
Os lançamentos
da indústria, a
estabilidade da
moeda e o código de
defesa do consumidor
transformaram os
hábitos de consumo.

HÁ 35 ANOS, A MAIORIA DAS MULHERES NÃO TRABALHAVA FORA DE CASA E ERA
RESPONSÁVEL POR ELABORAR AS REFEIÇÕES DIÁRIAS DA FAMÍLIA. GRANDES REDES
DE "FAST FOOD" AINDA NÃO TINHAM SE INSTALADO NO PAÍS E A TRADICIONAL PIZZA
DO SÁBADO ERA FEITA EM CASA. REFRIGERANTES, SALGADINHOS E CHOCOLATES NÃO
ERAM HÁBITOS DE CONSUMO E OS PRODUTOS "DIET" E "LIGHT", ASSIM COMO OS SU-
COS CONCENTRADOS E OS AMACIANTES DE ROUPAS, SEQUER EXISTIAM. Os PRODUTOS
MAIS VENDIDOS NOS SUPERMERCADOS ERAM DE MERCEARIA SECA - ARROZ, FEIJÃO E
FARINÁCEOS - UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES E A CONCORRÊNCIA ERA
COM A MERCEARIA DO BAIRRO. O AÇOUGUE, A QUITANDA E A FEIRA.
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CAPA . APAS 35 ANOS

Na opinião de José Augusto Domin-
gues, diretor da Sense Envirosell Pesqui-
sa& Informação, hoje a situação é muito
diferente. "O processo de compra satis-
faz desejos e tem um papel social impor-
tante", diz. Segundo Domingues, há dois
tipos de públicos, os que vão às compras
por dever e buscam lojas menores e mais
focadas para não perder muito tempo,
e os que vão às compras por prazer e
optam por lojas maiores.

Para Domingues, o papel da mulher no
mercado de trabalho é outro fator impor-
tante que não pode deixar de ser avaliado
quando se fala em mudança de hábito de
consumo. Na última década, a participa-
ção da mulher no mercado de trabalho
passou de menos de 10% para 40%.

Com menos tempo para se dedicar
ao preparo das refeições, as mulheres,
que representam 80% do público dos
supermercados, buscam mais alimentos
semiprontos e congelados. "As mulhe-
res têm mais problemas para resolver e,

42 SUPERVAREJO NOVEMBRO 2006



CAPA. APAS 35 ANOS.

portanto, precisam de soluções eficien-
tes", reforça Domingues. Do outro lado,
a indústria pensou nessas soluções e o
auto-serviço se organizou para oferecer
tudo num único espaço e atender essa
demanda.

Na opinião de Ana Claudia Fioratti,
diretora executiva da LatinPanel, a dé-
cada de 1990 foi um marco importante
para o consumidor. "A estabilização da
moeda permitiu ao consumidor conhe-
cer os preços e tornou alguns produtos,
antes considerados supérfluos, mais aces-
síveis", lembra Ana.

A abertura econômica e a entrada de
várias multinacionais no mercado acirra-
ram a concorrência e forçaram a indús-
tria nacional a investir em novidades e os
preços de alguns produtos se tornaram
mais acessíveis. Por outro lado, o con-
sumidor passou a ter acesso a novidades
tecnológicas que concorrem diretamente
com a verba do orçamento familiar. "Ho-
je, o consumidor paga conta de celular,
internet rápida e TV a cabo. Essas contas
não existiam há dez anos e, na prática,

significa que ele está economizando em
outras coisas para incluir essas contas no
orçamento", explica Ana.

De acordo com a pesquisadora, a estru-
tura familiar também mudou, alterando o
comportamento de compra. Hoje as famí-
lias estão menores, o número de divórcios
aumentou, a população de idosos cresceu
e as pessoas estão mais preocupadas com
a saúde e a boa forma física.

A aprovação do Código de Defesa do
Consumidor, em 11 de março de 1991,

também marcou definitivamente o va-
rejo, influenciando a indústria, o auto-
serviço e o próprio consumidor. "Sou do
tempo em que as compras eram feitas na
mercearia da esquina e o consumidor era
obrigado a adquirir o que o comerciante
oferecia. Hoje o consumidor tem acesso
à informação, conhece seus direitos e no
modelo auto-serviço, ele mesmo escolhe
o que quer levar", avalia João Fernandes
D'Almeida, ex-presidente da APAS.

Para Marcos Pó, coordenador execu-
tivo do Instituto de Defesa do Consumi-
dor (Idec), o código apenas regulamen-
tou as relações comerciais. Ele diz que
houve um processo de conscientização
de toda a sociedade e que hoje as em-
presas se esforçam para cumprir a lei, até
porque sabem que vão atender consumi-
dores que conhecem seus direitos. "Se
o cliente não for bem atendido ele vai
para a concorrência e as empresas que
agem de má fé saem do mercado porque
o consumidor as exclui", alerta.

Na opinião do coordenador do Idec,
o Código tornou o consumidor mais exi-
gente. "O consumidor de hoje busca mais
que preços baixos. Ele quer qualidade,
serviços e diferenciais de atendimento e
o varejo se esforça para conquistar esse
consumidor", explica. (LP E SN)
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