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O trabalho tem como objetivo, de um
lado, entender o comportamento de com-
pra do consumidor; de outro, avaliar as
tendências gerais do mercado com vistas
a soluções de médio e longo prazo. Assim,
foram avaliados dois universos distintos
relacionados ao varejo: o do consumidor
e o do fornecedor, um novo dado em ava-
liações desse tipo.

Fizeram parte da amostra armazéns,
mercados tradicionais, supermercados,
padarias, lojas de conveniência, merce-
arias e quitandas de todos os estados
do Brasil, em cidades com mais de 10
mil habitantes, e refere-se aos anos de
2004 e 2005. Foram excluídos atacadis-
tas, feiras livres, lojas de departamento
e varejo especializado (docerias e taba-
carias, por exemplo).

A pesquisa foi divulgada pela pri-
meira vez neste dia 22 de maio, no lan-
çamento do 22° Congresso de Gestão
e Feira Internacional de Negócios em
Supermercados (APAS 2006). João Car-
los Lazzarini, diretor de serviços para
o varejo da ACNielsen Brasil, revelou
que o tamanho do setor varejista só au-
mentou nos últimos dois anos. O núme-
ro de novas lojas praticamente dobrou
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Pesquisa inédita da APAS realizada em parceria
com as empresas ACNielsen e LatinPanel revela:
volume cresce, mas faturamento cai,

Por Vera Amatti

A MAIS NOVA PESQUISA VOLTADA PARA O PÚBLICO SUPERMERCADISTA CONSTATA TAM-

BÉM QUE O CONSUMIDOR ESTÁ MENOS FIEL E MAIS ENDIVIDADO, MAS SE MELHORASSE

SUA RENDA, FARIA MAIS COMPRAS (25%), PREFERÊNCIA QUE PERDE APENAS PARA A

REFORMA DA CASA (26%).
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depois do Plano Real, mas o faturamento
permaneceu estável (gráfico 1).

Os estados de São Paulo e Rio de
Janeiro ainda apresentam os melhores
indicadores de venda, responsáveis pe-
los maiores índices de venda por metro
quadrado do Brasil. A pesquisa também
contempla as preocupações de super-
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mercadistas e fornecedores. Ambos são
unânimes em apontar a carga fiscal como
a principal causa de inquietação. Em se-
gundo lugar, os supermercados indicam
que as medidas de restrição de consumo
podem atrapalhar seu desempenho. Já os
fornecedores se preocupam com a esta-
bilidade econômica e com o controle da
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inflação. Em ambos os casos, as angústias
partem do setor governamental e depen-
dem de medidas políticas.

A redução da fidelidade dos con-
sumidores, segundo os dois segmentos
analisados, é o fator que mais causa im-
pacto no resultado dos negócios, seguido
pelas mudanças nos padrões de gastos
dos clientes. Este dado é especialmente
notável, pois encontra eco no estudo da
LatinPanel.

Especializada em pesquisa domiciliar,
a empresa realizou uma pesquisa espe-
cial em março de 2006, ao entrevistar
8.200 domicílios em diversas capitais. O
trabalho revela que o consumidor está
menos fiel e mais endividado. Dos lares
brasileiros, 77% optam por três ou mais
canais de compra para se abastecer, o
que faz crescer a concorrência entre o

auto-serviço e outros tipos de varejo,
como perfumarias, feiras, padarias e sa-
colões. Fátima Merlin, gerente de atendi-
mento da LatinPanel, ressalva: "em 2005
o supermercado retomou o consumidor
exclusivo em setores como higiene, lim-
peza, frios, pães e carnes".

A pesquisa também revela o perfil do
consumidor do auto-serviço. A maioria
dos compradores do varejo pertence
às classes CDE, mas os supermercados
atraem na proporção inversa a população
de classes ABC. A dona de casa passa a
valorizar o preço, em primeiro lugar, mas
a saúde vem em segundo, em detrimento
da marca do produto (gráfico 2).

De acordo com o estudo da LatinPa-
nel, o brasileiro gasta mais do que ganha.
Os investimentos em alimentação e be-
bidas representam a maior parcela dos
gastos, seguidos pela habitação. O salário
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sempre falta no final do mês, gerando um
déficit de -3% (gráfico 3).

Outros dados importantes para co-
nhecer melhor o consumidor referem-
se à mudança de seus hábitos, ocorrida
nos últimos anos. Além de guardar pri-
meiro e comprar por último os produ-
tos perecíveis, verificando os prazos de
validade, mais clientes agora lêem os
rótulos (39%), fazem lista de compras
e a seguem (30%) e buscam baixo teor
de gordura ou colesterol nos alimentos

(28%), o que abre espaço para o consu-
mo de itens diet/light.

O estudo da LatinPanel verificou ain-
da as possibilidades de se conquistar o
consumidor. O item mais valorizado pelos
entrevistados foi a limpeza (69%), mas
apenas 66% estão satisfeitos com o de-
sempenho das lojas. O mesmo vale para
o segundo lugar. Dos entrevistados, 62%
consideram vital a qualidade e frescor em
carnes, aves e FLV, e 60% estão contentes
com o supermercado que freqüentam.

As conclusões da pesquisa, embora
mostrem um faturamento menor por
parte dos supermercados, apontam pa-
ra uma tendência de melhora em vista
das parcerias com os fornecedores, pois
a redução da fidelidade do consumi-
dor ao canal supermercado reforça a
necessidade de melhores negociações
e mais adaptação à nova realidade de
mercado.
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