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de compra do consumi-

dor, afirmam a LatinPa-

nel e a Nielsen a respei-

to das categorias de

produtos cujas vendas

mais crescem no País
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"A gente não quer só comida, a
gente quer comida, praticidade,
qualidade e preço" é o que diriam
os consumidores contemporâne-
os, segundo dados divulgados pela
LatinPanel e pela Nielsen sobre as
categorias que mais cresceram no
mercado no ano passado.

Com um aumento no consu-
mo de produtos de maior valor
agregado, graças à expansão
do crédito e à priorização do fa-
tor "comodidade" encontrada
em produtos mais práticos, de
consumo e preparo rápidos -
para compensar a falta de tem-
po do consumidor e a intensifi-
cação da presença da mulher
no mercado de trabalho -, o

varejo assiste à ascensão de
novas categorias, que focam
justamente em pontos como,
por exemplo, a praticidade, o
bem-estar e até mesmo a indi-
vidualização. As indústrias per-
ceberam as oportunidades e,
oferecendo produtos em emba-
lagens menores, faci lmente
portáteis e de pronto consumo,
acompanharam as tendências
de famílias pequenas e o au-
mento da demanda por parte de
pessoas solteiras. Dessa ma-
neira, a venda de produtos em
monoporções aumentou consi-
deravelmente. Só para se ter
uma idéia, os sucos prontos
para beber cresceram 34% de



2006 para 2007, enquanto os
bolos e os cereais cresceram,
respectivamente, 17% e 6%
nesse período.

No ranking de maior penetração,
comparando-se 2006 com 2007,
seis entre os 10 produtos são clas-
sificados como práticos. O mesmo
acontece com o ranking dos pro-
dutos vendidos em maior volume,
todos com variação acima de
100%, isso sem colocar na conta
as bebidas prontas para consumo,
como sucos e bebidas à base de
soja, e uma pequena distorção no
ranking, que apresenta os insetici-
das entre os 10 mais, categoria
com alta sazonal por causa do surto
de dengue no País.

Mantendo a curva ascendente,
os produtos práticos (que englo-
bam artigos como, por exemplo,
maionese, ketchup, molhos pron-
tos, iogurte, sobremesas prontas,
petit suisse, leite fermentado, café
solúvel, sopa, biscoito, salgadi-
nhos, cereal matinal, requeijão,
cream cheese, massa instantânea
e sorvetes), cresceram dois pon-
tos percentuais na soma de todas
as classes em 2007: saindo de
34%, em 2006, eles passaram a

representar 36% dos produtos
presentes na cesta do consumi-
dor em 2007, segundo o levanta-
mento realizado pela LatinPanel.

Quando separados por classes,
os segmentos A e B se destacam
dos demais como os maiores usu-
ários, realizando 42% das com-
pras dessa natureza no último
ano, mas a classe C muito não
ficou muito atrás, pois preencheu
37% do carrinho com produtos
práticos, enquanto em 2006 pre-
enchera 34%. "Até mesmo as
classes D e E precisam de prati-
cidade, e a têm buscado, uma vez
que as mulheres também traba-
lham fora de casa", observa Ole-
gário Araújo, gerente de Atendi-
mento ao Varejo da Nielsen.

Cesta mais
sofisticada

No entanto, nem só de pratici-
dade vive o consumidor atual. Ape-
sar de ainda ser bastante sensível
ao preço, ele tem experimentado
mais, e vem mudando sua postu-
ra em relação ao valor dos produ-
tos recorrendo a critérios mais
maduros na hora de julgar o que
mais lhe convém. Esse movimen-

to pode ser percebido em todas
as classes. "Ainda hoje, 23% da po-
pulação decide que compras fa-
zer buscando preço e promoção,
mas uma parcela expressiva de
consumidores não está
necessariamente atrás do menor
preço, mas sim da melhor relação
custo/benefício, que ela decide em
função do bem-estar, e outra par-
cela faz suas decisões mais em
função da publicidade, entre ou-
tras parcelas", pontua Fátima Mer-
lin, gerente de Atendimento ao Va-
rejo da LatinPanel.

O índice de penetração de pro-
dutos que não são básicos vem
crescendo ano a ano, e trazendo
maior sofisticação à cesta, princi-
palmente nos itens que se relacio-
nam com saúde e beleza, como,
por exemplo, bronzeadores, ali-
mentos à base de soja, cremes e
loções. Segundo dados divulgados
pela LatinPanel, 48% das famílias
brasileiras consumiram algum pro-
duto orgânico em 2007.

Para se ter uma idéia, em 2001,
71% da cesta era composta por
produtos de primeira necessidade,
como, por exemplo, margarina,
óleo de soja, extrato de tomate,



café forrado, biscoitos, xampu, cre-
me dental, desodorante, sabão em
pedra, detergente em pó, sabone-
te, papel higiênico, leites, esponja
de aço, açúcar, massa tradicional,
farinha de trigo e pães. Em 2007,
produtos fora dessa lista passaram
a representar de 29% a 44% das
compras.

A vez da soja
Na relação de produtos que têm

sofisticado a cesta do consumidor,
o crescimento mais impressionante
ocorre com os alimentos à base
de soja, que até há bem pouco tem-
po faziam parte dos hábitos de
consumo de poucos. De acordo
com o levantamento da Nielsen, a
categoria teve uma variação de
22% de abril de 2007 a abril de
2008. Na comparação entre 2006
e 2007 realizada pela LatinPanel,
eles aparecem como o terceiro
item de maior volume médio
ranking, com 125% de variação.

A repentina adesão ao produto
se deve à combinação de uma
série de causas, a começar pelo
fato de os alimentos à base de
soja condensarem pelo menos
duas das fortes tendências de con-
sumo observadas no último ano:
são práticos porque são prontos
para consumo, e são considera-
dos saudáveis.

Porém, o fator que mais contri-
buiu para puxar a alta da catego-
ria foi o aumento da capacidade
de compra das classes C, D e E.
As virtudes dos produtos à base
de soja renderam-lhes um aumen-
to do mix de marcas e muitas vari-
ações de apresentação, oportuni-
zando preços mais acessíveis e
crescimento do consumo, inclusi-
ve nas classes mais populares. "

Somente no intervalo de abril de
2007 a abril de 2008, 36 novos
itens à base de soja passaram a
freqüentar as gôndolas do varejo,
somando mais de 200 itens ao

todo, e cerca de dois milhões de
novos lares consumidores dos pro-
dutos no último ano.

Fidelidade
a toda prova

Mais infiéis do que as mulheres
de Nelson Rodrigues, os novos
consumidores também passaram
a diversificar mais o número de ca-
nais de venda com que se relacio-
nam: 5,5% é a média do número
de pontos-de-venda onde o con-
sumidor está fazendo suas com-
pras, com destaque para as per-
fumarias, que tiveram 11 % de au-
mento de penetração em relação
a 2006, seguidas pelos atacadis-
tas, que tiveram um crescimento
de 9%." Famílias maiores estão
buscando oportunidades para
comprar maio-res quantidades
nos atacados de auto-serviço com
a percepção de que farão uma eco-
nomia nesses canais", diz Araújo.

Outra vez, a falta de tempo e a



melhoria do nível de renda são ali-
adas do pequeno varejo de bairro,
que sai favorecido por causa de
sua proximidade com relação à
casa do cliente, o qual por vezes
aceita até mesmo pagar um pou-
co mais caro pela comodidade.
"Se a loja tiver um sortimento ade-
quado, certamente ela sairá ga-
nhando, uma vez que, quanto mais
variedade oferecer, mais economia
de tempo poderá proporcionar ao
consumidor, conquistando a sua
preferência. Isso acontece com

o dinheiro contado para esse con-
sumo, também tendem a se man-
ter estáveis e fiéis às marcas pre-
mium, uma vez que ele prefere
pagar até mais para não correr o
risco de errar na compra.

Perspectivas
para 2008

A inflação que começa a ressur-
gir preocupa e deixa o ambiente
mais instável. Já é possível perce-
ber certa retração do consumo nas
categorias que apresentaram alta

essa tendência não deve sofrer
com a alta "Estamos vivenciando
o aumento de preços, especial-
mente de commodities. O que per-
cebemos é a retração de consu-
mo nessas categorias, que ocorre
por meio de redução de quantida-
de e adequação dos hábitos ou por
meio de migração para outras ca-
tegorias correlatas ou busca por
marcas mais baratas, entre outras
mudanças.", diz ela.

Para os atacadistas, Araújo ori-
enta para que não generalizem

mais intensidade fora do eixo Rio-
São Paulo, em áreas urbanas do
interior", afirma Araújo.

E a infidelidade não pára por aí.
O consumidor também está "mi-
xando" mais as categorias e mar-
cas que freqüentam sua lista de
compras.. As categorias que so-
brevivem bem a essa onda de de-
sapego pelas marcas são as de
higiene, beleza e bebidas alcoóli-
cas. Produtos que o consumidor
passa na própria pele, ou que lhe
oferecem uma experiência mais
intensa são menos suscetíveis a
testes de outras marcas menos
consagradas. As classes mais po-
pulares, em que o consumidor tem

nos preços, como é o caso dos lei-
tes em pó e pasteurizado.

De acordo com a projeção da
LatinPanel, a cesta que mais ten-
de a ser afetada é a de limpeza,
na qual o consumidor de baixa ren-
da retrai o número de itens, busca
marcas mais baratas e até mes-
mo canais alternativos, como os
caminhões que vendem de porta
em porta. A categoria mais está-
vel é a de higiene.

Ainda assim, Fátima afirma que
não há motivo para pessimismo
agora. Segundo ela, a praticidade
e a conveniência representam uma
tendência que já se consolidou,
mesmo nas classes C, D e E, e

tendências nem promovam muitas
mudanças baseadas nelas para
não acabar perdendo dinheiro.
Segundo ele, o mais importante
neste momento é a necessidade
de o setor observar o cliente do
seu cliente, conhecê-lo bem, mo-
nitorar seus hábitos de consumo,
saber onde estão seus varejistas,
para quem vendem e o que ven-
dem. "O atacadista precisa ter à
sua disposição produtos adequa-
dos ao cliente de cada varejo. Pre-
cisa estar muito atento ao giro lá
na ponta para orientar a organiza-
ção sobre estoques de acordo com
o perfil do cliente que ele está aten-
dendo", aconselha. 
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