
Iogurtes, sucos, cremes. É a nova ''cesta básica'' 
Vera Dantas 
 
A lista de compras de alimentos e de produtos de beleza e higiene das famílias brasileiras está 
cada vez mais diversificada. O consumo de produtos de maior valor vem crescendo, puxado 
principalmente pela baixa renda. 
 
Iogurtes, bebidas à base de soja, sobremesas prontas, sucos, cremes e loções, entre outros 
itens que fogem da despesa básica, tiveram crescimento expressivo no varejo no ano passado 
e mantêm o ritmo nesse início de 2008.  
 
"Enquanto alimentos de largo consumo cresceram em torno de 10% no ano passado em 
relação a 2006, a venda de iogurtes subiu 30% na rede", compara o diretor do Carrefour, 
Karim Nabi. 
 
Uma pesquisa da LatinPanel que acompanha o comportamento de compra nos lares brasileiros 
em 67 categorias mostra esse crescimento de gastos com produtos mais elaborados em 2007. 
"O aumento das despesas ocorreu pelo reajuste de preços em alguns casos, mas também 
porque as famílias passaram a comprar maior quantidade ou com mais freqüência 
determinados produtos", diz a gerente de Atendimento ao Varejo da LatinPanel, Fátima Merlin.  
 
O aumento da renda média do consumidor, em torno de 5%, o crescimento do emprego e 
sobretudo a maior oferta de crédito no mercado deram fôlego para o avanço de produtos 
considerados supérfluos, isto é, fora da cesta básica.  
 
Os gastos com iogurte, por exemplo, aumentaram 32% e o volume médio de compra subiu 
27%. "Em 2006, o consumo médio de vários produtos mais elaborados estava em queda, caso 
de iogurtes, leite fermentado e bebidas à base de soja, com perda em torno de 10%" , diz 
Merlin. Em 2007, as donas de casa gastaram 27% mais com bebidas à base de soja, 21% com 
leite fermentado e 20% com sobremesas prontas. 
 
Nos carrinhos de supermercado o espaço ocupado pelos itens de beleza também cresceu. Os 
gastos com cremes e loções subiram 12% e com colônias, 5%. 
 
GASTO MAIOR 
 
O tíquete médio de desembolso no ponto-de-venda subiu de R$ 9,62 em 2006 para R$ 10,51 
no ano passado, mostra a pesquisa da LatinPanel. O gasto médio das famílias aumentou 4% 
na comparação com o ano anterior. 
 
O consumo da baixa renda se destaca no levantamento. Em sobremesas prontas, por exemplo, 
enquanto o volume médio de compras das famílias cresceu 10% , apenas nos lares das classes 
D/E ele aumentou 40%. Nas bebidas à base de soja, as famílias de menor poder aquisitivo 
ampliaram em 27% o volume de compras em relação ao ano anterior. Já nas classes A e B o 
crescimento do consumo foi de 14%. 
 
No Carrefour, nas lojas em regiões onde predomina o público C e D, as vendas de cremes e 
loções tiveram crescimento acima de 20% em relação ao ano anterior. Na média geral da rede, 
as vendas desses produtos subiram 15%. "Além do crescimento do consumo há uma 
variedade maior. Há quatro anos tínhamos uma ou duas marcas de bebidas à base de soja nas 
gôndolas. Hoje, são quase 10", diz Nabi, do Carrefour.  

 
Leia mais:''A situação financeira lá em casa melhorou'' 
 
Iogurtes, leites aromatizados, sucos, pratos prontos congelados, além de cremes hidratantes e 
produtos para o cabelo entraram, no último ano, na lista de consumo da professora de 
educação física Natália Teles do Carmo. Com um filho de dois anos, ela se preocupa com o 
consumo de produtos saudáveis, mas também dá valor a tudo que facilite seu dia-a-dia. 
 



"Alimentos prontos, por exemplo, como massas congeladas e sobremesas, são muito práticos. 
Mesmo que custem um pouco mais caro do que o feito em casa, vale a pena", diz. No Wal-
Mart, por exemplo, as vendas de sobremesas congeladas estão 30% acima das de 2007. 
 
Natália justifica também o aumento de consumo de alimentos e produtos de beleza pelo 
incremento de renda do marido, que é bancário. "Estou comprando mais porque a situação 
financeira lá em casa melhorou", diz. 
 
O presidente da Associação Paulista de Supermercados (Apas), Martinho Paiva Moreira, 
pondera que nos lares das classes C/D/E o poder de decisão de compra está nas mãos da 
mulher que tem uma grande preocupação com o bem estar da família. "Ela está atenta a todos 
os lançamentos e é sensível ao apelo dos produtos saudáveis como a consumidora de maior 
poder aquisitivo", diz.  
 
No início de 2008 o consumo das famílias se manteve aquecido. Em janeiro comparado com o 
mesmo mês em 2007, o volume de compras de leites aromatizados, por exemplo, foi 26% 
maior, de cremes e loções 22% e o de amaciantes 18%. 
 
Os números da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) revelam também o 
crescimento de vários produtos que podem ser chamados de supérfluos. As vendas de 
sorvetes em 2007 na comparação com o ano anterior cresceram 20,4%, os produtos isotônicos 
20,1% e os chás líquidos 15,1%.  
 
O casal de comerciantes Wesley Ortiz de Carvalho e Carolina Franco Paré, além de trocar de 
carro no ano passado, aumentou o volume de compras em casa. "A fatura mensal do meu 
cartão de crédito ficou em média em torno de R$ 1 mil por mês. No ano anterior minhas 
despesas eram menores e o limite do meu cartão mais baixo", diz Wesley. 
 
O Gol 87 foi trocado por um Ômega 95 e a diferença, acertada à vista. Mas foi no consumo do 
dia a dia, principalmente no supermercado, que Wesley e Carolina incrementaram os gastos. 
"É claro que o parcelamento no cartão facilitou. Mas a renda também está melhor", diz 
Carolina.O casal trabalha numa rede de lojas de surfwear e foi beneficiado pelo aumento das 
vendas. Os gastos com vestuário das famílias, segundo a LatinPanel, cresceram 11% em 2007 
ante 2006. 
 
"Compramos mais alimentos nos supermercados, fomos a restaurantes e viajamos várias 
vezes para o litoral e interior", diz Wesley.  

 
Leia mais:Indústria chega mais perto da baixa renda 
 
O mercadinho de bairro em regiões distantes no País, com apenas uma geladeira para guardar 
produtos perecíveis, faz parte do crescimento estratégico da marca francesa Danone, que se 
destaca no mercado de produtos lácteos frescos. 
 
Para atender à população de baixa renda e ganhar mercado, a empresa tem instalado freezers 
em supermercados e pontos-de-venda em regiões afastadas para elevar o consumo de 
Danoninhos, Danetes, Activia e outras marcas da companhia. 
 
"Colocamos o freezer com os nossos produtos e, mesmo que se venda nesses pontos apenas 
três unidades por dia, ficamos satisfeitos porque estamos entrando em novos mercados", diz a 
gerente de pesquisas da Danone, Cláudia Zuppo. 
 
A empresa também oferece embalagens unitárias, mais baratas, para atender ao público de 
menor poder aquisitivo. Na linha Activia, por exemplo, que também vem sendo anunciada na 
televisão, as vendas em 2007 cresceram 32% em relação ao ano anterior.  
 
"O esforço é para que nosso produto deixe de ser chamado de supérfluo e passe a fazer parte 
da cesta básica de consumo do brasileiro", diz Cláudia. 
 



No mercado de sucos prontos para beber, onde a entrada de novas marcas e sabores é cada 
vez mais acelerada, a Del Valle briga para manter a liderança. "A maior concentração de 
vendas de sucos está nas classes A e B, mas investimos para atingir a todas as camadas 
sociais", diz a diretora de Marketing da empresa, Roberta Morelli. 
 
As vendas de sucos prontos cresceram 10% no ano passado, segundo os números da 
AC/Nielsen. "O consumo per capita de sucos no Brasil é de dois litros por ano. No México é de 
onze litros", compara Roberta. Para aumentar as vendas e fidelizar o consumidor, a empresa 
tem investido em degustações de novos sabores nos supermercados e começa na próxima 
semana uma ação promocional com personagens coloridos, como brinquedos, simbolizando 
frutas espremidas.  
 
No universo dos produtos de beleza, a marca Dove, da Unilever, tem apostado na 
diversificação para aumentar as vendas de cremes e hidratantes para o corpo. Com o 
lançamento de um produto que acentuava o bronzeado em 2007, a participação de mercado 
da marca na categoria cremes e loções conseguiu aumentar 48,7% nos quatro últimos meses 
de 2007 na comparação com igual período em 2006.  
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 16 mar. 2008, Economia, p. B5 
 


