
Transformações por atacado 
 
 
Varejo brasileiro aproveita bonança econômica para aperfeiçoar modelos e buscar novos 
consumidores 
 
O ano de 2007 pode ser o melhor da década para o varejo. Estabilização dos preços, aumento 
do emprego e da renda (principalmente para as camadas mais pobres da população), redução 
de custos de produtos importados, disponibilidade de crédito e alongamento dos prazos de 
pagamento contribuem para que o setor viva um momento de bonança, após 20 anos 
marcados por uma verdadeira montanha-russa em termos dos indicadores de crescimento. 
 
Além da conjuntura favorável, o varejo passa por um processo de consolidação e revisão de 
modelos de negócios, impulsionado pelo avanço do crédito (segundo o Banco Central, o 
volume de crédito como percentual do PIB deve atingir 36% em 2007, contra 26% há três 
anos), as mudanças no perfil do consumidor e a consolidação da Internet como um importante 
canal de vendas.  
 
Todos estes movimentos animam os anunciantes do segmento (responsável por 25% do total 
do investimento publicitário no Brasil), mas cada categoria responde de forma diferenciada. 
Embora a variação de investimento do setor como um todo tenha atingido 17% na comparação 
entre o 3º trimestre de 2007 com igual período do ano passado, existem variações expressivas 
entre as principais categorias, conforme podemos verificar na tabela 1. 
 
 



 

 
 
Diante da amplitude dos produtos e das mudanças no perfil dos consumidores, é natural que o 
setor empregue meios de contato que garantam a maior cobertura possível, combinada com a 
flexibilidade para a apresentação de ofertas. Dessa forma, não chega a surpreender que 
televisão e jornal recebam 90% das verbas publicitárias, conforme podemos observar na figura 
1. 
 



 
 
Como o brasileiro compra? 
 
De acordo com o Target Group Index, o consumidor brasileiro parece estar se tornando menos 
impulsivo e mais atento às liquidações e promoções. Esse comportamento é fruto de anos de 
aprendizado com uma economia estável e, muito provavelmente, veio para ficar. 
 



 
 
Para auxiliar no planejamento da compra, as empresas e os consumidores recorrem cada vez 
mais aos diversos tipos de financiamento, notadamente os cartões de crédito. As grandes 
redes varejistas também trabalham com cartões próprios, que permitem o parcelamento de 
compras ou oferecem descontos. Segundo o Target Group Index, 48% dos possuídores de 
cartões de crédito, têm algum cartão desta modalidade, conhecida como “private label”. Nas 
principais cidades do país, o uso dos cartões de crédito no pagamento de supermercados já 
supera os 10% da população, conforme verificamos na tabela 3. 
 
 



 
 
Internet 
 
Um número crescente de brasileiros utiliza a Internet para realizar compras nos principais sites 
de comércio eletrônico do país. Em diversas redes varejistas, a receita obtida com as vendas 
on-line já supera a das maiores lojas físicas. Essa tendência deve se aprofundar com o 
crescente acesso à Internet da classe C, principal responsável pelo aumento do número de 
usuários da rede nos últimos 12 meses. De acordo com o IBOPE//NetRatings, o Brasil fechou o 
terceiro trimestre de 2007 com 39,1 milhões de pessoas maiores de 16 anos com acesso de 
qualquer local (casa, escola, trabalho, etc), um aumento de 21% em relação ao mesmo 
período do ano passado.  
 
Considerando somente as pessoas que acessam a Internet no domicílio, são 7,5 milhões de 
consumidores que visitam os sites do varejo (cerca de 37% dos usuários da Internet 
domiciliar). Embora nem todos eles façam compras na Web, boa parte utiliza a rede para 
comparar preços e produtos, influenciando a decisão de compra de uma série de categorias. 
Em geral, são os usuários de internet com mais experiência que navegam mais em páginas de 
comércio eletrônico. E o aumento considerável da quantidade de internautas nos últimos 
meses também tem provocado maior tráfego nas lojas de compras, o que indica que a 
conversão dos novos internautas em usuários de comércio eletrônico tem sido mais rápida. 
Provavelmente, esse movimento deve-se ao perfil dos novos usuários de internet residencial, 
que já deviam ser usuários de internet em outros ambientes, como em escolas e lan houses.  
 
O peso da rede no varejo está diretamente relacionado com o poder aquisitivo do internauta. 
Mensalmente, um em cada três brasileiros com renda mensal acima de R$ 4.500 realiza 
compras via Internet, mas mesmo entre os com renda mensal inferior a R$ 1.200 já existe um 
contingente de compradores on-line (6,5%, de acordo com o Target Group Index). 
 
 



 
 
 
Monitor Evolution  
 
Desde agosto de 2007, o IBOPE ampliou a base de cobertura do Monitor, passando de 29 para 
37 mercados para TV Aberta, 56 emissoras a mais para rádio, e incluindo a cobertura do meio 
Cinema. A nova versão foi batizada como Monitor Evolution. 
 
Por meio de uma parceria com a Mídia View, são fiscalizadas cerca de 570 salas das principais 
regiões metropolitanas do Brasil. A inclusão deste novo meio e de 8 novos mercados de TV 
(Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, João Pessoa, Manaus, Natal, São Luiz e Teresina), permite 
uma análise mais completa do investimento publicitário de cada anunciante, principalmente 
aqueles com atuação mais regionalizada. Entre os principais anunciantes do varejo, essa 
diferença é mais visível para a Rede Insinuante, com forte atuação em outros mercados além 
da região Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. 
 
 



 
 
Metodologia 
 
Os estudos da análise setorial IBOPE/ Meio & Mensagem são preparados pelos analistas do 
IBOPE Inteligência, com base nos dados produzidos pelo IBOPE Mídia e por fontes secundárias. 
As principais pesquisas citadas são: 
 
Target Group Index: realizado em 58 países, o estudo permite traçar perfil completo do 
consumidor, integrando o que ele pensa, faz, consome, lê e assiste. Presente no Brasil desde 
1999, representa indivíduos entre 12 e 64 anos nas principais regiões metropolitanas do país. 
 
Monitor Evolution: ferramenta de análise de investimento publicitário para os meios TV aberta, 
TV por assinatura, rádio, jornal, revista, outdoor e cinema. Permite acompanhar o 
desempenho de comunicação de cada produto e compará-lo ao de seus concorrentes. Para o 
cálculo são utilizadas as tabelas de preços de cada veículo vigentes na data da coleta, sem 
aplicação de descontos. 
 
IBOPE//NetRatings: é uma joint-venture entre o IBOPE e a Nielsen//NetRatings, líder mundial 
em mensuração do comportamento dos usuários da Internet. A empresa está presente em 10 
países, por meio do maior painel de internautas do mercado, com mais de 200 mil 
colaboradores (aproximadamente 5.000 no Brasil). 
 
Disponível em: <http://www.ibope.com.br>. Acesso em 20/2/2008. 


