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O setor de varejo foi um dos 
mais sensíveis aos sinais contra-
ditórios emitidos pela economia 
brasileira ao longo de 2006. Ao 
mesmo tempo em que é bene-
fi ciado pelo aumento da massa 
salarial e pela estabilização da 
infl ação, sofre com as altas taxas 
de juros e o baixo crescimento 
econômico.

Essa sensibilidade explica 
a variação dos investimentos 
publicitários do setor, um dos 
mais importantes da economia 
nacional, responsável por cerca 
de 25% do total investido no Bra-
sil, e que abriga alguns dos maio-
res anunciantes do País, como 
as Casas Bahia, (investimentos 
de R$ 550 milhões no trimestre 
abril/junho) e Pão de Açúcar (R$ 
109 milhões no mesmo período 
— ver tabela 1). 

Ref le t indo  a  expansão 
do consumo de produtos de 
maior valor agregado, bem 
como a crescente concentra-
ção do setor — marcado em 
anos recentes por diversas 
fusões e aquisições —, as lojas 
de departamento lideram as 
categorias de investimento, 

As múltiplas faces do varejo
Oferta de crédito amplia consumo das classes C e D e benefi cia supermercados

seguidas pelas concessioná-
rias de veículos. Juntas, elas 
respondem por 54% do total 
do investimento no trimestre 
(ver tabela 2). 

Em termos da distribuição de 
verbas, o meio jornal continua 
sendo o preferido do setor, su-
perando até mesmo a televisão 
aberta (um dos poucos segmen-
tos em que isso ocorre no País). 
Somados, eles respondem por 
cerca de 90% do total investido 
pelas organizações varejistas 
(ver gráfi co 1).

Além das incertezas macro-
econômicas, o varejo enfren-
ta a mudança de hábitos dos 
consumidores e a tendência de 
consolidação do setor, na estei-
ra de processos de automação, 
modernização e entrada de 
grandes redes internacionais no 
segmento, a partir de meados 
dos anos 90.

A estabilidade de preços 
facilita comparações e compras 
programadas, embora boa parte 
dos consumidores ainda con-
tinue realizando compras por 
impulso, principalmente no caso 
dos mais jovens. Contrariando a 

chamada sabedoria popular, as 
mulheres são mais cuidadosas 
na busca de melhores condições 
de compra (ofertas, descontos 
e preços mais baixos) do que os 
homens (ver tabela 3).

Dinheiro de plástico
Um elemento importante 

na movimentação do setor é a 
oferta de crédito e opções de 
pagamento, principalmente para 
compras de maior valor agregado 
por partes de integrantes das 
classes C e D. Nesse segmento 
da população, o consumo foi 
aquecido pela redução dos pre-
ços dos alimentos ao longo dos 
últimos anos, combinada com a 
maior oferta de mecanismos de 
crédito, na forma de empréstimo 
ou aquisição de cartões.

Entre a classe C, a posse de 
cartão passou de 45% para 50% 
entre 2004 e 2005, de acordo com 
o Target Group Index. Segundo 
a Associação Brasileira das Em-
presas de Cartões de Crédito e 
Serviços (Abecs), o volume das 
transações com cartões cresceu 
mais de 20% ao ano entre 2000 e 
2005, tendência que se mantém 

Tabela 2
Investimento publicitário — Principais categorias

Período de abril/2006 a junho/2006

Setor econômico Comércio varejo
em R$ (000) 

Categoria Total Part. (%)

Lojas de departamento 1.032.693 37

Auto/revendas e concessionárias 481.146 17

Super e hipermercados 314.670 11

Com. produtos casa e decoração 147.068 5

Com. eletro e art. e eq. inform. 130.811 5

Com. vestuário calçados e acess. 98.958 4

Centros comerciais 83.873 3

Com. mat. construção/acabamento 83.302 3

Com. produtos uso pessoal 68.931 2

Televendas e vendas p/ correio 52.553 2

Feiras comerciais e leilões 47.787 2

Com. prod. e acess. veículos 42.089 2

Outros tipos de comércio 38.058 1

Farmácias e drogarias 32.801 1

Com. papelaria livros discos 27.379 1

Outras lojas 21.264 1

Instituc. comércio varejo 15.850 1

Outros 50.403 2

Total 2.769.635 100
Fonte: Ibope Monitor — 1ª remessa — ago/06

Tabela 1 — Investimento publicitário

Setor comércio varejo
em R$ (000) Variação %

Abril a junho/2001 1.196.047 

Abril a junho/2002 1.340.904 12

Abril a junho/2003 1.623.153 21

Abril a junho/2004 2.158.640 33

Abril a junho/2005 2.416.526 12

Abril a junho/2006 2.769.635 15
Fonte: Ibope Monitor — 1ª remessa — ago/06

Tabela 3 — Comportamento de compra — Opiniões e atitudes

Total 
Pop

Brasil 
A/B

Brasil
C

Brasil 
D/E

Mascu-
lino

Femini-
no

12 - 19 20 - 24 25 – 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64

Amostra total 62.275 19.621 24.165 18.489 29.686 32.589 11.945 7.830 13.681 12.726 10.091 6.002

Eu sempre procuro ofertas e 
descontos

84% 84% 85% 83% 82% 86% 77% 81% 86% 87% 87% 87%

Eu procuro os preços mais baixos 
quando vou fazer compras

78% 74% 78% 83% 77% 80% 71% 78% 81% 78% 82% 81%

Eu geralmente planejo bem a 
compra de produtos caros

66% 73% 65% 59% 65% 66% 54% 66% 71% 66% 70% 68%

Freqüentemente compro produtos 
impulsivamente nos supermercados

29% 28% 28% 33% 29% 30% 31% 33% 31% 28% 26% 27%

Fonte: Target Group Index — Fev/05 a dez/05

Gráfi co 1 — Distribuição do investimento por meio — Abril/junho 2006

Fonte: Ibope Monitor — 1ª remessa  — ago/06

ao longo deste ano.
Reconhecendo a importância 

desse movimento, diversas orga-
nizações varejistas realizaram 
alianças com grupos fi nanceiros 

para oferecer soluções de cré-
dito adicionais, como as Casas 
Bahia, o Bradesco, o Grupo Pão 
de Açúcar e o Itaú. O resultado 
pode ser visto na tabela 4: nas 
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Boas perspectivas no ambiente digital

Os estudos da Análise Setorial Ibo-
pe/Meio & Mensagem são preparados 
pelos analistas do Ibope Inteligência, com 
base nos dados produzidos pelo Ibope 
Mídia e fontes secundárias. As principais 
pesquisas citadas são:

Target Group Index: estudo realizado 
em mais de 57 países, permite traçar perfi l 
completo do consumidor, integrando o 
que ele pensa, faz, consome, lê e assiste. 
Presente no Brasil desde 1999, representa 
indivíduos entre 12 e 64 anos nas principais 
regiões metropolitanas do País. 

Monitor Plus: ferramenta de análise 
de investimento publicitário para os meios 
TV aberta, TV por assinatura, rádio, jornal, 
revista e outdoor. Permite acompanhar o 
desempenho de comunicação de cada pro-
duto e compará-lo ao de seus concorrentes. 
Para o cálculo são utilizadas as tabelas de 
preços de cada veículo vigentes na data da 
coleta, sem aplicação de descontos.

NetRatings: medição de audiência 
de internet que proporciona informação 
detalhada sobre atividade dos internautas 
residenciais nas páginas da web, aplicati-

vos e banners. Metodologia baseada em 
painel de internautas representativo da 
população domiciliar brasileira com acesso 
à web.

Consulta

Almanaque Ibope: serviço de assinatura 
individual para acesso regular, via internet, 
a informações geradas a partir dos soft-
wares oferecidos pelo Ibope envolvendo 
hábitos de consumo, audiência de meios, 
demografia, investimento publicitário, 
artigos e notícias.
www.ibope.com.br/almanaqueibope 

Metodologia

Tabela 4 — Mecanismos de pagamento — Compras de mercado

Total 
Pop.

Brasília 
(DF)

Belo 
Horizonte

Curitiba Fortaleza
Porto 

Alegre
Recife

Rio de 
Janeiro

Salvador
São 

Paulo

Cartão de crédito 14% 16% 14% 15% 15% 13% 11% 17% 15% 16%

Cartão de débito 8,66% 11% 10% 12% 3,55% 13% 4,03% 10% 7,06% 10%

Cheque 3,70% 6,19% 3,53% 3,21% 1,83% 2,21% 1,15% 1,61% 1,63% 2,90%

Fonte: Target Group Index — Fev/05 a dez/05

principais regiões metropolita-
nas do País, o cartão de crédito 
é um dos instrumentos mais usa-
dos para as compras em super-
mercados, superando com folga 
mecanismos mais tradicionais, 
como o cheque.

Apesar do grau de incer-
teza em relação às inúmeras 
variáveis que afetam de forma 
diferenciada o desempenho e as 
perspectivas das diversas orga-
nizações que compõem o setor, 
alguns segmentos apresentam 
um desempenho razoavelmente 
positivo, com boas projeções 
para 2006. É o caso dos super-
mercados: segundo dados da 
Associação Brasileira de Super-
mercados (Abras), as vendas 
aumentaram 7,4% no primeiro 
semestre deste ano, em compa-
ração com o mesmo período do 
ano passado. Outros segmentos 
registram desempenho ainda 
melhor, notadamente o varejo 
pela internet (ver box).

Gráfi co 2 — Varejo digital — Visitantes únicos

Fonte: Ibope/NetRatings — ago/06

Um segmento que apre-
senta taxas constantes de 
crescimento ao longo dos 
últimos anos é o comércio 
eletrônico. A popularização 
do uso da rede, a expansão 
da base de usuários de car-
tões de crédito e a maior 
oferta de serviços e produtos 
impulsionam a utilização da 
internet para a realização de 
compras pessoais. 

Embora não existam esta-
tísticas precisas sobre o mo-
vimento do setor, as informa-
ções prestadas por algumas 
das principais empresas do 
segmento, listadas em bolsa 
de valores, apontam para um 

incremento de receitas da ordem 
de 35% ao ano e um crescimento 
na base de clientes ao redor de 
25% — números muito superio-
res aos registrados pelas demais 
categorias do varejo.

Segundo o Target Group 
Index, 26% dos brasileiros com 
renda mensal superior a R$ 4,5 
mil já fi zeram compras online. 
Quando considerado o total de 
internautas com mais de 16 anos 
de idade (32,5 milhões, de acor-
do com o Ibope/NetRatings), 
48% já realizaram pelo menos 
uma compra online.

Considerando apenas o aces-
so residencial, cerca de 5 milhões 
de brasileiros visitaram sites de 

varejistas online em agosto, um 
aumento de 29% nos últimos 
12 meses. Ainda que muitos 
não comprem, as informações 
obtidas através dos sites acabam 
influenciando o processo de 
aquisição nas lojas físicas (ver 
gráfi co 2).

Um fator adicional para im-
pulsionar o varejo digital é a 
expansão da utilização da banda 
larga. Mais de 60% dos inter-
nautas residenciais no Brasil 
navegam utilizando as diversas 
tecnologias de acesso rápido, 
que enriquecem o processo de 
compra, através da possibilidade 
de maiores demonstrações de 
produtos ou mesmo da entrega 

via web, no caso de alguns ser-
viços e conteúdos.

Adicionalmente, a chegada 
de um novo grupo de consumi-
dores, formado majoritariamente 

pela classe C (que começa a 
apresentar maiores percen-
tuais de utilização da rede), 
também oferece perspectivas 
positivas para o setor.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1230, p. 38-39, 16 out. 2006.




