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Quando o bolso aperta o consumidor escolhe marcas mais baratas, principalmente em se 
tratando de produtos de limpeza, e opta pelo melhor custo-benefício em categorias de 
bebidas e de alimentos, de acordo com a pesquisa da plataforma Shopper, da LatinPanel, 
divulgada durante o 3° Workshop for Traders Abras LatinPanel, na última quinta-feira (19), 
na Abras (Associação Brasileira de Supermercados), em São Paulo. 
 
Segundo o estudo, manteiga, detergente em pó, desodorantes e creme de leite são algumas 
das categorias que tiveram aumento na venda em itens de preço baixo e diminuição nos de 
preços premium e médio (veja quadro abaixo). Nas categorias leite em pó, leite UHT e 
cerveja, no entanto, cresceu o número de consumidores que optam pelo produto de preço 
médio, o que indica que eles buscam melhor relação custo-benefício. 
 
A pesquisa também mostrou que, apesar de o consumo ainda estar crescendo, o ritmo vem 
diminuindo. "O volume de consumo ainda subiu 2% de 2007 para 2008, mas vem 
desacelerando", disse Fátima Merlin, diretora de retail e shopper insights da LatinPanel. Em 
2007, o volume de consumo aumentou 4% em relação a 2006. 
 
A desaceleração, de acordo com Fátima, está ligada a uma série de variáveis. "Principalmente 
o aumento de preço, no primeiro semestre, e a crise, no segundo semestre", falou. 
 
Alguns produtos tiveram queda no número de domicílios compradores. Em 2008, 815 mil 
lares deixaram de adquirir leite pasteurizado, 350 mil pararam de comprar adoçante, 394 mil 
polpa e purê de tomate, 580 mil cerveja e 394 mil achocolatado em pó. 
 
Em algumas categorias o preço e a promoção passaram a ter maior importância. Esses itens 
eram levados em conta por 13% dos compradores em 2007 e influenciaram" 21% em 2008 
no item leite condensado. Para bebida de soja o aumento foi de 11% dos consumidores para 
16% deles. Na compra de azeite o preço passou a ser importante para 15% dos 
consumidores contra 10% no ano anterior. 
 
De acordo com a pesquisa da plataforma Shopper, a prioridade de 82% dos entrevistados 
quando o bolso aperta é não contrair mais dívidas. 
 
A pesquisa é feita anualmente com base em mais de 400 mil visitas anuais a 8.200 lares e 
verifica 5,4 milhões de transações em mais de 6o categorias de produtos. 
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De acordo com Fátima, 91% dos lares brasileiros usam três ou mais canais de abastecimento. 
"A concorrência entre os canais está acirrada. A gente vem percebendo uma infidelidade do 
consumidor", explicou Fátima. 
 
A pesquisa também identificou os diferentes tipos de compradores de autosserviço e como 
cada um deles se comporta. Os apaixonados, que fazem mais de 70% dos gastos no 
autosserviço, os mixa-dores, que gastam de 40% a 69% no autosserviço, e os oportunistas, 
que fazem até 40% de sua compra no autosserviço. Dentro dessa divisão, ainda há outra 
segmentação: apressadas, decidida/prática, experimentadora, observadora/analítica e 
suscetível a preço e promoção. 
 
A LatinPanel cruzou as duas classificações e concluiu que 26% dos apaixonados são 
experimentadores, 22% dos mixadores são suscetíveis a preços e promoções e 32% dos 
oportunistas são apressados. "Esses perfis são os que se destacam, mas eles aparecem nos 
diferentes tipos de compradores", disse Fátima. 
 
Os diferentes tipos de consumidores foram mostrados com uma performance de teatro na 
palestra categorias versus perfil do consumidor, apresentada por Marcelo Pissato, gerente de 



Trade MKT da Plus Advance. O evento ainda teve apresentações de Miguel Ferrari, diretor da 
Ferrari Stella, que ministrou a palestra "Como a pesquisa pode contribuir na sua 
comunicação", e de Marlucy Lukianocenko, editora da revista SuperHiper, que ministrou a 
comunicação "A valiosa contribuição do consumidor nas estratégias do setor". 
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