
Dia a dia, novos desafios surgem na gestão dos negócios varejistas, sejam eles de pequeno,
médio ou grande porte. Hoje, mais do que gerir custos, perdas, sortimento, recursos humanos,
lojas, finanças, etc., cabe ao varejo também gerir os seus clientes. Esses, por sua vez, estão, a cada
dia, mais infiéis, mais "mixadores" de canais de varejo. Para comporem suas cestas de compras e
suprirem suas necessidades, esses clientes freqüentam diversos canais, além de distribuir seus
gastos entre diversos produtos, serviços e marcas. Com isso, fica cada vez mais acirrada a disputa
pelo orçamento dos consumidores.

Assim, entender quem é e
como se comporta o shopper
(aquele que faz as compras) - o
que ele quer e quando quer
passou a ser um exercício obri-
gatório e diário para quem busca
melhores resultados de vendas.

Os bons resultados da eco-
nomia nos últimos anos, entre
eles as melhorias nos níveis de

renda e de emprego, o maior
acesso ao crédito e os preços
mais acessíveis, entre outros
fatores, permitiram às famílias
brasi le i ras obter um maior
acesso aos bens e serviços,
melhorando substancialmente
sua cesta de compras.

Se, por um lado, elas passa-
ram a incluir mais itens na sua

cesta regular de compras - um
crescimento de 39%, em mé-
dia, no acumulado de 2002 até
2007 -, ampliando e sofistican-
do essa cesta, por outro lado,
também passaram a gastar
mais em outros setores, que
começaram assim a concorrer,
direta ou indiretamente, com as
vendas varejistas.
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Alguns desses gastos concor-
rentes são os realizados com
lazer, e já representam 4% do
bolso das famílias, com alimen-
tação fora do lar, que abocanha
5% do orçamento, e com habi-
tação, que corresponde a 13%,
entre outros gastos.

Contudo, apesar de todas as
melhorias conquistadas nos úl-
timos anos, ainda temos muito
espaço para o varejo, pois mui-
tas outras necessidades bási-
cas não estão sendo plenamen-
te atendidas.

De acordo com pesquisa reali-
zada em fevereiro pela LatinPa-
nel, uma em cada quatro famílias
garantiu que, se a renda melho-
rasse ainda mais, iria às compras
de produtos alimentares.

Assim, ao analisarmos as ca-
tegorias de produtos, encontra-
mos diferenças significativas no
que se refere ao acesso, à fre-
qüência de compra e ao volu-
me comprado, entre outros fa-
tores, diferenças essas que se
revelam ainda mais gritantes se
a avaliação for por região e/ou
classe socioeconômica.

Nesse cenário, nos itens de
alimentação e bebida dentro do
lar, as categorias que vêm con-
quistando novos adeptos a cada
dia, ou ganhando volume com-
prado, são aquelas que reme-
tem à praticidade/conveniência,
ou seja, que facilitam o dia-a-
día das donas de casa.

Ao enfrentarem novos desa-
fios no mercado de trabalho,
essas consumidoras passam a
acumular novas atribulações
diárias e a ter menos tempo
para se dedicar ao preparo da
alimentação. Por isso, também
passam a buscar facilidade,
comodidade e conveniência, o

que impulsiona as vendas de
pratos prontos, congelados e
demais categorias de rotisserie.
(veja Quadro na pág. 82)

Oportunidades também são
evidenciadas com as categori-
as de produtos mais "saudá-
veis". Hoje, quase 18% das do-
nas de casa decidem fazer suas
compras preocupadas corn a
saúde e o meio ambiente. Nes-
se caso, destacarn-se os pro-
dutos orgânicos, os funcionais,
os diets e lights, além de outros
que propiciem saúde e bem-
estar e que não agridam o meio
ambiente.

Ainda no quesito alimentação
e bebida no lar, encontramos
oportunidades na oferta de
embalagens diferenciadas.
Com o crescimento do número
de lares independentes - com
até duas pessoas - que repre-
sentam 30% das famílias bra-
sileiras, cresce igualmente o
mercado de embalagens me-
nores, com monoporções, que,
para alguns mercados, já res-
pondem por mais de 1/5 do
volume total das vendas.

Embora, na decisão de com-
pra nas seções de alimentos e
bebidas, a busca pela qualida-
de se destaque, o consumidor,
em época de crise, se sente
confortável para cortar itens da
cesta, para migrar para marcas
mais acessíveis, de categorias
correlatas, em suma, para en-
contrar alternativas mais ade-
quadas ao seu orçamento. É,
em parte, o que acontece nes-
te momento. Com o aumento
dos preços, em especial os das
commoditíes, o que estamos
observando é o fato de que os
consumidores estão reduzindo,
por exemplo, o consumo de
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derivados de trigo e de soja.
Por sua vez, a cesta de higie-

ne pessoal, mesmo em épocas
de crise, tende a ser a que so-
fre menos impactos por cortes
e mudanças de marcas, entre

outros fatores. Mas é justamen-
te nessa cesta que temos uma
grande força das marcas pre-
mium, com preços 10% ou
mais acima da média do mer-
cado. Quase 50% do mercado

de higiene pessoal está concen-
trado em marcas premium.

Por outro lado, é na cesta de
limpeza caseira que encontra-
mos a maior disposição do con-
sumidor para mixar canais de
varejo. Se, para algumas cate-
gorias, o consumidor não abre
mão da marca, para outras ele
está disposto a buscar canais
alternativos, como, por exemplo,
o porta-a-porta informal, e mar-
cas mais baratas.

A verdade é que o consumi-
dor mudou e continua a mudar
a cada dia Mais exigente, sele-
tivo e consciente de seu poder,
ele planeja melhor suas com-
pras e exige mais do varejista,
mas se mostra insatisfeito com
o que está sendo oferecido.

Mais de 60% dos consumido-
res acham MUITO IMPORTANTE
que as lojas varejistas ofereçam:
• organização;
• facilidade para encontrar o
que compram normalmente;
• variedade no sortimento;
• segurança;
• sinalização adequada de preços.

No entanto, quando avaliamos
a satisfação com o que está
sendo oferecido pelos varejistas
nesses quesitos, os indicadores
não ultrapassam a casa de 30%
de satisfação. Em síntese, isso
intensifica a necessidade de res-
postas eficientes às necessida-
des e anseios dos clientes, de
aprimoramento do conhecimen-
to e da gestão sobre o que o cli-
ente quer, sobre o que ele pre-
cisa e valoriza. A grande incóg-
nita é a de saber como oferecer
tudo isso a ele de modo que
essa oferta se torne o seu dife-
rencial competitivo.
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