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exigente e imprevisível

m 15 de março comemora-se o Dia Mundi-
al do Consumidor. A celebração teve início

em 1983 em razão de um discurso feito 21 anos
antes pelo então presidente norte-americano
John Kennedy. Na ocasião, o chefe de estado
destacou que todo consumidor tem direitos
essenciais, como segurança e informação,

além do direito de es-
colher e de ser ouvi-
do. Essa dec laração
provocou debates em
vários países, motivou
até a rea l i zação de
estudos e por isso foi
considerada um mar-
co na defesa de con-
sumidores de várias
partes do planeta.

Com seus direitos
a s s e g u r a d o s - no
Brasil com o Código

de Defesa do Consumidor, que passou a vi-
gorar em 1991 - além de respaldados, os cli-
entes ficaram mais exigentes, o que fez cres-
cer o desafio de fabr icantes e dos pontos-
de-venda para conquistarem e f idel izarem
seu público-alvo. "Os anseios dos consumi-
dores vão muito além daquilo que conso-
mem, pois antes de tudo são seres huma-
nos dotados de desejos e necessidades. Re-

lacionar-se com o público apenas como al-
guém que vai comprar algo é um grande
equívoco", expl ica o diretor-presidente da
GfK Brasil, Paulo Carramenha.

Além de exigente, o consumidor contem-
porâneo é imprevisível. Hoje, ele está mais
atento e menos fiel às marcas, sempre em
busca de promoções, lançamentos e itens que
apresentem diferenciais e benefícios. Esses
fatores são ponderados na hora de eleger o
produto a ser levado para casa.

Afora esta inconstância em seu comporta-
mento, há ainda os recentes acontecimen-
tos mundiais, como a cr ise econômica. E ela
causa e fe i to ps i co lóg i co imediato nesse
consumidor, que já é tão difícil de enten-
der e requer ainda mais a atenção do su-
permercadista para assegurar a freqüên-
cia dele em sua loja.
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Conforme destaca Paulo Carra-
menha, em momentos de crise o
primeiro movimento do cliente é
ficar atento e reduzir um pouco a
aquisição de produtos de algumas
categorias. O segundo passo é
transitar entre as marcas e optar
pelas de menor preço. A terceira e
última fase é aquela em que ele
realmente deixa de consumir.

"Por aqui, vejo que iniciamos a primeira eta-
pa, mas de forma pouco significativa, principal-
mente em relação aos alimentos, bebidas e cos-
méticos. A percepção do problema é maior em
artigos que exigem o uso de crédito", afirma.

É o que mostra o índice de Confiança do Consu-
midor (ICC) de março, medido pela Fecomércio, que
teve queda de 3,5% em relação ao mês anterior.
De acordo com o economista Thiago Freitas, a que-
da começou com os anúncios de demissões pontu-

Para entender o que é possível
fazer para manter o consumidor

em sua loja neste momento mais delicado, e não
aprofundar a perda de confiança, é preciso com-
preender o que ocorreu com a maior camada
da população, ou seja, as classes C, D e E, que
ampliaram seu poder de compra (veja boxe).

Por isso, o supermercadista deve ter em
mente que, apesar do incremento na renda, o
orçamento da classe C, por exemplo, continua
baixo, com o agravante de ser a camada da
população que paga mais dívidas no País e tem



São muitos os motivos que levaram o consumidor a
mudar tanto. Hoje, ele quer garantias antes de consumir.
Por isso, a propaganda boca a boca, na qual as pessoas
transmitem às outras suas opiniões sobre os produtos
adquiridos ou estabelecimentos freqüentados, é um im-
portante influenciador e modificador da conduta do con-
sumidor. A experiência que ele tem em sua loja é vital
para a compra dos produtos e serviços oferecidos.

Essa afirmação é baseada em uma pesquisa realiza-
da pela GfK. O estudo mostra que 67% dos consumido-
res valorizavam esse tipo de transmissão de informa-
ções em 1977, ou seja, levavam em consideração o que
falavam amigos e familiares na hora de escolher ou rejei-
tar um produto. Em 2006, esse percentual subiu para
92%. A propaganda, no entanto, não perdeu força e é
considerada importante fonte de informação por 50%
da população consultada para a análise.

Por outro lado, a era digital, a oferta crescente de
informações e a nova dinâmica da vida, muito mais cor-

rida, também são elementos que propiciaram mudan-
ças no modo de agir e pensar dos consumidores brasi-
leiros. Sem contar que outro fator decisivo nesta mu-
dança é o chamado bônus demográfico. "O Brasil co-
meça a entrar nesta fase. Ela acontece quando há eleva-
da proporção de adultos, ou seja, pessoas independen-
tes, economicamente ativas e com maior renda familiar.
Consequentemente, há menor número de crianças e
idosos na sociedade", esclarece o diretor-presidente
da GfK, Paulo Carramenha.

Outras razões muito significativas levaram o consumidor a
modificar suas atitudes no ponto-de-venda. Uma das prin-
cipais foi justamente o novo posicionamento das classes
econômicas mais baixas diante do mix ofertado pelos ca-
nais de varejo, entre eles
o supermercadista.

Desde 1994, ano de
implantação do Plano
Real, as esferas C, D e
E da sociedade, que
compõem a base da pi-
râmide econômica do
País, tiveram seu poder
de consumo potencia-
lizadopor uma série de
medidas, Entre elas, as
políticas sociais de in-
clusão, como bolsa-es-
cola e bolsa-família, o
aumento real do salá-
rio mínimo e a expan-
são do microcrédito.
Essas ações consolidaram a força dessas camadas, que
passaram a consumir de forma sustentável, ou seja, com
capacidade permanente de compra.

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí-
lios (Pnad), do IBGE, revelam esse novo cenário. De acor-
do com as informações do instituto, a renda média men-
sal familiar das classes C, D e E cresceu, em 2006, res-
pectivamente 8%, 5% e 3%, e se acentuou ainda mais
nos dois anos seguintes.

Políticas públicas voltadas à educação, como o Pro-
grama Universidade para Todos (ProUni), do governo
federal, também ajudaram a melhorar a renda da popula-
ção mais pobre e, com isso, a injetar mais dinheiro na
economia. O aumento da escolaridade possibilita a in-
serção desse público em empregos melhores e, natural-
mente, com salários maiores. Por conseguinte, surgem
na sociedade pessoas mais críticas e com maior capaci-
dade de discernimento, inclusive no momento de eleger
os produtos de sua preferência nas gôndolas.



parte do orçamento comprometida. "Esse
consumidor precisa contar com formas de
pagamento diferenciadas e ter mais alternativas
de produtos para continuar consumindo",
explica a diretora de retail & shopper insigths
da LatinPanel, Fátima Merlin.

Para a classe D, apesar da leve melhora de
vida nos últimos anos, é essencial criar ações
para que tenha mais acesso ao consumo. "O
supermercadista deve atrair esse público à
loja, visto que mais da metade dos gastos da
população de baixa renda acontece fora do au-
tosserviço, em locais onde há proximidade com
o dono do varejo", mostra Fátima.

As classes econômicas A e B têm renda média
que abrange apenas 8,2% da população brasi-
leira: R$ 4.200, de acordo com a LatinPaneí.
Para esse público, o grande desafio do setor é
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inovar para proporcionar momentos de compra
diferenciados. A oportunidade, neste caso, é
oferecer produtos premium, versões sofistica-
das para quem busca sensações peculiares e
inovadoras, até porque, pelo efeito psicológico
da crise, a tendência é que o consumidor pise
no freio quando o assunto for produtos semi-
duráveis ou duráveis. Em contrapartida, vai que-

rer se presentear, obter algum prazer, e a ali-
mentação pode proporcionar isso.

Para as famílias pertencentes ao nível B2,
com renda média mais baixa, na faixa de R$
2.300, a proposta é colaborar para a otimiza-
ção dos gastos, ou seja, dar oportunidades para
que essa camada realize compras conscien-
tes e com melhor relação custo-benefício. Hi

No mês de março há outra importante
data a ser comemorada: o Dia Internaci-
onal da Mulher, celebrado no dia 8. Sem
dúvida, as mulheres acompanharam as
'novas tendências sociopolíticas e foram
capazes de suprimir condutas e precon-
ceitos que as mantinham, entre outras
coisas, longe do mercado de trabalho.

Prova dessa afirmação é o fato de,
em janeiro de 2008, já representarem
44,4% da população ocupada das re-
giões metropolitanas de seis grandes
capitais do País: Recife, Salvador, Belo
Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e
Porto Alegre, conforme dados divulga-
dos em 2008 pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). O re-
flexo desse novo estilo de vida resultou
em mulheres com grande autonomia
para decidir quando e onde comprar os
artigos que bem desejarem. Ou seja,

poder cada vez maior de interferir
diretamente no mercado de consumo.

Além de abocanharem quase metade
dos postos de trabalho disponíveis nes-
tas cidades, grande parte das mulhe-
res empregadas ultrapassou o sexo
masculino no que diz respeito à esco-
laridade. Segundo o IBGE, enquanto
59,9% dos homens ocupados em ja-
neiro de 2008 tinham 11 ou mais anos
de estudos, entre as mulheres esse per-
centual era de 51,9%, uma diferença de
oito pontos percentuais.

"Mulheres escolarizadas têm me-
nos filhos, ingressam com mais facili-
dade no mercado de trabalho e incre-
mentam a renda familiar, o que implica
maior poder de compra e tempo dispo-
nível para consumir. Já entre as que
são mães, é gerado um círculo virtuo-

so, com efeitos a longo prazo, pois elas
exercem muita influência sobre a edu-
cação dos filhos, que serão mais esco-
larizados e conquistarão empregos
melhores", explica Paulo Carramenha.

Um fato é inegável: as mulheres que
trabalham fora não deixaram de exer-
cer as tarefas domésticas, mesmo
cumprindo jornadas de trabalho que
podem ultrapassar 45 horas semanais.
Essa afirmação é tão verídica que foi
corroborada até mesmo pelo IBGE.

Segundo informações divulgadas
pelo instituto, além de trabalharem fora,
94% das mulheres com idades entre
25 e 49 anos, faixa etária onde a inser-
ção nas atividades remuneradas é mai-
or, executam tarefas domésticas, o que
resulta em dupla jornada.

Inevitavelmente, a rotina atribulada
do público feminino gerou demandas
por produtos e serviços antes inexis-
tentes, como as embalagens mais prá-
ticas e fáceis de abrir, alimentos semi-
prontos e prontos para consumo, que
devem estar presentes em sua loja para
suprir as expectativas dessa moderna
e sobrecarregada consumidora.

A preocupação com os cuidados pes-
soais acompanha a vida dessas mulhe-
res ocupadas e, por isso, a oferta de cos-
méticos no ponto-de-venda é uma estra-
tégia para ampliar as vendas de itens com
alto valor agregado, Pesquisas mostram
que 65% de todos os produtos lançados
no mundo em janeiro de 2009 foram
cosméticos. Nesse universo, o Brasil dei-
xou de ser o sexto e se transformou no
segundo maior consumidor do segmen-
to em todo o mundo, o que mostra o
potencial desse mercado.
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