
Com a decisão cada vez mais base-

ada no custo/benefício, consumidor

aumenta a freqüência de compras

e diversifica os canais de compra

Desde o ano 2000, o pequeno varejo -
formado por minimercados, mercearias,
padarias, bares e farmácias - vem apresen-
tando resultados superiores aos que se re-
gistra para as grandes redes. Atualmente,
esses canais, juntos, somam 38% de parti-
cipação no setor, quatro pontos percentuais
acima do valor registrado há quatro anos.
E, de acordo com as perspectivas, essa ten-

dência de crescimento continuará. Há
uma convergência de fatores que leva ao
fortalecimento do pequeno varejo.

Entre esses fatores que contribuíram
e contribuem para o crescimento do pe-
queno varejo, destacam-se: a estabilida-
de da economia, que permite ao consu-
midor ter uma percepção de valor mais
aguçada e não precisar fazer estoques
de produtos; a desconcentração da eco-
nomia, que permite a certas regiões do
Brasil apresentarem um crescimento su-
perior à média; o agronegócio, que tam-
bém contribuiu para o crescimento de
cidades de menor porte; o programa
Bolsa Família, que permitiu a uma par-
cela significativa da população o acesso
ao consumo; a melhoria real do salário
mínimo nos últimos dois anos; a mudan-
ça no sortimento do pequeno varejo; a
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proximidade entre o ponto-de-venda e o consumi-
dor; e a agilidade no ato de se fazer as compras.

De acordo com a pesquisa "Estrutura do Varejo
Brasileiro", da Nielsen, edição 2007, a tendência do
consumidor para ampliar suas compras no pequeno
varejo se mantém. Segundo a Nielsen, o pequeno
varejo ainda dispõe de muito fôlego para crescer. Se
os fundamentos da economia são se alterarem, o
nível de consumo tenderá a se transferir cada vez
mais para o pequeno varejo, por causa da conveni-
ência, da localização, do preço e do tempo. Com isso,
o pequeno varejo assumirá, cada vez mais, um pa-
pel de repositor, e não apenas de abastecedor. A
Nielsen tem a expectativa de que o consumidor irá
com mais freqüência às pequenas lojas, realizando
várias compras por semana com tíquetes menores.

Com o fim da era inflacionária, os consumidores
passaram a realizar compras de reposição. Por
exemplo, segundo dados obtidos pela LatinPanel,
na década de 1990, uma parcela de 70% dos gas-
tos com alimentação era despendida no período que
ia do dia 1º ao dia 10 de cada mês. Em 2005, essa

porcentagem caiu para 36%. O
mesmo instituto de pesquisa reve-
la que o consumidor realiza suas
compras em vários canais. A fre-
qüência mensal de compras em
canais como, por exemplo, droga-
rias, açougues e mercearias saltou
de 5,4% vezes/mês, em 2001,
para 1 2,4 vezes/mês em 2005. A
LatinPanel também aponta que os
demais canais tiraram consumido-
res dos supermercados entre 2001
e 2005. As farmácias, o varejo tra-
dicional, o porta-a-porta e outros
canais vêm conquistando os con-
sumidores dos supermercados.

Com orçamento cada dia "mais
apertado, segundo levantamento
realizado pela LatinPanel, 58% do
orçamento do consumidor é desti-
nado às despesas permanentes
(alimentos, habitação e serviços



públicos, e transportes). As demais
despesas, tais como celulares, ocu-
pam 42% do orçamento. Corn me-
nos dinheiro disponível no bolso, na
hora de escolher onde fará suas
compras, ele opta por aspectos do
varejo como, por exemplo, diversi-
ficação, conveniência, praticidade
e proximidade do ponto-de-venda,
e também experimentação. No en-
tanto, cada dia mais, a sua deci-
são se baseia na relação custo/
benefício. Por isso, ele vai mais
vezes ao ponto-de-venda, tem um
tíquete médio menor, é cada vez
menos fiel aos canais e às marcas
e, por fim, mistura os canais de
compras e as marcas.

Para atender esse consumidor, que está cada
dia mais complexo, evitar rupturas no ponto-de-
venda e garantir a presença das marcas no maior
número possível de pontos-de-venda passaram a
ser duas das principais metas das indústrias. Nessa
empreitada, o atacado distribuidor passa a desem-
penhar um papel de importância estratégica para
as indústrias de consumo.

O poder da baixa renda
Um produto só tem sucesso no mercado se ga-

rantir presença na grande massa da população,
formada pelas classes C, D e E. A afirmação tra-
duz dados obtidos pelo instituto de pesquisa Data
Popular, o qual também revela que a população
de baixa renda, além de comprar uma ida ao hi-
permercado e um passeio pelo shopping, realiza
suas compras perto de casa.

Nos últimos quatro anos,
a melhoria real do salário
mínimo e, mais recente-
mente, o programa Bolsa
Família, que permitiu a uma
parcela significativa da po-
pulação o acesso ao con-
sumo, fizeram da população
de baixa renda um impor-
tante foco das indústrias e
do varejo. Novas embala-
gens e produtos desenvol-
vidos especificamente para
essa classe da população
foram algumas das estraté-
gias das indústrias, como a
Kimberly Clark, a Unilever,
a 3M, a Henkel e a Procter
& Gamble.

Mas entender quais são as
necessidades da população
de baixa renda e atender a
elas são desafios com que
o mercado de consumo se
defronta, e, nessa busca, o
pequeno varejo, que sempre
esteve próximo das classes
com menor poder aquisitivo,
leva vantagem, o que torna
o canal ainda mais estraté-
gico. (T.L)
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