
Consumidor
As diversas faces
O consumidor brasileiro está cada vez
mais consciente de seus direitos, mais

exigente nas suas compras e mais
ciente de que sabe escolher. Neste
capítulo do Panorama SuperHiper

mostraremos quem é o consumidor
brasileiro, suas preferências, seus
hábitos e tendência de consumo e

quais os nichos de clientes que podem
ser mais bem trabalhados

século 21 iniciou com
profundas alterações no mercado mundial. A globali-
zação, tanto de modos e formas de consumo quanto
de hábitos culturais, impactou principalmente as po-
pulações dos países em desenvolvimento. O Brasil,
com sua economia emergente, que nos anos 90 expe-
rimentou forte abertura de mercado e o acesso a no-
vas tecnologias, vem nos últimos anos evoluindo em
diversas áreas, inclusive nas relações de consumo. Um
ponto marcante neste aspecto foi a entrada em vigor
do Código de Defesa do Consumidor, em 1990, e a
instituição de um novo padrão monetário, com o ad-
vento do real em 1994.

Essa evolução transparece de forma marcante no
perfil do consumidor brasileiro a partir do ano 2000,





quando se sofistica, pois, além de exigir o
cumprimento do seu direito, ele exige que as
falhas sejam corrigidas e nenhum outro con-
sumidor seja lesado.

Embora ainda longe do padrão de com-
portamento percebido em países de Primeiro
Mundo, temos, como nunca antes, um bra-
sileiro mais crítico, decidido e consciente de
seu papel nas relações de consumo.

Em paralelo a esse perfil mais reivindica-
dor, ele é também mais emocional, capaz de tro-
car de loja ou de marca por um atendimento
mais atencioso ou por um serviço diferenciado.

Certamente o consumidor brasileiro ain-
da não conseguiu atingir padrões mais evo-
luídos de consumo, pela baixa renda da maio-
ria da população, decorrente entre outros fa-
tores do baixo nível de educação no País. Con-
tudo, com essa desvantagem em relação aos
países desenvolvidos, o patamar de conscien-
tização atual do consumidor é bastante signi-
ficativo e merece profunda atenção de todos
os integrantes da cadeia de abastecimento,
em especial do setor de supermercados.

Mais bem atendido em suas necessida-
des, o consumidor adiciona novos valores e
crenças aos seus critérios de escolha e de jul-
gamento de empresas e de marcas. Em todos
os níveis sociais cresce a consciência da di-
mensão da ética, da cidadania, da valoriza-
ção dos direitos humanos e do respeito à ca-
pacidade de consumo. Hoje, questões como
meio ambiente, reciclagem de embalagens,
responsabilidade social, segurança alimentar,
entre outras, pesam muito mais na hora de o
consumidor escolher o que vai comprar e
onde vai gastar seu dinheiro.

Não é à toa, afinal, que hoje há a per-
cepção de que o consumidor brasileiro cami-
nha para o domínio de todo o processo da
cadeia produtiva, como jamais imaginado
antes pelas empresas. Basta lembrar que em
meados do século passado, até os anos 90,
por exemplo, a indústria ainda ditava as re-
gras do que ia ser consumido. É claro que em
alguns segmentos essa verdade é mais real
que em outros, mas os avanços seguem pro-
gressivamente. Sua supremacia daqui para a
frente tenderá a ser mais e mais intensa, tan-

to que hoje são comuns movimentos antes
nunca sonhados pelo mercado, como os
recalls (chamadas de compradores às lojas
para a troca de produtos defeituosos ou su-
jeitos a problemas) e por parte dos consumi-
dores retaliações diante de empresas que
agem de forma duvidosa. O consumidor mu-
dou... o mercado mudou... os supermercados
mudaram e continuam mudando.

Portanto, é imprescindível para quem
comanda e para quem trabalha no chão-de-
loja conhecer de fato como anda a cabeça do
consumidor brasileiro. Um bom panorama,
como mostraremos a seguir.

A população brasileira

Quem somos £ Quantos somos1?-
A estimativa do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE) é de que a po-
pulação brasileira agora em janeiro de 2007 che-
gue a 184,2 milhões de habitantes (em 2010
esse número deve subir para 192 milhões).

São aproximadamente 48 milhões de
domicílios, segundo dados da LatinPanel, que
comportam apenas 22,6 milhões de pessoas
economicamente ativas. É sobre esse univer-
so de consumidores, bem limitado, já que boa
parte da população, seja pela idade - muito



jovens ou muito idosos - ou pela falta de
poder aquisitivo, é que recai a responsabili-
dade do consumo no País.

Além de limitado pelo poder aquisitivo,
este universo de pessoas está mudando seu
perfil de forma acelerada. As famílias estão,
por exemplo, cada vez menores e aumenta o
número de idosos, ao mesmo tempo em que
cai o número de crianças por domicílio, como
detalharemos a seguir.

Regiões • Onde estamos?

Da população domiciliar de 48 milhões
de lares, 26% se encontram no Norte e Nor-
deste, 7% no Centro-Oeste, Leste (Minas,
Espírito Santo e interior Rio de Janeiro) 15%,
Grande Rio 9%, Grande São Paulo 13%, inte-
rior de São Paulo 14% e Sul do Brasil 16%.

Quanto aos mercados regionais mais
promissores ao setor supermercadista, desta-
que para o Norte e o Nordeste, onde está a
maior parte dos domicílios brasileiros e do
consumo no País, somando 27% da popula-
ção (veja quadro Contrastes regionais).

No entanto, apenas 14% dos consumi-
dores dessas regiões fazem suas compras nos
supermercados. Não é por acaso que grandes
redes, como Wal-Mart - que há dois anos
adquiriu o Bompreço, a maior rede do Nor-
deste -, o Carrefour e o Grupo Pão de Açúcar
abrem lojas nas duas regiões para fortalece-

Contrastes regionais

rem suas presenças num mercado com alto
potencial de expansão.

Embora menos atrativas do que o Norte
e o Nordeste, outras regiões do País como
Centro-Oeste, Grande São Paulo e Grande Rio
de Janeiro ainda oferecem espaço para as em-
presas do setor. Diferentemente do interior
paulista, do Sul e da região que engloba Minas
Gerais, Espírito Santo e interior fluminense,
mercados mais consolidados no que tange ao
auto-serviço. Um bom exemplo é a cidade de
São Paulo, em que as aberturas de loja aconte-
cem principalmente para canibalizar a concor-
rência, o que obriga o supermercadista a espe-
cializar ainda mais o seu negócio.

Renda - Qual é o nosso poder aquisitivo?

Com um salário mínimo de R$ 350,00,
o Brasil de 2006, apesar dos avanços obti-
dos oor meio do controle da inflação, da am-



pliação da economia e dos programas so-
ciais realizados pelos governos nos últimos
anos, ainda continua excluindo grande par-
te da sua população do consumo.

Mas o cenário é melhor. Como é pos-
sível observar nas tabelas de classificação
econômica dos consumidores, a classe C foi
incrementada, pela ascensão de consumi-
dores das classes D e E. Note que na região
Norte a parcela da classe DE caiu de 48%
em 2004 para 40% em 2006. No Nordeste
a queda também foi grande, de 68% para
60%. Mas também houve progresso econô-
mico nas Classes C e AB. Na região Sudes-
te, por exemplo, no mesmo período a clas-
se AB cresceu 2 pontos percentuais (p.p.) e
a classe C, 3 p.p.

Acompanhe nos gráficos a evolução
da taxa de j u r o s , da inad implênc ia e
como contraponto os recursos que estão
sendo utilizados pela população. A boa
notícia para o mercado é que a tendência
de evolução do poder de compra do con-
sumidor hoje é positiva.

Também é interessante pontuar como
mudaram as grandes cidades do Brasil em ter-
mos de renda nos últimos anos. Veja o quadro
abaixo, onde mais uma vez se nota a queda
da classe DE e o incremento da classe C.

Considerando-se que uma cesta básica no
final de 2006 custava em RS 153,10, a base de
famílias que recebem apenas l salário míni-
mo ainda é enorme no País, o que impacta o
mercado de consumo de forma negativa.



Consumidor



Sexo e idade
Quais são os diferentes consumidores?

Um país jovem, mas amadurecendo. Os
dados estatísticos disponíveis mostram a ten-
dência de crescimento da população acima dos
40 anos, em detrimento de taxas cada vez
menores de crescimento da população jovem,
abaixo dos 19 anos. Veja o quadro atual do País:

A mulher
Embora o homem venha emergindo

como potencial consumidor dos supermer-
cados, continuam em ascensão o poder de
compra das mulheres e sua importância como
clientes. Somam 43% da força de trabalho
brasileira, segundo o IBGE, sendo que 25%
são chefes de família e 90% delas são respon-
sáveis pelos afazeres domésticos.

Sua participação no mercado de consu-
mo cresceu muito nas últimas décadas e
crescerá mais ainda. Hoje, 80% das decisões

de compra da família brasileira, direta ou in-
diretamente, dependem delas, segundo da-
dos da LatinPanel.

A mulher é quem mais compra, mas em
geral assume diversos papéis, por estar com-
prando para vários tipos de consumidores -
filhos, pai, mando e para ela própria. É por
isso que as empresas procuram trabalhar as
várias facetas dessa consumidora, promoven-
do motivações diferentes. Foi-se o tempo em
que o varejo podia pensar na consumidora
mulher somente como a "dona de casa".

Um dado importante é que 36% das
donas de casa trabalham fora, e destas 85%
decidem as compras, com destaque para as
com idade entre 30 e 49 anos.

O homem
Consumidores apressados para os itens

do dia-a-dia da casa, mas que podem demo-
rar horas em áreas da loja com objetos do
seu desejo, como eletroeletrônicos, CDs e
DVDs, auto-esporte, etc. Menos práticos
que as mulheres, os homens são seletivos e
levam mais em conta o custo-benefício do
que o preço em si. Por isso mesmo, são os
homens que têm o valor de tíquete de com-
pra mais alto, se comparados com as mu-
lheres. Apesar das poucas informações e pes-
quisas a respeito desse consumidor, analis-
tas de comportamento alertam que seu per-
fil está mudando, assim como sua postura
na sociedade, e, portanto, tende a ser mais
aberto ao consumo. Novas definições
mercadológicas fa lam do homem



"metrossexual", que preza pela aparência e,
portanto, é um consumidor contumaz de
produtos como os de higiene e beleza. Além
disso, há os consumidores homossexuais, se-
gundo os analistas de mercado, mais afeitos
às compras e mais exigentes, com um perfil
mais parecido com o feminino.

Idosos
A população brasileira, cujas famílias es-

tão menores e com menos crianças, está enve-
lhecendo. Dados do IBGE mostram que a po-
pulação acima de 45 anos subiu de 14% em
1970 para 23% em 2005. E a previsão desse ins-
tituto é que até 2020 alcance a marca de 30%.

Alguns pontos marcantes dessa popu-
lação indicam que 53% dela está concen-
trada na Região Sudeste do País, sendo que
46 são da classe DE e 50% dela vive em
lares com no máximo duas pessoas, segun-
do a LatinPanel.

Essa mudança de perfil da população pro-
voca alteração em toda a sociedade, especi-
almente dos meios de consumo e de servi-
ços. O auto-serviço precisa estar cada vez
mais atento a esse consumidor, que exige
produtos especiais para ele, da indústria, e um
atendimento melhor e uma conveniência
maior no ponto-de-venda.

Já se nota a preocupação de melhor tra-
tamento das questões dos idosos nas empre-
sas, tanto é que se criou o termo "melhor ida-
de" para t ratar desse grupo de pessoas,
rejuvenescidas em seus hábitos pelas melho-
res condições de vida e de saúde.

Os consumidores da "melhor idade",
segundo dados da LatinPanel, compram de
forma diferente. Eles vão mais vezes ao
ponto-de-venda e gastam 35% mais com
não duráveis.

Os destaques da sua cesta de compra são
nos itens saúde, lazer e com animais. Tanto
é que em termos de categorias consumidas
nos supermercados destacam-se, por exem-
plo, os adoçantes, com consumo 120% aci-
ma dos outros clientes.

Os jovens
Se os membros mais velhos impactam

na relação de consumo das famílias, por ou-
tro lado é difícil encontrar uma família em
que os pais decidem sobre a compra de ele-
trônicos, equipamentos de lazer, material
escolar, viagens, automóveis, etc., sem ouvi-
rem antes os filhos.

Os segmentos jovens e, particularmen-
te, os adolescentes se tornam fundamentais
para o mercado de produtos e serviços neste
novo milênio, como veremos a seguir obser-
vando os modos de consumo dos casais com
filhos. Mesmo assim, é importante ressaltar
que a tendência é de diminuição de lares com
crianças. Em 1993, 57% dos lares tinham cri-
anças, e em 2005 esse número caiu para 49%,
segundo a LatinPanel.

Text Box
Fonte: Panorama SuperHiper, p. 64-73, 2007.




