
Pequeno varejo

Grande PREFERÊNCIA
Pesquisa da ACNielsen revela que o pequeno varejo é o modelo mais
freqüentado e onde os latino-americanos mais realizam suas compras: 2,8 vezes
mais do que em outros canais. No Brasil, essa preferência é ainda mais
acentuada, pois os brasileiros compram 3,7 vezes mais nesses estabelecimentos

que se descobre na prática,
as pesquisas reiteram: o pe-
queno varejo é uma pre-

ferência dos brasileiros, por
muitas razões. Aliás, não só
dos brasileiros. Recente estu-
do da ACNielsen mostra que
também em outros países da
América Latina o pequeno
tem uma grande adesão do
público. A pesquisa, intitulada
Análise Tendencial - Pequeno

SuperHiper

Varejo, informa que os latino-
americanos compram 2,8 ve-
zes mais em lojas tradicionais,
as famosas mercearias ou os
supermercados com até 4
check-outs, que em outros
modelos de varejo. No Brasil,
entretanto, esse número é
maior: 3,7 vezes mais.

"Pequenos varejistas atraem
consumidores de baixa renda
e também clientes de níveis

mais altos - particularmente na
categoria de produtos frescos,
parte importante da dieta ali-
mentar do consumidor latino-
americano", diz a gerente de
atendimento da ACNielsen,
Melissa Barth Calux Coelho.
Isso significa que o pequeno
varejo tem penetração nas mais
variadas camadas sociais e
que se notabiliza por vender
itens geralmente atrelados à
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do consumidor
qualidade, o que, em certa me-
dida, o coloca à margem da
guerra de preço vigente na
maior parte do varejo.

O estudo da ACNielsen re-
vela que alguns aspectos agre-
gam bastante para a imagem de
um pequeno estabele-
cimento (veja pesqui-
sa anterior publicada
por SuperHiper em no-
vembro do ano passa-
do). A proximidade é
um deles, afinal essas
lojas em geral ficam
dentro dos bairros,
muito próximas das
casas do seu público.

soal, segurança, limpeza, etc.
Além do giro maior e menor
risco de altos estoques com
conseqüente maior investimen-
to em capital de trabalho, já
que o nível de rotatividade de
pessoal é metade do verifica-

do nas grandes lojas.
Porém, o estudo

alerta que os peque-
nos varejistas bem-su-
cedidos teriam proble-
mas em replicar seus
modelos de negócios
sob a mesma estrutu-
ra de custos numa
empresa maior. Ou
seja, para crescer, é
necessário mudar as

bases da gestão empregada no
pequeno, posto que será preci-
so contratar mais funcionários
e aumentar as despesas gerais.

A "participação pes-
soal", ou presença do propri-
etário da loja no estabeleci-
mento, é um atributo que con-
fere credibilidade à loja. Outro
atributo do pequeno é o cré-
dito facilitado, em função de
uma relação de confiança,
quase intimidade, entre clien-
te e varejista.

De acordo com o estudo,
a maior desvantagem do pe-
queno frente aos concorren-
tes, especialmente o grande, é
o valor baixo do tíquete mé-
dio, o que resulta em vendas
e margens brutas - por loja e
por metro quadrado - bastan-
te baixas. "Entretanto, os pe-
quenos varejistas conseguem
contrabalançar estas desvan-
tagens", informa Melissa. Entre
os pontos fortes, estão: custos
trabalhistas menores devido à
flexibilidade, inexistência ou
baixíssimos custos operacio-
nais ou despesas gerais - pes-

Pequenos no Brasil

Os números da ACNilesen
revelam que, se não bastasse
ser um modelo de loja presti-
giado pelo consumidor brasilei-
ro e com grande participação
na receita do varejo de um
modo geral, a importância des-
sas lojas nas vendas do setor no
Brasil não pára de crescer. Ali-
ás, os demais modelos encon-
tram-se estagnados ou perdem
participação nesse mercado. O
varejo tradicional e os peque-
nos supermercados, que no
conceito da ACNielsen compre-
endem as lojas com 5 a 9
check-outs, juntos somam 62%
do varejo nacional em fatura-
mento. Em 2005, as lojas tradi-

Melissa: "O pequeno varejo atrai
consumidores das mais diversas
camadas sociais"
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Pequeno varejo
cionais de produtos alimentares
respondiam por 40% das vendas
do setor. Em 2004, tinham 39%
de participação. Os pequenos
supermercados foram de 11%
em 2004 para 12% no ano pas-
sado, conforme o estudo.

O aumento não se limita ao
faturamento. As lojas de peque-
na superfície no setor supermer-
cadista também estão em ascen-
são em quantidade de unidades.
De acordo com o Ranking Abras
2006, as lojas com até 250 me-
tros quadrados de área de ven-
das já respondem por 32,4% do
total de unidades do setor. Ou
seja, é o modelo com a maior
participação. No ano anterior,
essas lojas tinham 29,1% e fica-
vam'em segundo lugar em im-
portância, atrás das lojas que
possuem de 251 metros quadra-
dos a 1.000 metros quadrados,
à época com 31%. Em 2005, esse
modelo chegou a 31,8%.

"Na contramão da tendên-
cia mundial, as principais ca-
deias varejistas brasileiras per-
dem importância frente às me-
nores organizações", informa o
estudo. Para se ter uma idéia,
em 2004 as principais cadeias
do varejo alimentar nacional
respondiam por 24%, no ano
anterior, 26%, e em 2002, 29%.
As menores organizações em
contrapartida passaram de 71%
em 2002 para 74% em 2003 e
76% no ano retrasado.

Consumidor

O desempenho dos peque-
nos supermercados, e do pe-
queno varejo de um modo
geral, dá-se em grande parte
em função das "compras de
reposição" realizadas pelos cli-

SuperHiper

Participação (%) dos
canais de varejo*
Pequenos supermercados

e varejo tradicional se
destacam. Ambos

cresceram de 2003 para
2005. Os demais formatos
ou perderam vendas, caso

dos supermercados de
médio e grande porte, ou

mantiveram-se estáveis

Fonte: ACNielsen do Brasil - Retail Index

entes, o que passou a ser mais
costumeiro com a estabilização
da moeda e com a possibilida-
de de as pessoas distribuírem
de modo mais equânime as
suas compras ao longo do mês.
Por exemplo, fazem uma com-
pra mais volumosa, a famosa
compra do mês, e, conforme os
produtos vão acabando, re-
põem o que por alguma razão
esteja em falta, ou seja, a com-
pra picada.

A ACNielsen ouviu 200 pes-
soas no Rio de Janeiro e São

Paulo no mês de fevereiro de
2005 e constatou que 49% dos
entrevistados disponibilizam a
metade ou mais do seu orça-
mento para compras de repo-
sição ou picadas. Os demais
51% dos entrevistados desti-
nam menos da metade do seu
orçamento para essa finalida-
de, ou seja, gastam mais com
a compra do mês. Quando a
divisão é feita por classes soci-
ais, o destaque fica por conta
do público da classe B, em que
54% das pessoas dizem destinar
metade ou mais do seu orça-
mento para as compras picadas.
Na classe A, esse percentual é
de 45% e, na C, de 47%.

A esse aspecto, soma-se o
grande valor atribuído pelo
consumidor à proximidade da
loja à sua residência. A pesqui-
sa revela que 60% dos consu-
midores colocam esse fator
como o mais importante para
a escolha de um supermerca-
do. O atributo preço vem logo
a seguir, com 55%. Depois es-
tão as ofertas, com 25%. A va-
riedade de produtos tem 20%
e o atendimento - um atribu-
to bastante destacado nos pe-
quenos, assim como a proximi-
dade - também tem 20%. Por
fim, a variedade de marcas é
considerada por 15% dos 628
consumidores entrevistados
um dos fatores que mais pesam
na hora de optar por um ou
por outro estabelecimento.

Como as compras picadas
são, em geral, feitas nos meno-
res estabelecimentos - mais
próximos às residências dos
consumidores -, a freqüência
de idas dos clientes a essas lo-
jas é maior quando compara-
da aos demais modelos de vare-
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jo. De acordo com a pesquisa,
66% dos consumidores costu-
mam ir ao mercadinho próxi-
mo a sua casa diversas vezes
por semana, até mais de uma
vez ao dia. Freqüência similar
é verificada nas padarias, aon-
de 56% dos consumidores vão
uma ou mais vezes por dia. As
principais consumidoras do

pequeno varejo são as donas
de casa com até 50 anos e sem
crianças. Destaque para as
donas de casa com até 30
anos, das quais 92% costumam
ir a essas lojas.

Contudo, quando se fala em
locais de compras com maior
índice de penetração entre os
consumidores, o destaque são

os supermercados de pequeno,
médio e grande porte. A pes-
quisa verificou que 91% dos
consumidores vão a estes esta-
belecimentos, mesmo que com
menor freqüência.

No que tange ao nível sócio-
econômico, a população de
classe baixa se mostra o princi-
pal cliente do varejo tradicio-

No pequeno varejo 61% das marcas são escolhidas no PDV

Trabalhar bem o ponto-de-ven-
da (PDV) é de suma importância para
os mercadinhos, ou supermercados
com 2 a 4 check-outs. Em tecente
estudo realizado pelo Popai Brasil -
The Global Association for Marke-
ting at Retail, verificou-se que 61%
das marcas vendidas nos pequenos
supermercados são escolhidas na
gôndola, e não previamente, como
muitos supunham. Desse total, cer-
ca de 31% ainda assim optam pela
marca que habitualmente compram.
Os outros 30% resolvem inovar e
compram marcas não-habituais.

Além dos "mercadinhos", outros
dois modelos de varejo - padaria e
loja de conveniência - foram pes-
quisados. No total, constatou-se
que 42% das escolhas de marcas no
pequeno varejo ocorrem na hora da
compra, no PDV. Desse montante,
21% compram as marcas habituais
e os 21% restantes escolhem mar-
cas não-habituais.

Na padaria, especificamente, o
número de pessoas que decidem a
marca a ser comprada em cima da
hora e diante do produto é menos
expressivo: 33% dos consumidores
desse varejo o fazem assim, dos
quais 16% optam por marcas habi-
tuais, enquanto 17% preferem as al-
ternativas. Nas lojas de conveniên-
cia, esse percentual é ainda menor:
21%, sendo 10% compradores das
marcas habituais e 11% que optam

por novas opções. Ou seja, embora os
três modelos de varejo - mercadinhos,
padarias e lojas de conveniência - pre-
cisem de uma atenção especial ao PDV,
essa necessidade se impõe ainda mais
entre os pequenos supermercados.

Itens bastante suscetíveis a um
bom trabalho de exposição e marke-
ting no PDV são: sucos; biscoitos; sa-
bão em pó; queijo mussarela; cigar-
ros; refrigerantes; leite; pão; cerveja;
margarina; e café.

De acordo com a pesquisa, são eles
os itens mais comprados por impulso
nos mercadinhos. Segundo o estudo,
esses modelos de varejo poderiam apro-
veitar ainda mais outros itens com forte
venda por impulso, caso dos doces,
como balas, dos itens de perfumaria e
de higiene e beleza.

A pesquisa do Popai revelou que os

consumidores gastam em média seis
minutos dentro de um mercadinho,
costumam pagar em dinheiro e com-
pram por volta de três produtos por
ida à loja. O tíquete médio desses
estabelecimentos é de R$ 7,12, pra-
ticamente o dobro do tíquete médio
das padarias, de R$ 3,57. As lojas de
conveniência têm um valor médio de
compra de R$ 4,24.

O maior fluxo de clientes com-
pradores nas padarias e nos mer-
cadinhos é de manhã e à tarde, en-
quanto nas lojas de conveniência é
à noite. De manhã, mercadinhos e
padarias conseguem 31% das suas
vendas. À tarde, os mercadinhos
conseguem 32% e as padarias 26%.
As lojas de conveniência vendem
30% de sua féria à noite.

O perfil desses consumidores é he-
terogêneo. Entre os pequenos super-
mercados, 62% são mulheres, a maio-
ria casadas, e 73% pertencem à classe
B e C. No caso das padarias, os ho-
mens são 52%, a maioria casados, e
77% dos consumidores são das clas-
ses B e C. Entre as lojas de conveniên-
cia, 69% são das classes A e B, 70%
são homens, sendo a maioria solteiros.

Para realizar a pesquisa, o Popai
pesquisou 120 PDVs em quatro áre-
as do País: Grande São Paulo, Gran-
de Rio de Janeiro, Porto Alegre e
Recife. Foram ouvidas 1.800 pesso-
as, do dia 25 de novembro de 2005
ao dia 3 de dezembro do mesmo ano.

SuperHiper
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nal. Nesse estrato, o pequeno
varejo possui uma penetração
de 90,7%. O desempenho des-
se varejo em relação as demais
classes também é bom: na clas-
se média, a penetração do pe-
queno varejo é de 87,9% e na
classe alta, de 74,7%, conforme
os números da ACNielsen.

Cestas de produtos

A participação das cestas de
produtos - baseada no critério
ACNielsen - no faturamento é
bem similar entre o pequeno
varejo e os grandes supermer-
cados. A diferença mais visível
está nos perecíveis. Em 2005,
esses produtos responderam
por 16% das vendas dos gran-
des supermercados, enquanto
no pequeno varejo ficou em
12%. Os pequenos levam vanta-
gem nas cestas mercearia seca,
onde conseguem 23% das suas
vendas, e mercearia salgada,
com 23%. Os grandes têm 30%
e 21% de suas vendas oriundas
dessas cestas, respectivamente.

Porém, os número da
ACNielsen revelam que, na
comparação entre 2005 e 2004,
o pequeno varejo alcançou
um incremento de vendas su-
perior ao dos grandes super-
mercados em todas as cestas.
Ou seja, na soma de todas as
cestas, o varejo tradicional
conseguiu um incremento de
8,3% em 2005 em relação ao
ano anterior no que se refere
ao volume vendido. Os gran-
des supermercados e os hiper-
mercados obtiveram uma ex-
pansão de 2,6%. A cesta em que
o pequeno varejo mais cresceu
em volume de vendas foi jus-
tamente aquela que se destaca

SuperHiper

entre os grandes, os perecíveis.
O crescimento foi de 13,9% no
pequeno,enquanto no grande
ficou em 3,6%. Em mercearia
doce, o varejo tradicional atin-
giu um crescimento de 7,4%. Já
os grandes expandiram 0,5% em
2005 sobre 2004.

Quando a pesquisa foca as
categorias de produtos que
compõem a cesta de perecíveis,
o resultado é mais uma vez sa-
tisfatório ao pequeno, que cres-
ceu mais em quase todos os
itens da cesta frente aos gran-
des supermercados. O número
mais expressivo fica por conta
dos iogurtes, que apresentaram
expansão de 23,3% no varejo
tradicional. Nos grandes estabe-
lecimentos do auto-serviço, as
vendas dessa categoria de pro-
duto apresentaram expansão de
apenas 2,1%. Em mercearia
doce verificou-se um resultado
semelhante. O leite em pó foi a
categoria de produto com de-
sempenho mais significativo.
Cresceu 11,3% entre os peque-
nos e apresentou queda de
1 ,2% nos grandes.

A justificativa para esses
números no volume de vendas
possivelmente decorre dos pre-
ços praticados pelo pequeno
varejo. De acordo com o estu-
do da ACNielsen, 75% das ca-
tegorias, nos últimos três anos,
estão com preços no pequeno
varejo abaixo ou igual aos pra-
ticados pelos grandes super-
mercados e hipermercados. Os
pequenos são mais baratos em
65% dos casos. O preço é o
mesmo nos dois modelos de
varejo em 10% das cestas. Ou
seja, o varejo tradicional con-
segue melhores preços em qua-
se todas as cestas, exceção fei-
ta a limpeza caseira, em que os
grandes são mais baratos em
46% das categorias de produ-
tos contra 42% dos pequenos.
O varejo tradicional tem gran-
de destaque em perecíveis,
onde consegue melhores pre-
ços em 80% dos casos, e em
bazar, em que tem o preço mais
atrativo em 86% das categori-
as de produtos. Quanto às
marcas líderes, há um grande
equilíbrio nos preços entre os
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dois modelos de loja. O vare-
jo tradicional se destaca en-
tre as bebidas alcóolicas, em
que consegue preços meno-
res em 64% das marcas líde-
res dessa cesta. Já os grandes
são mais baratos em 75% das
marcas líderes da cesta bebi-
das não-alcóolicas.

Outro dado interessante
contido no estudo revela que o
pequeno não é competitivo ape-
nas no preço, mas também na
penetração de novas categori-
as. A pesquisa revela que os su-
permercados com até 4 check-

_outs têm conseguido elevar a
distribuição de novas categori-
as em 59% dos casos. No varejo
tradicional, esse número é de
55%'. Já entre os supermercados
de grande porte e os hipermer-
cados, a expansão de vendas
existe apenas em 11% das novas
categorias comercializadas por
esses estabelecimentos.

Outro dado interessante diz
respeito à força que as marcas
líderes possuem entre as peque-
nas lojas. "Há uma falsa idéia de
que o pequeno é responsável
por comercializar principalmen-
te produtos intermediários e de
primeiro preço. A pesquisa re-
vela que as indústrias líderes de
mercado respondem por 41%
das vendas do pequeno vare-
jo nas 157 categorias pesquisa-
das", diz Melissa.

De acordo com a gerente
de atendimento da ACNielsen,
essa tendência é reflexo de
uma busca da indústria por
não "colocar todos os ovos na
mesma cesta". "As grandes in-
dústrias perceberam nos últi-
mos tempos a melhoria da ope-
ração dessas lojas, que conse-
guiram, entre outras coisas,

aumentar o seu giro de merca-
dorias", comenta. Dessa manei-
ra, esses modelos conseguem
ano a ano elevar a participação
nas vendas dessas empresas.

Varejo Total

Um dos principais objetivos
do Varejo Total, feira que a As-
sociação Brasileira de Super-
mercados (Abras) realiza nes-

te mês, em parceria com a As-
sociação Paulista de Supermer-
cados (Apas) é exatamente
mostrar as diversas oportunida-
des de negócios que tanto os
varejistas, dos mais diversos
segmentos e tamanhos, quan-
to as indústrias podem encon-
trar por meio da troca de co-
nhecimento. Diferentemente
do que muitos pensam, os pe-
quenos varejistas mostram-se
cada vez mais vigorosos e as
grandes corporações, embora
cresçam, não representam
uma ameaça à existência des-
ses modelos menores.

A indústria está ciente disso
e busca diversificar sua distri-
buição, estreitando laços com
pequenos supermercados, pe-
quenos estabelecimentos de
outros modelos de varejo e tam-
bém com médias e grandes re-
des do auto-serviço. É alinha-
da a essa tendência que a Abras,
com o apoio e a participação de
outras entidades, propôs-se a re-
alizar o Varejo Total e facilitar
esse movimento de integração
dos mais diversos canais de
varejo e os seus fornecedores.

Por Wagner Hilário

Text Box
Fonte: SuperHiper, ano 32, n.368, p.102-110, set. 2006.




