
Em todas as semanas do ano, religiosamen-
te, 350 pesquisadores batem na porta da
casa de 33 mil brasileiros, entram nas co-
zinhas, vasculham os armários dos banhei-

ros, mexem na despensa e vão embora. No pe-
ríodo em que ficam ali, anotam tudo o que po-
dem: quem comprou o que, de que marca e se
apareceu um item novo na geladeira. Treinados
para o serviço, esses funcionários repassam as
informações aos técnicos da LatinPanel, uma
das maiores empresas de pesquisa do mundo,

vida das famílias eram os próprios moradores. "Queríamos
que todos agissem naturalmente e o único jeito foi treiná-
los para coletar dados em sua residência mesmo", conta
André Torretta, sócio da Ponte Estratégia.

Grandes redes varejistas também entraram nessa
onda da análise individualizada dos hábitos do cliente.
Nos últimos anos, o grupo Pão de Açúcar, com o apoio
da consultoria DataPopular, decidiu colocar direto-
res da empresa dentro da casa de freqüentadores
do CompreBem e do Sendas. Em 2005, 11 executivos
da rede fluminense, em cargos de direção, passaram uma
semana dentro das residências, do início da manhã até as
nove da noite, acompanhando passo a passo o cotidiano
das famílias de classe C do Rio de Janeiro. O resultado
dessa ação teve reflexo nas gôndolas e repercute nas es-
tratégias adotadas pela empresa até hoje. Nas recentes

a sua vida
que conseguem montar o perfil de compra atualizado do
brasileiro. Nessa espionagem liberada, os pesquisadores
ficam muito próximos das famílias e têm controle de cada
passo dado por elas. "Um milhão e meio de entrevistas são
feitas ano. Sabemos em detalhes o que acontece na-
quelas quatro paredes", conta Ana Claudia Fio-
ratti, diretora da LatinPanel, criada a partir
uma joint venture de grupos estrangeiros.
Nesse seleto grupo das consultorias espe
cializadas, não falta gente inventando no
vos modelos de análise e de captura de
dados. Em setembro, 20 observadores
contratados pelos consultores da Ponte
Estratégia passaram o dia tirando fotos
de um típico almoço de domingo, na casa
de famílias de baixa renda na periferia de
São Paulo. Com uma câmera digital nas mãos,
eles fotografaram a mesa preparada para a
refeição, as principais mercadorias dentro
das geladeiras, os eletrodomésticos mais co-
muns nas cozinhas. E quem bisbilhotava a

reformas de lojas do Sendas, a área de perfumaria foi pa-
rar na frente do ponto-de-venda. Percebeu-se que essa
consumidora, mesmo com menor poder de compra, não
abria mão da compra de produtos para beleza. E as ações
de mídia passaram a levar mais em conta o desejo de con-
sumo das crianças - personagem considerado fundamen-
tal na lista de compra dessas famílias.

Na indústria, uma série de adaptações recentes em pro-
dutos foi feita, no embalo da estabilidade econô-

mica e das mudanças nos hábitos de compra.
A criação do refil para certas mercadorias,

como o sabão em pó e o detergente, o lan-
çamento de xampus em miniatura, no
formato de sachês, e a inclusão de sabo-
res ao molho de tomate, por exemplo,
nasceram de projetos que passaram
pela vigia constante do gosto do consu-
midor nos últimos anos. Fora da cozi-

nha, aconteceu o mesmo. Não foi à toa
que, em lojas populares, os guarda-roupas

passaram a ser vendidos com altura inferior
a 2,40 metros nos últimos anos. Como o pé
direito das casas diminuiu, era preciso fa-
bricar móveis menores para o quarto e a
cozinha. "O consumidor nunca esteve sen-



do tão observado como agora", i
diz Ana Claudia, da LatinPa-
nel, que disponibiliza diferen-
tes ferramentas de captação e
análise de dados para elabo-
rar pesquisas para as marcas.
Na francesa Ipsos, também são
elaborados estudos exclusivos
para as empresas. "Nesse momen-
to, estamos com atenção redobra-
da no primeiro contato do cliente
com o produto, com tudo o que
acontece na loja", afirma Sônia
Bittar, diretora de Shopper & t

Retail da Ipsos.
Para ampliar a atuação nes-

sã área, a empresa decidiu
montar uma loja de super- l
mercado em que o cliente
pudesse passear pelos corredores e ser avaliado na
sua relação com os produtos. O ponto-de-venda, uma
espécie de laboratório de compras, simula uma loja real e
fica num prédio no centro de São Paulo. Funciona da se-
guinte forma: a Ipsos seleciona pessoas na rua, explica
que se trata de
uma pesquisa e as
coloca na loja com
a tarefa de com-
prar uma lista de
produtos. A rea-
ção de cada consumidor, a forma como ele interage com o
produto, se a mercadoria chama a atenção ou não, enfim,
tudo é verificado. O cliente sai da loja e é entrevistado pe-
los técnicos. "É a reprodução máxima de um ambiente de
compra, mais completo do que fazer perguntas na rua",
diz Sônia. Essa evolução no formato de análise de pesqui-
sas no Brasil é recente. Ganhou proporções maiores com
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lês, sócio do DataPopular, consultoria especializada na clas-
se C. A companhia trabalha com sociólogos, antropólogos,
economistas e publicitários em sua equipe, na tentativa de
traduzir números em soluções para o mercado. Neste ano,
o DataPopular teve de mudar de prédio para ampliar o lo-
cal para atendimento e vai dobrar o total de empregados.
"Só em outubro, tenho cinco palestras marcadas para falar

de consumo", afirma Meirelles. De olho
nesse bolo que só cresce, o publicitário

André Torretta, conhecedor de
marketing político, decidiu criar

neste ano a Ponte Estratégia,
uma consultoria focada na base
da pirâmide. No mês passado,
ele colocou 25 pessoas nas ruas
e casas de consumidores para
elaborar um levantamento so-
bre o sistema financeiro. Com

os resultados nas mãos, ele iden-
tifica tendências. "Vamos montar

um banco de dados e brigar por
esse mercado", diz Torretta. E mais
gente espionando a geladeira do
consumidor, que recebe, na maio-
ria dos casos, um singelo brinde
pela participação.

a estabilidade da moeda e o aumento no consumo das fa-
mílias. Grandes fabricantes como Nestlé, Unilever e
Sadia passaram a investir cada vez mais em análises de
mercado, de olho nos gastos volumosos dessa turma. Em
2006, os brasileiros gastaram R$ 1,4 trilhão em compras.

Para 2007, esti-
ma-se alta de 5%.

"Vamos crescer
150% em fatura-
mento em 2008",
diz Renato Meirel-
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