
P E S Q U I S A

Impulso irresistível
Popai Brasil reafirma a força do pequeno varejo em
estudo de comportamento do consumidor

E
leito canal por excelência para a
distr ibuição de chocolates e can-
dies no Brasi l , o pequeno varejo
assumiu nos últ imos tempos o
perf i l de um glutão que devora

fatias cada vez mais consistentes da de-
manda, p r inc ipa lmente em art igos de
compra por impulso. Dados da consultoria
de varejo ACNielsen indicam que 85% dos
consumidores monitorados no estudo Shop-
perTrends 2005 buscam habitualmente
produtos em padarias, 76% procuram os
mercadinhos tradicionais e 35% utilizam
as lojas de conveniência. As múltiplas fa-
cetas dos consumidores diante desse bal-
cão compõem o mais recente pente-fino
do Popai Brasil, entidade representativa
do setor de merchandising no ponto-de-
venda (PDV), que levou a cabo um primeiro
estudo do gênero em 2001. "Objetivamos
desta vez reavaliar os hábitos e o compor-
tamento de compra nos pequenos canais,
levantar a percepção e o impacto dos ma-
teriais de PDV no processo de compra e
identificar diferenças na dinâmica entre
os vários segmentos, comparando padari-
as com mercadinhos de dois até quatro
checkouts e lojas de conveniência", sinte-
tiza Maria Egia Chamma, vice-presidente
de pesquisa do Popai Brasil.

Com campo e tabulação a cargo da
GfK Indicator, o estudo foi empreendido
de novembro a dezembro de 2005 na Gran-
de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre
e Recife. Foram aplicadas ao todo 1.800
entrevistas distribuídas proporcionalmen-
te por canal (padaria, mercadinho e loja
de conveniência) em 120 PDVs, dimensiona
a executiva. Patrocinada por grifes como
Cadbury Adams, Nestlé, Del Valle, Unile-
ver, JohnsorTs, Sadia, Schincariol e Souza
Cruz, a varredura do Popai foi desdobrada
em duas etapas. Maria Egia informa que a
primeira compreendeu o levantamento dos

Maria Egia reavaliação de hábitos e comportamento
de compra.

materiais de merchandising existentes nos
PDVs pesquisados. Na segunda fase, fo-
ram feitas entrevistas pessoais, aplicadas
na entrada e saída dos estabelecimentos
por meio de questionário geral, comple-
mentado com per-
guntas exclusivas
de cada patrocina-
dor. Os pesquisa-
dores, assim, cap-
taram a f reqüên-
cia, a lista de pro-
dutos, a intenção
de compra, o pla-
nejamento de gas-
to, a força do im-
pulso e o tíquete
médio, entre ou-
tros dados.

D ivu lgado no
final de agosto, o

2.° Estudo sobre o Comportamento do
Consumidor nos Canais Padarias, Merca-
dinhos e Lojas de Conveniência levantou
informações preciosas para a indústria e o
trade. "Ele propicia uma análise profunda
das atitudes que envolvem a compra nes-
ses locais, revelando eventuais mudanças
ocorridas de 2001 até hoje, com destaque
para riscos e oportunidades dentro de cada
uma das modalidades de varejo", enfatiza
Maria Egia. Ela acrescenta que os dados
podem auxi l iar varej istas, fabr icantes,
agências e consultores na tomada de de-
cisões e dimensionamento financeiro para
a execução de campanhas promocionais,
principalmente as que envolvem materi-
ais de merchandising. Entre os pontos cap-
tados nas pranchetas, ela sublinha que a
freqüência nos hábitos de compra regis-
trou queda nos três tipos de comércio. Há
cinco anos, 59% dos entrevistados disse-
ram freqüentar diar iamente a padaria;
53% os mercadinhos e 25% as lojas de
conveniência. Esses indicadores agora ca-
íram para 50%, 30% e 20%, respectiva-
mente. "Notamos que, embora a ida ao
estabelecimento tenha sofrido queda, hoje
se compra mais itens do que antigamen-

Gomas de mascar entre as categorias mais lembradas pelo consumidor.
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Snacks chamariz da compra por impulso,

te", assinala Maria Egia. Com relação à
média de produtos planejados, o estudo
revelou que, em 2001 as padarias acusa-
ram 1,42, índice que subiu agora para 1,53;
os mercadinhos saíram de 1,78 para 2,11
e as lojas de conveniência subiram de 1,19
a 1,40. Já quanto à média de produtos com-
prados, os índices em cada tipo de varejo
variaram de 1,35 para-1,65 em padarias;
de 1,63 para 2,65 nos mercadinhos e de
1,11 para 1,45, nos PDVs de conveniência.
"Apuramos que 52% dos entrevistados em
padarias adquiriram apenas um item, com-
portamento que nos mercadinhos abran-
geu 33% e na conveniência 57% da amos-
tra", comenta a vice-presidente.

Foco na vizinhança
O tempo médio gasto na loja também

diminuiu. Enquanto que há cinco anos os
consumidores gastavam (em minutos) 7'16"
nas padarias, 7'65" nos mercadinhos e
5'58" nas lojas de conveniência, hoje não
ultrapassam 6'32", 6'41 "e

4'33", respectiva-
mente. "As pesso-
as realmente têm
mais pressa, por
isso a comunica-
ção no PDV tem
que ser incisiva",
conclui a especia-
l is ta do Popa i .
Quanto à razão da
ida ao estabeleci-
mento, ela escla-
rece que, assim
como no estudo
de 2 0 0 1 , a inda
predomina a loca-

l ização próxima à casa ou ao local de tra-
balho. O dado confirma outros indicado-
res que mostram o crescimento das cha-
madas lojas de vizinhança, em geral su-
permercados desvinculados das redes de
auto-serviço, que têm capital izado o de-
clínio no balanço das grandes cadeias.
Além da localização, comenta Maria Egia,
contribuem para a ida ao PDV as condi-
ções de atendimento. "As pesquisas de-
ram que a qualidade desse item influi na
seleção do estabelecimento dentro do bair-
ro pelo consumidor".

No que se refere à forma de pagamen-
to, a pesquisa do Popai não registrou alte-
rações expressivas nos canais, prevalecen-
do o dinheiro em 96% das compras efe-
tuadas em padarias; 86% das realizadas
em mercadinhos e 93% das ocorridas em
lojas de conveniência. Cartões de débito e
crédito enquadram-se como segunda op-
ção. São seguidos dos vales (refeição e
al imentação) e de outra modal idade de

crédito, a persistente
compra fiado. Maria
Egia destaca que 37%
dos entrevistados em
todos os tipos de va-
rejo entraram no PDV
para comprar algo e
decidiram a aquisi-
ção naquele momen-
to. Os que entraram
na lo ja com uma
compra p lane jada
gastaram cerca de
10% menos do que
e s t i m a r a m
despender e, por
isso, investiram na

Marcas lembradas as barras da Nutry
entraram para a lista.

aquisição de um item não programado. A
apuração do tíquete médio revelou que os
gastos em padarias são de R$ 3,57 contra
R$ 7,12 nos mercadinhos e R$ 4,25 nas lo-
jas de conveniência. Com referência a mar-
cas, prossegue a executiva, 58% dos entre-
vistados partiram para a compra com a de-
cisão pré-definida, 42% decidiram no PDV,
21% optaram por marcas habituais e 21%
por marcas não habituais. "No quesito com-
pra por impulso, o campeão foi o merca-
dinho, com 61% de incidência, pois o con-
sumidor permanece mais tempo nesse tipo
de comércio, seguido das padarias, com 33%
e das lojas de conveniência, com 21 %", cra-
va a dirigente.

Capítulo-chave do estudo do Popai, o
merchandising no PDV acusou queda em
volume e ligeira alta em qualidade. A pre-
sença de materiais nos PDVs pesquisados
caiu 57% em padarias, 43% em merca-
dinhos e 42% nas lojas de conveniência,
repassa Maria Egia. No estudo de 2001,
justif ica ela, entraram na amostra materi-
ais que hoje inexistem, a exemplo de fai-
xas de fabricantes com preço, infláveis e
ilhas/pilhas. "Por outro lado, surgiram itens
como gancheira e tira strip, e ficaram mais
evidentes novidades como wobblers e
stoppers (sinalizadores de plástico semi-
rígido colocados em prateleiras)", observa
a executiva. Para ela, houve uma depura-
ção no espaço do PDV, com a saída de
objetos grandes e caros (dispensers sus-
pensos, display de chão) , que ocupam
muita área de venda, e o ingresso de ma-
teriais de menores d imensões e preço
mais em conta.

Dos materiais mais lembrados por ca-
tegor ia de produto, tanto a amostra de
2001 quanto a atual registraram a men-
ção de refr igerantes, cervejas, sorvetes,
biscoitos, aperitivos salgados (snacks), lei-
te, gomas de mascar, ba las , c i ga r ros ,
energéticos/isotônicos, chocolates e tem-
peros. Das categorias que não tiveram re-
levância na pesquisa feita há cinco anos e
agora entraram na lista, Maria Egia des-
taca os sucos prontos, café/capuccino e
congelados. Entre os materiais mais lem-
brados por marca e coincidentes nas duas
pesquisas sobressaíram as grifes Coca-
Cola, Kibon, Skol, Elma Chi ps, Tic-Tac e Tri-
dent. Das marcas que não tiveram relevân-
cia em 2001, Nutry, Halls, Brahma, Antarc-
tica e Nescafé entraram na lista atual. •
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Text Box
Fonte: Doce Revista, ano 20, n.144, p.32-34, ago. 2006.




