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Na última década, o comportamento do consumidor passou por uma verdadeira revolução. 
Com a estabilização da moeda, começou a ter uma noção mais clara de preço, deixou de 
realizar uma grande compra por mês, fracionando sua ida ao ponto-de-venda, que também 
mudou. Nessa mudança, o consumidor migrou para o pequeno varejo, que diversificou seu 
mix, pratica preços mais competitivos e oferece serviços. Nesta entrevista exclusiva, a diretora 
para a América Latina da LatinPanel, Ana Fioratti, traça o perfil desse consumidor e aponta 
onde estão as oportunidades de mercado. 
 
Distribuição – Na última década o consumidor mudou muito o seu comportamento. O varejo 
acompanhou essas mudanças? 
Ana Fioratti – O consumidor, de fato, mudou muito o hábito de consumo nos últimos anos. Mas 
essa mudança de hábito de consumo é lento, e eu acho que um ponto muito importante é o 
Plano Real. Com o fim da era inflacionária, o brasileiro passou a ter referências de preços. 
Nesse sentido, ele foi mudando inclusive a forma dele comprar. As grandes compras, que 
antes representavam quase 70% do consumo, hoje não ultrapassam a 1/3.  
 
DB – Quando você fala lentamente, é porque ainda há espaço para mais mudanças? 
Fioratti – Ainda tem. A gente continua assistindo a uma mudança. A perda de participação do 
auto-serviço para canais alternativos, como o pequeno varejo e farmácias, é uma delas. Uma 
mudança calcada pela busca da conveniência, pela falta de tempo e pelo preço, que já não 
muda muito de um canal para o outro. Esse pequeno varejo também está mais profissional, e, 
se antes tinha um mix mais reduzido, hoje oferece um acesso a muito mais categorias, 
inclusive de conveniência. Não é que ele abandona os grandes formatos de lojas, mas ele 
‘mixa’ cada vez mais com outros canais, que não é só o varejo tradicional, mas são as 
farmácias, perfumarias, o porta-a-porta e o varejo informal. No último ano, houve um 
movimento das grandes redes para trazer esse consumidor de higiene pessoal de volta. Mas as 
farmácias continuam diversificando seus mix e fortalecendo o seu canal. Então, neste sentido, 
é que eu acho que há espaço ainda para mudanças. 
 
DB – Onde estão as oportunidades do pequeno varejo? 
Fioratti – Há muitas oportunidades para o pequeno varejo, a começar pelo estudo de 
ampliação do mix. Hoje, nas pequenas lojas, as seções de mercearia e bebidas são o grande 
forte. Mas se a gente pensar nas necessidades e anseios dos consumidores, frutas legumes e 
verduras, todos os produtos diet e light e refrigerados são categorias promissoras. Se você 
pensar que o pequeno varejo atende muito mais fortemente o consumidor das classes C/D/E, 
onde há uma concentração maior de famílias com crianças, há uma enorme oportunidade para 
trabalhar de uma forma mais ampla esse mix de crianças, como higiene pessoal, biscoitos e 
lácteos. Analisando o consumidor mais velho, que a gente chama de melhor idade, a 
oportunidade está na oferta de conveniência. Enfim, há várias tendências estão bem pondo 
para estes lados.  
 
DB – Agora, você afirma que este consumidor está mudando lentamente. Mas o que está mais 
lento: a mudança do perfil do consumidor ou do varejo se antenar a este novo consumidor? 
Fioratti – Olha, eu acho que o mais difícil é varejo mudar. Ele tem que se adaptar a essas 
mudanças. A medida em que você percebe que o consumidor deixa o auto-serviço, deixa não, 
“mixa” muito mais a compra deste auto-serviço de grande porte, e começa a migrar para uma 
loja de pequeno porte, quer dizer que este varejo está se adaptando, mudando o mix de 
produto, trazendo serviço, mas é muito mais se adaptando a este consumidor. 
 
DB – E olhando para esta mudança do consumidor. Você citou algumas categorias 
promissoras, mas dá para apontar onde estão as oportunidades de investimento? 
Fioratti – Conveniência é a grande questão. Se a loja encontra-se perto de um centro 
comercial, é preciso pensar em produtos semiprontos, sanduíches, e em uma boa seção de 
refrigerados e na oferta de um bom serviço, como o delivery. Mas o grande diferencial do 
pequeno varejo é justamente não só a proximidade física, mas a proximidade do consumidor.  



Numa área residencial localizada perto de uma classe média baixa, provavelmente vai ter um 
mix forte voltado ao infantil. Eu acho que a chave está muito no atendimento deste 
consumidor, que é muito mais fácil até para este pequeno varejo saber do que para uma loja 
de grande porte. Há outro dado que é importante e que não dá pra deixar de falar, é a questão 
do próprio crédito. Você tem ali opções de pagamento, como a própria caderneta, onde 
consumidor cria uma relação próxima com o dono. Então se for um consumidor de classe mais 
baixa que compra de uma maneira muito picadinha, ele tem ali uma cota importante de 
crédito para realizar suas compras. É preciso ficar atento também que não é só as classes A/B 
que buscam produtos mais sofisticados, mas o consumidor da C/D/E também está sofisticando 
sua cesta. 
 
DB – Na hora de montar a sua cesta de compras, quais os critérios do consumidor para 
escolha dos produtos? 
Fioratti – A gente nunca vai sair da questão de preço. O preço é um quesito muito importante 
e vai ser sempre, para todas as classes, mas bem mais forte para as classes de poder 
aquisitivo mais baixo. Importante, mas não o principal. A gente já está apontando há alguns 
anos que a conveniência e a localização da loja assumem um papel mais importante do que 
assumiam no passado, até pela própria relação com o preço, porque o preço se distancia 
menos entre estes modelos de lojas, do que antigamente ocorria há 10 anos. Por isso, preço é 
importante, mas não é ele quem determina a ida à loja. Um pequeno varejo com uma boa 
padaria, com uma seção de serviços eficientes, como o delivery, com mix sofisticado consegue 
fidelizar os seus clientes. 
 
DB – Mas daí a marca deixa de ser importante? 
Fioratti – A marca nunca deixa de ser importante, e na minha opinião a marca é cada vez mais 
importante. Na medida em que o preço passa a ser uma condição básica em todas as 
categorias e em todos os segmentos, justamente a marca, seja ela da loja ou do fabricante, 
que vai conseguir sustentar ao longo do tempo, o produto. A marca é efetivamente importante 
e a gente vê isso. Estudos da LatinPanel mostram que há categorias de produtos que as 
classes com menor poder aquisitivo compram, mesmo com preços superiores, porque tem ali 
uma chancela de qualidade, uma chancela de representatividade dentro da categoria. 
 
DB – Ao analisar a mudança de hábito de comra, hoje eu tenho um consumidor que 
experimenta mais. Não é isso?  
Fioratti – As marcas que trabalharam, ao longo de ano, o seu diferencial apenas sob o ângulo 
do preço, essas perderam espaço. É importante analisar, também, a conjuntura atual do País, 
quando o bolso está cada vez mais apertado, onde a gente está enfrentando um cenário de 
endividamento importante, onde você tem uma série de novas categorias que estão 
disputando a mesma renda dos consumidores. É preciso fazer uma análise mais ampla. Hoje, o 
consumidor consegue fazer contas e sabe que, se conseguir economizar em seis categorias de 
produtos, poderá, por exemplo, pagar a parcela do telefone celular. 
 
DB – É um consumidor mais infiel? 
Fioratti – Ele é mais infiel na medida em que ele tem muito mais opção, um leque muito maior 
de produtos e de contas para pagar. As vezes, para entender a dinâmica de uma categoria de 
produto é preciso analisar o que está fora dela.  
 
DB – E esta relação de preço, do valor dos produtos, está muito mais claro para o consumidor. 
Fioratti – Este é o grande ponto. Eu acho que nós já estamos no segundo estágio em termos 
dessa consciência do consumidor. Antes do Plano Real, não havia nenhuma relação e os preços 
mudavam de um dia para o outro. Com a estabilização da moeda, no primeiro momento, as 
pessoas passaram a conhecer o preço da categoria, e, portanto, ter condições de fazer uma 
relação melhor de custo benefício. 
 
DB – Até pouco tempo, existiam algumas categorias, como arroz e sabão em pó, em que o 
consumidor arriscava menos a trocar de marcas. Isso mudou? 
Fioratti – Depende da classe. Eu acho que o consumidor que mais experimenta é justamente 
aquele que tem mais poder aquisitivo. Isso não dá para ser diferente, porque se ele errar, ele 
pode recomprar.  



Então eu acho que tem a ver, primeiro com o poder aquisitivo deste consumidor e segundo 
com algumas categorias de produtos específicos, e com o valor que elas têm dentro da casa da 
pessoa. Agora há um outro movimento. Nos últimos dez anos, o consumidor adquiriu o celular, 
o DVD, e de carona aumentou a oferta de filmes e joguinhos, dá para falar uma meia hora de 
novas categorias que, hoje, disputam a mesma renda do consumidor.  
 
DB – Os números da ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados) e da ABAD apontam 
para uma queda no faturamento desses dois setores, mas não uma queda do volume 
negociado. Isso é sinal que o consumidor, com menos dinheiro no bolso, está comprando 
produtos mais baratos, além dos preços do alimentos terem apresentado queda?  
Fioratti – Exato, ele está fazendo escolhas que passam, primeiro, pela escolha da categoria, ou 
pela substituição por produtos correlatos. No início do ano, já apontávamos para o 
endividamento da população e perguntávamos qual é o impacto que isso teria no consumo? 
Hoje já temos o resultado: a inadimplência está alta, e há risco do mercado ter uma 
‘paradeira’. 
 
DB – Onde esse risco é maior: nos grandes centros urbanos ou no interior do País, que sofre 
com a crise do agronegócio? 
Fioratti – A mágica está no crediário e muito fortemente o varejo alimentar também foi na 
onda. Hoje, 30% dos consumidores estão endividados com o pagamento a prazo de alimentos, 
isso é o cheque pré-datado, cartões de crédito. Os grandes se sofisticaram. Essa foi uma 
mágica perigosa. Não houve crescimento de renda e, com o aumento da oferta de crédito, hoje 
temos um consumidor com a renda comprometida. Por outro lado, até pouco atrás, os 
investimentos estavam migrando para o interior do País.  
 
Nos últimas pesquisas, ficou claro que o efeito negativo do agronegócio acabou afetando o 
movimento dos consumidores. O interior está com menos dinheiro. No primeiro, esse 
consumidor tende a trocar de marcas, adquirindo produtos mais baratos e no segundo 
momento, corta o básico mesmo. O pior desse momento foi em 2002/2003 onde o consumidor 
começou a cortar a carne da sua lista de compra. Antes, vínhamos com um volume de 
compras na ordem de 4% a 5%. Esse crescimento caiu para 1%, considerando o ano móvel 
até abril deste ano. Olhando o total das cestas, as categorias que mais caíram foram as de 
alimentos. 
 
DB – E como o mercado está reagindo a esse cenário? 
Fioratti – Ao mesmo tempo em que a renda do consumidor está mais comprometida, eu nunca 
vi tantos lançamentos. A indústria investe em produtos mais econômicos e em embalagens 
mais reduzidas. Movimento que está sustentando, de certa forma, o consumo. Também 
começa haver mais opções de yogurte, refrigerante, entre outros categorias para esse 
consumidor de baixa renda. É uma população que compra cada vez mais perecíveis.  
 
DB – Com o bolso mais apertado, não seria natural que os produtos de low price ganhassem 
mercado? Mas não é isso que vem ocorrendo. 
Fioratti – O que há é um movimento de profissionalização e melhoria da qualidade das 
empresas regionais. No último ano as marcas de low price perderam importância e a de midle 
price ganharam mercado, isso devido ao aumento de produtividade, há mais marcas de 
qualidade entrando no mercado. 
 
DB – Ao procurar outros canais de compras, o consumidor passou a comprar mais no atacado 
de auto-serviço? 
Fioratti – No último levantamento da LatinPanel detectamos que do total do volume comprado 
pelo consumidor, na Grande São Paulo, 3,6% é realizado no atacado de auto-serviço. Em todo 
o Brasil, esse canal representa apenas 1,6%. Observamos um movimento de crescimento sim, 
mas no âmbito geral ainda é pouco representativo, e é muito mais em produtos básicos. 
 
DB – E o varejo porta-a-porta? 
Fioratti – Esse tende a crescer mais e essa não é uma tendência nova. Tem a ver com o 
consumidor que está cada vez mais em casa, conectado, ou por questão de segurança.  



O canal porta-a-porta é muito importante , o destaque é de higiene pessoal, como Natura, 
Avon e bazar. Já no setor de limpeza, esse canal movimenta de 30% a 40% do mercado. Em 
2005, 55% do mercado de água sanitária era realizado no porta-a-porta. Esses índices 
demonstram que cada vez mais é importante pensar no consumidor não somente no ponto de 
vista da sua cesta de compras, mas, e principalmente, na forma como do (como paga, como 
vai e volta do pdv e quem o acompanha). 
 
DB – As empresas, cada vez mais, investem para conhecer melhor o comportamento e as 
necessidades de seus clientes. O próprio atacado distribuidor, com o apoio da ABAD e 
LatinPanel, acaba de realizar uma pesquisa com o objetivo de monitorar o pequeno varejo. 
Como você vê esse movimento? 
Fioratti – O pequeno varejo tem que olhar quem é o seu concorrente, não é só quem está ao 
seu lado, mas qualquer canal, desde o mercado informal e porta-a-porta. Para a LatinPanel foi 
importante participar dessa pesquisa com a ABAD, pois conseguimos entender um pouco 
melhor como está estruturado o pequeno varejo. 
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