
Casais com filhos
Pesquisa especial

Confira as tendências de consumo das famílias com filhos (pequenos,

adolescentes, etc.) e veja como conquistá-los

Por Fátima Merlin, gerente de atendimento ao varejo da LatmPanel

A»s famílias com fi-
lhos são clientes a serem focados, porque são as
que mais gastam nos supermercados. Daí a im-
portância de se entender mais seu comporta-
mento de consumo. A LatinPanel realizou le-
vantamento especial sobre o tema, no qual se
podem tirar várias tendências de ações em loja.

Como base de entendimento da pesqui-
sa, é importante ressaltar que em 1993 cerca
de 31% das famílias contavam com cinco mem-
bros. Hoje, apenas 23% têm cinco pessoas.

O percentual de famíl ias com dois
membros aumentou de 22% em 1996 para
29% em 2005. E entre as famílias com qua-
tro pessoas, o crescimento foi de quatro
pontos percentuais, de 44% para 48%, ain-
da assim inferior à queda verificada entre
as famílias com cinco membros.

No que se refere ao número de crianças
na família brasileira, a redução é expressiva
num período de 12 anos. Enquanto em 1993
os domicílios com crianças respondiam por
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57% do total, em 2005 esse percentual caiu
para 49%, quase 10 pontos percentuais.

Os números da LatinPanel mostram que:
• Um casal com filhos pré-adolescentes gas-
ta em média 25% a mais do que a média to-
tal das famílias.
• Os casais com filhos adolescentes gastam
20% mais.
• Os com crianças pequenas, 15% mais.
• Os que têm filhos adultos morando na
mesma casa gastam 10% mais.
• Os monoparentais (famílias com apenas

um dos progenitores) gastam 5% menos que
a média das famílias.
• As famílias sem filho, as pessoas indepen-
dentes, gastam 25% menos do que a média.

Consumo
Os casais com filhos pré-adolescentes de

6 a 12 anos representam 17% da população,
mas 20% do consumo. Já os casais indepen-
dentes, com mais de 29 anos e sem filho, são
28% da população e 21% do consumo.

A maior representatividade no consumo



fica por conta dos casais com crianças pe-
quenas de até 5 anos. Essas famílias respon-
dem por 21% da população e são responsá-
veis por 23% do consumo.

No caso dos casais com filhos adolescen-
tes de 13 a 18 anos, a representatividade na
população é de 8%, mas no consumo, de 10%.

Os casais com filhos adultos de 18 a 29
anos são 8% da população e 9% do consumo.
Os monoparentais respondem por 18% da
população e 17% do consumo.

Volume
Em 2005, a LatmPanel constatou que o vo-

lume médio de produtos consumidos em domi-
cílios brasileiros teve expansão de 6%. Quando a
análise se restringe aos casais com filhos pré-ado-
lescentes, de 6 a 12 anos, verifica-se um aumen-
to no volume médio de compra de 7%, o mesmo
crescimento constatado entre os casais com cri-
anças de até 5 anos e adolescentes de 13 a 17
anos. Apenas os casais independentes ficaram
aquém da média, com expansão de 4%.

Valor
Quanto ao gasto médio, mais uma vez

destaque para as famílias com pré-adolescen-
tes, que apresentaram alta de 12%. Os casais
com filhos de até 5 anos elevaram seus gastos
médios em 10%, menos do que as famílias com
adolescentes, que conseguiram expansão de
11%, igual às famílias com filhos adultos de
18 a 29 anos e mais do que os independentes
e os monoparentais, que obtiveram incremen-
to de 8% e 9%, respectivamente.

Os lares com a presença de filhos apre-
sentam resultados acima da média, se com-
parados ao índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), que em 2005 foi de 6,87%.

Freqüência
Quando o assunto é o crescimento da fre-

qüência com que os clientes vão ao ponto-de-
venda, mais uma vez os casais com filhos pré-
adolescentes lideram os números, ficando aci-
ma da média e superando as demais famílias.
Enquanto a média das famílias dá conta de um
crescimento de 6% neste quesito, na compara-
ção entre 2005 e 2004 os casais com filhos pré-

adolescentes elevaram em 9% as idas ao pon-
to-de-venda no mesmo período.

Crianças pequenas
Os dados da pesquisa LatinPanel refe-

rente a 2005, relativos aos lares com crian-
ças de até 5 anos, trazem informações ex-
tremamente relevantes para o setor, como
o tíquete médio, de R$ 11, e a freqüência
mensal com que estas famílias vão ao pon-
to-de-venda, 16 vezes.

O estudo revela que 78% das famílias com
crianças pequenas são das classes C, D e E. Ou
seja, esse dado indica ao supermercadista que
um dos nichos com mais potencial de consu-
mo no País se situa numa faixa de renda baixa,
mas que, dependendo do desenvolvimento da
economia brasileira, tende a crescer.

O maior número de domicílios com cri-
anças de até 5 anos fica nas regiões Norte
e Nordeste.

O consumidor com crianças pequenas
leva em conta, em primeiro lugar, o preço, o
que não significa o mais baixo, mas o melhor
custo-benefício. Em segundo, esses domicíli-
os querem variedade: mais opção de escolha.
E o terceiro fator decisório na escolha destes
lares por um ponto-de-venda é a qualidade.

Estas famílias compram em diversos ca-
nais, mas o auto-serviço lidera com uma par-
ticipação de 52% nas compras destes lares.
Entre os supermercados, as lojas com três a
quatro check-outs são as mais freqüentadas
por 23% destas famílias. E as lojas com qua-
tro a seis check-outs são as mais freqüenta-
das por 25% das pessoas destas famílias.

Quanto à freqüência, embora as lojas
com quatro a seis check-outs não sejam as
mais freqüentadas pelas famílias com crian-
ças, são as únicas que ficam acima da média
de freqüência dentro deste nicho de consu-
midores. Na média dos lares, apenas 21% dos
consumidores vão mais às lojas que têm de
três a quatro check-outs, e 22% vão mais
àquelas com quatro a seis check-outs.

Nos perecíveis, essa família gasta 20% mais
do que a média dos domicílios. Outra cesta que
exige a atenção do supermercadista que traba-
lha com este tipo de público é a de higiene e
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beleza, já que as famílias com crianças peque-
nas gastam 25% mais do que a média dos lares
com estas categorias de produtos.

Pré-adolescentes
Diferentemente do que se constata

entre os lares com crianças pequenas, a
maioria dos domicílios com pré-adolescen-
tes, 58%, situa-se numa faixa da popula-
ção de renda mais alta: as classes A, B e C.
Além disso, a maior parte destas famílias,
62%, vive nas regiões Sul e Sudeste. O tí-
quete médio delas também é maior do que
o verificado entre os domicílios com crian-
ças pequenas: R$ 12 contra R$ 11.

Os principais quesitos para que esta fa-
mília, responsável por gastos 25% acima da
média, escolha um ponto-de-venda são: pre-
ço, relacionado a custo-benefício; variedade,
conveniência; além de qualidade e promoções,
empatadas na terceira posição.

O consumo dos lares com pré-adolescen-
tes é bem pulverizado entre os diversos ca-
nais. A participação do auto-serviço, aliás, é
quase igual entre os dois perfis de lares, pois
representa 53% das compras dos domicílios
com filhos pré-adolescentes, contra 52% das
famílias com crianças pequenas.

No canal supermercado especificamente,
o destaque fica por conta das lojas com quatro
a dez check-outs, mais freqüentadas por 52%
dos lares com crianças pré-adolescentes.

No que tange a cestas mais consumi-
das, outra vez a de perecíveis se destaca. As
famílias com pré-adolescentes gastam, em
geral, 37% a mais do que a média nesta ces-
ta de categorias. Outras cestas fortes entre
os lares com pré-adolescentes são as de mer-
cearia líquida e cesta de limpeza. Estes do-
micílios gastam em média 28% mais com a
cesta de mercearia líquida, se comparados
com a média dos lares, e 27% mais no caso
das cestas de limpeza.

Adolescentes
Os domicílios com filhos adolescentes

estão bem distribuídos pelo território nacio-
nal. Quanto à classe social em que se insere
a maior parte destas famílias, o destaque fica
por conta das classes A e B, com participa-
ção de 40%. Dados da LatinPanel consta-
tam que 72% destes lares são formados por
três a quatro membros e o tíquete médio des-
tas famílias é igual ao verificado entre os la-
res que têm pré-adolescentes, de R$ 12.

Os fatores que estas famílias mais levam
em conta na hora de escolher um ponto-de-
venda são: preço, variedade e promoções. Na
quarta posição, quase empatada com promo-
ção, vem qualidade.

A exemplo do que o estudo constatou en-
tre os lares com crianças pequenas e pré-ado-
lescentes, as famílias com filhos adolescentes
gastam mais no auto-serviço do que em ou-
tros canais de vendas. Contudo, a participa-
ção dos supermercados nos gastos destes do-
micílios é mais expressiva do que nos outros,
chega a 55%. Conforme a faixa etária dos fi-
lhos evolui, vê-se um aumento da participa-
ção do auto-serviço nas compras das famílias.

Outra diferença destes domicílios para
os que têm pré-adolescentes e crianças pe-
quenas é o tipo de loja preferida por eles no
auto-serviço. As lojas mais freqüentadas por
31% destas famílias são as que têm dez ou
mais check-outs. Mais uma evidência da bus-
ca por promoções e conveniência.



Filhos adultos
As famílias com filhos adultos também

não se concentram numa região do País,
como ocorre entre as famílias com filhos ado-
lescentes. Outra similaridade entre esses dois
tipos de domicílio é que a maioria possui alta
renda. Os dados da LatinPanel mostram que
50% das famílias com filhos adultos são das
classes A e B. O tíquete médio é de R$ 12, e
51% das donas de casa destes domicílios têm
50 anos ou mais.

Quanto aos fatores decisivos para a es-
colha de um canal de compras, o preço, para
os domicílios com filhos adultos, vem em
primeiro lugar, seguido da variedade, na se-
gunda colocação, e da qualidade e da promo-
ção, empatadas em terceiro.

Entre estes lares, a participação do auto-
serviço nas compras é maior do que a verifica-
da em qualquer outro perfil de família. Os su-
permercados são responsáveis por 58% das
compras destas famílias. As lojas com dez ou
mais check-outs são as mais freqüentadas por
36% dos consumidores destes domicílios e se
destacam entre os demais formatos de gran-
des lojas, bem ao gosto destes consumidores.

No que se refere às cestas com as quais
as famílias com filhos adultos mais gastam, a
mercearia líquida se destaca. No geral, gas-
tam 37% mais do que a média com os produ-
tos desta cesta. Estes consumidores vão em
média 12% mais vezes ao ponto-de-venda.

Comportamento no ponto-de-venda

Hoje 98% dos lares brasileiros compram
em supermercados. Destes, 81% são das clas-
ses A, B e C. Eles encontram-se em sua mai-
or parte nas regiões Sul e Sudeste do País.

Porém, apenas 30% desses lares são le-
ais ao canal supermercado, respondendo por
45% das compras realizadas.

Ainda hoje no País 2% dos lares nunca
compram em supermercados. No Norte e
Nordeste do País, 4% não compram. Esse
mesmo percentual está nas classes D e E. Ou
seja, esses consumidores ainda não têm aces-
so a esse modo de consumo mais moderno.

Mas há consumidores que preferem de
fato outros canais de compras. Os canais al-
ternativos já respondem por 35% das ven-
das de alimentos e bebidas em valor (contra
65% dos supermercados). Entre os fatores
que influem na decisão de compra dos cli-
entes está em primeiro lugar o preço, com
sua relação custo/benefício. Em segundo,
variedade e neste ponto se fortalece o con-
ceito de "tudo num mesmo lugar". Já em
terceiro está a localização, que inclui o fácil
acesso ao ponto-de-venda.

A localização nos últimos anos ganhou
destaque, principalmente com a comoditiza-
ção de muitos preços e a melhoria de nível
de muitas lojas. Muitos clientes, apesar de
demonstrarem preferência por um tipo de
loja, acabam indo de fato a outro. O consu-
midor na maioria dos casos vai a pé (60%)
aos supermercados, mas uma boa percenta-
gem vai de carro (40%) e outra de ônibus
(21%). Portanto, a área de estacionamento é
um item necessário, mas depende do perfil
do público. No caso de a loja atender consu-
midores da classe A/B, por exemplo, ter es-
tacionamento é fundamental, uma vez que
esses consumidores têm o hábito de ir às com-
pras com seus automóveis.

O consumidor aumentou sua f re-
qüência nas lojas, tanto em supermerca-
dos, onde passou de 4,2 idas à lo ja em
2001, para 4,8 em 2005; como nos ou-
tros canais, onde passou de 5,4% para
12,4% no mesmo período. É importante
destacar que os outros canais, como o de
farmácia e o de padaria, assim como os
supermercados se modernizaram muito
no Brasil nos últimos anos, aumentando
de fa to a concorrência entre eles.
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Esse fenômeno ocorre independente-
mente da classe social, sendo que as idas das
classes A e B subiram de 7,7 por mês em 2001
para 9 vezes por mês o ano passado, e as das
classes D e E aumentaram de 9 vezes por mês
em 2001 para 10,3 por mês em 2004.

Mas o destaque é para a classe C, que
ia 8,4 vezes por mês ao ponto-de-venda em
2001 e em 2004 passou a ir 9,7 vezes por
mês. Já a queda do tíquete médio é similar
nas classes A, B e C (de 7%) e um pouco
menos nas classes D e E (de 6%).

dio é maior, de R$ 19 (a pesquisa inclui produ-
tos das cestas de alimentos, bebidas, higiene
e limpeza), enquanto o número de idas é me-
nor, quatro vezes.

Com a média de uma única visita mensal,
o hipermercado apresenta um tíquete médio
maior, de R$ 24, o que o caracteriza como um
ponto de compras maiores.As projeções para a
finalização do indicador em 2006 e, na sua
continuidade para 2007, mantendo-se a con-
juntura econômica atual do País, são de um tí-
quete médio no auto-serviço oscilando entre
19 e 22 reais e estabilidade nas idas aos super-
mercados em torno de 4 vezes ao mês.

Mas, pensado-se num cenário mais oti-
mista, com a economia crescendo, o merca-
do pode dar sinais de aquecimento e, neste
caso, o valor do tíquete médio poderá che-
gar a R$ 30, por exemplo. Tudo depende da
evolução da economia brasileira.

Da média de quatro vezes que o consu-
midor brasileiro vai aos supermercados, três
delas é para comprar alimentos; duas, em
média, para comprar itens de higiene e bebi-
das, e somente uma vez para adquirir produ-
tos de limpeza. Por isso mesmo o tíquete
médio da cesta de alimentos é 62% maior que
o das demais cestas. Ao mesmo tempo, o
gasto médio por ida durante os dez primeiros
dias do mês é 11% maior que a média do mês.

O consumidor também mostra-se cada
vez menos fiel ao canal supermercado; ou
seja, ele está variando mais os canais. Em
2001, 61% dos consumidores usavam três ou
mais canais de compras e 13% usavam so-
mente um. Em 2006, a parcela que opta por
três ou mais canais subiu para 71% e a dos
fiéis a um único caiu para 3%.

Média nacional
A pesquisa revela que o tíquete médio do

consumidor brasileiro nos vários tipos de ca-
nais de varejo é de R$ 13 e o número de idas
mensais ao ponto-de-venda é de 9. Com rela-
ção ao setor supermercadista, o tíquete me-



Tendências
Consumidor endividado e com mais crédito

O orçamento familiar está achatado no
Brasil. O maior ônus da renda familiar do
consumidor brasileiro está nos gastos desti-
nados a alimentação, habitação, transporte,
tarifas e serviços públicos, o que faz com que
dia a dia seu nível de endividamento cresça
para ampliar suas necessidades de consumo.

São gastos praticamente fixos e que compro-
metem 67% da renda mensal dos domicílios,
segundo dados da LatinPanel. Cerca de 6%
dos gastos domiciliares se destinam à saúde,
cerca de 5% ao lazer e apenas 2% à educação.

O gasto médio domiciliar no Brasil é
maior do que a renda. Enquanto os gastos
médios mensais atingem R$ 1.378, a renda
média fica em R$ 1.337. Ou seja, um déficit
de aproximadamente 3% ao mês - percentu-
al de endividamento médio da população.

Esse déficit tem sido controlado pelo
aumento na oferta de crédito, ou seja, a ten-
dência é o consumidor se endividar para cum-
prir seus padrões de gastos. Conforme a
Serasa, em 2005 a oferta de crédito teve ex-
pansão de 85%. Hoje, 39% dos domicílios têm
cartão de crédito.

Em 2005, a LatinPanel constatou que
o volume médio de produtos consumidos
em domicílios brasileiros teve expansão de
6%. O gasto médio também cresceu, com-
parado a 2004: 9%.

Agora em 2006, o gasto médio nos últi-
mos 12 meses acumulado até junho cresceu
apenas 1% em comparação com o mesmo
período do ano anterior.
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Certamente o consumidor brasileiro, com
seu perfil no geral alegre, criativo e mais aberto
a novas escolhas, enquanto existir o cenário de
estabilidade econômica, estará buscando for-
mas de compensar pela emoção suas expecta-
tivas não atendidas e buscará as compras pro-
mocionais, os descontos, os saldões, etc.

Um dado que inevitavelmente salta aos
olhos é o de consumidores que vão aos super-
mercados em busca de produtos em promoção.

midores respondem por 20% do consumo da
população e vão em média 14,7 vezes às lo-
jas, com um tíquete médio por ida de R$ 8,65.
Importante: a maior parte deles paga suas
compras em dinheiro.

Em termos de tamanho de loja, esses
consumidores preferem as pequenas com até
6 check-outs e freqüentam na sua maioria
(69%) mais de 3 canais de vendas. A maior
parte deles vai a pé às compras (70%), sendo
que 31% vai de carro, 23% de ônibus e 10%
por outros meios, como bicicleta, etc.

A informação serve para que o supermer-
cadista saiba qual o desejo do consumidor, mas
também pense numa maneira de impedir que
a promoção sobressaia como principal estra-
tégia de venda. Afinal, a promoção traz um
inevitável ônus a ser pago pela loja, e geral-
mente esse ônus é a redução da margem pro-
porcionada pelo produto promovido.

Como se comportam os buscadores
de preço e promoção?

83% sempre comparam preços entre marcas.

84% procuram marcas de preço baixo.

67% limitam-se estritamente ao orçamento quando
compram alimentos.

41% fazem lista de compras regularmente antes de
sair de casa, contra 44% que nunca fazem.

37% acreditam que a marca própria dos
supermercados tem a mesma qualidade das marcas
conhecidas.

71% gostam de experimentar novas marcas.

65% mesmo optando pelas promoções, optam por
marcas conhecidas de higiene pessoal.

12% apenas decidem as marcas antes de sair
às compras.

onte: LatinPanel

Consumidor de promoção ou preço baixo
De qualquer forma, independente-

mente de camada social, idade ou sexo e
até do poder aquisitivo, há certos traços
muito permanentes no comportamento do
consumidor brasileiro que não estão sujei-
tos nem a mudança de calendário e tam-
pouco de século. Cada um a seu modo está
em constante e sutil mutação, ao sabor do
orçamento doméstico, da economia, da
emoção e dos modismos, desafiando como
nunca o marketing das empresas.

São 300 mil novos lares que decidem
suas compras com base em promoções, se- i
gundo dados da LatinPanel divulgados em se-
tembro de 2006. Esse acréscimo, expressivo,
se deu especialmente de 2004 para 2005, mas
a tendência continua. O dado é ainda mais
relevante quando se constata que atualmen-
te 22% dos domicílios brasileiros hoje calcam

•



Consumidores preferem cartões
O dinheiro vivo deixou de ser a forma

de pagamento preferida dos consumidores
na hora de pagar suas compras nos super-
mercados, pelo menos entre as 500 maiores
organizações supermercadistas do País. Vem
perdendo terreno ano a ano. Quem assume
a liderança é o chamado dinheiro de plásti-
co ou meios de pagamento eletrônicos: os
cartões de crédito, de débito e os private
label, ou cartões de loja. Os cheques, tanto
nas modalidades pré-datado quanto à vista,
têm diminuído de importância. O segmen-
to de refeição-convênio, na modalidade ali-
mentação, também aderiu ao cartão de plás-
tico e apresenta estabilidade entre os clien-
tes dos supermercados.

De acordo com o Ranking Abras 2006,
pesquisa realizada pela Abras/Fundação Abras
em parceria com a ACNielsen e que abrange
as 500 maiores organizações supermercadis-
tas do País, em 2005 as vendas em dinheiro
somaram 29,1% do total faturado pelo setor.
Em 2001, esse percentual era de 34%, e sua
diminuição ocorre anualmente.

Em contrapartida, os cartões de crédi-
to de terceiros representaram 19,4% e os
de débito, 13,8%, com bons crescimentos.
Mas o destaque da pesquisa Ranking Abras
2006 ficou por conta dos cartões de crédi-
to próprios do estabelecimento ou private
labels, que cresceram 4,1 pontos percen-
tuais em 2005, comparado com 2004.

A estimativa da Associação Brasileira
das Empresas de Cartões de Crédito e Ser-
viços (Abecs) para 2006, com base nos nú-
meros apurados em seus estudos de evolu-
ção do mercado até junho, é de que as com-
pras feitas com cartões de crédito, de débi-
to, de loja e de uso doméstico e regional
movimentem R$ 247 bilhões até dezem-
bro, quando estarão em circulação 387 mi-
lhões de cartões de plástico nas três moda-
lidades. Se confirmados estes números, o
mercado de meios eletrônicos de pagamen-
to no Brasil registrará 22% de crescimento
em volume financeiro das compras em re-
lação a 2005 e de 15% sobre a base de car-
tões acumulada no ano passado.

Fonte: Ranking Abras - Fundação Abras/ACNielsen

Consumidor de marca
Além de afeito às promoções, outro traço

relevante do consumidor brasileiro é o seu ape-
go às marcas. Dados da LatinPanel mostram que
15% dos lares, em 2002, decidiam suas com-
pras orientados à marca, enquanto em 2006 esse
percentual chega a 21% dos lares do País. Tanto
é que, mesmo num ano de desempenho pífio na
evolução da renda e do emprego no País, como
foi 2005, as marcas líderes conseguiram manter
a participação, em valores de vendas. Isso signi-
fica dizer que as marcas líderes possuem 19% do
mercado, mesmo percentual de 2004.

Esses 21% de consumidores orientados
por marcas respondem por 21% do consumo.
Além disso, vão aos pontos-de-venda em
média 15,5 vezes ao mês e têm em cada com-
pra um tíquete médio de R$ 9,52.

A maior parte desses consumidores se
encontra nas classes A e B e possuem em seus
lares crianças pequenas e adolescentes.



Consumidor

Consumidor de saudáveis
Uma tendência forte com o envelheci-

mento da população brasileira no final do
século passado foi despertar a conscientiza-
ção nas pessoas de que é preciso desde cedo
se cuidar para envelhecer com saúde. Nos
modos de produção e consumo, essa consci-
entização cada vez maior neste início de sé-
culo 21 tem surtido grande impacto.

A alternativa é consumir os produtos com
apelo à saudabilidade, caso dos diet e light, dos
alimentos funcionais, dos perecíveis em ge-
ral, especialmente os orgânicos, e dos alimen-
tos à base de soja. Para os supermercados que
já trabalham bem os itens considerados mais
saudáveis, os números da LatinPanel, referen-
tes a uma pesquisa especial realizada em 2004,
corroboram para que o trabalho continue. Pe-
los dados, 21% dos lares brasileiros decidem
as suas compras preocupados com a saúde,
especialmente as mães de família. Há seis anos,
em 2000, esse percentual era de 18%. E 57%

dos consumidores estão dispostos a pagar mais
por comida saudável.

Além disso, um dado que preocupa as ins-
tituições ligadas à saúde no País é que 41% da
população brasileira está acima do peso ideal.

No caso dos diet e light, por exemplo, em
que a venda cresceu 870% nos últimos dez anos,
35% das donas de casa consomem esses produ-
tos, sendo que 84% das compras acontecem no
canal supermercado. É importante ressaltar que
os consumidores de diet/light gastam 18% mais
que os não-consumidores dessa categoria.

Dentro do consumo chamado saudável,
é necessário especial atenção aos produtos
da terra, como as frutas, legumes e verduras
(FLV) e especialmente os orgânicos. Esse úl-
timo segue numa tendência forte de consu-
mo no mundo todo. No Brasil, o crescimen-
to do consumo é de 25% ao ano, mas ainda
está concentrado nas classes A e B, pelo bai-
xo poder aquisitivo da população.





mo número para DVDs, e 8 milhões possu-
em computadores.

No entanto, as vendas desses itens cres-
cem ano a ano, até porque muitos deles signi-
ficam acesso a valiosa informação, caso de
celulares e computadores. Para se ter uma idéia
de como crescem as vendas de celulares, o
produto terminou 2005 presente em 45% dos
lares brasileiros. Em 2003, apenas 31% dos la-
res do País contavam com um celular, uma
expansão considerável em dois anos.

Consumidor de marca própria
Pesquisa da LatinPanel, divulgada em agos-

to de 2006, com base no seu Painel Nacional
de Consumidores, que envolve 340 mil en-
trevistas por ano, volume que cobre 82% da
população domiciliar e 90% do potencial de
consumo do País, revela que o consumidor
médio de marcas próprias no Brasil pertence
às classes A, B ou C, mora em famílias com
entre três e quatro membros, tem 50 anos de
idade ou mais, vive no Estado de São Paulo
(interior e capital), ou no Grande Rio de Ja-
neiro ou no Norte e Nordeste. Além disso, o
consumidor de marca própria gasta em média
11% a mais que o que opta pelas marcas tradi-
cionais, além de ter um índice de fidelidade ao
canal supermercado maior que aquele que não
costuma comprar produtos com esse conceito.

Assim, aponta os supermercados como
o principal canal de marca própria, respon-
dendo por 71% do consumo desses produ-
tos. Em termos de classe social do consumi-
dor, 76% das classes A e B compra marcas
próprias em supermercados, assim como 70%
da classe C e 63% das classes D e E.

Segundo a pesquisa, 58% dos domicílios
consultados afirmaram que já adquiriram
marcas próprias. O consumo se distribui en-
tre as seções da seguinte forma: alimentos
(41%); higiene (36%); limpeza (38%); bebi-
das não-alcoólicas (21%); perecíveis conge-
lados ou resfriados, carnes, aves e pães (15%);
calçados e roupas (10%); e eletroeletrônicos
e eletrodomésticos (6%).

A principal motivação para a compra
dos produtos de marca própria ainda é o pre-
ço: 48% dos clientes optam pela compra

Fonte: LatinPanel

movidos pelo preço mais acessível (veja tam-
bém o perfil do consumidor de marca própria
no capítulo consumidor}. O segundo motivo
mais apontado também está ligado ao mes-
mo apelo, as promoções, fator decisivo para
22%. A qualidade, conceito durante muito
tempo dissociado dos produtos, aparece
agora como motivador de compra para 16%
dos consumidores pesquisados.

Os consumidores que mais demonstra-
ram preferência pelas marcas próprias são das
classes mais abastadas. As classes A, B e C,
que representam 56% da população brasilei-
ra, são 78% compradores de marcas próprias.
Desmembrando-as, vê-se que a opção atinge
40% das classes A e B, e 38% da classe C. Já a
fração das classes D e E, que são 44% da po-
pulação, é menor. Somente 22% dessa classe
é compradora de marcas próprias.

A pesquisa aponta ainda que, na com-
paração entre os meses de junho de 2005 e
março de 2006, aumentou em 9,5% o núme-
ro de pessoas que declararam comprar pro-
dutos de marca própria, passando de 58% para
63,7%. Deste total, 7,3% sempre compram,
26,8% o fazem regularmente e 29,6% rara-
mente adquirem marca própria.

Consumidor de baixa renda
A situação do consumidor de baixa ren-

da (como mostrado no tópico renda), e nes-
te caso estamos falando das classes D e E da
população, apesar de ter melhorado nos últi-
mos anos ainda tem um longo caminho de



evolução. Mecanismos de governo, como o
bolsa-família, que abrange, em 2006, 11 mi-
lhões de lares, ofertando a quantia de R$ 95,00
por família, e o crédito consignado - aquele
que permite o débido em folha de pagamento
e aingiu milhões de aposentados no País -, que
cresceu 84,3% desde o seu lançamento em
2003, estão sendo eficientes para levar esses

consumidores ao mercado de consumo. Tan-
to é que dados recentes da LatinPanel mos-
tram que 2 milhões de famílias das classes D e
E passaram para a classe C.

Acompanhe a evolução do padrão de vida
do brasileiro no quadro abaixo e em seguida
veja artigo especial sobre os clientes com
baixa renda.

Text Box
Fonte: Panorama SuperHiper, p. 74-88, 2007.




