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Mesmo durante a crise o consumo continua a crescer no Brasil, segundo a LatinPanel. A 
diferença é que ele vai mais vezes ao ponto-de-venda e se permite pequenas indulgências, 
como a compra de produtos de higiene e beleza. 
 
No primeiro trimestre deste ano, o gasto médio com bens não duráveis cresceu 15% e o 
volume médio aumentou 9% no Brasil. A categoria que mais teve aumento de gasto foi a de 
higiene e beleza, com 23%. "Há 20 anos eu trabalho neste mercado e, sempre, em momento 
de crise, os produtos de higiene pessoal têm aumento de venda. É uma pequena indulgência, 
já que é preciso cortar gastos maiores", disse Ana Claudia Fioratti, diretora geral da 
LatinPanel Brasil. O crescimento dos gastos com a categoria ainda é verificado nos últimos 12 
meses, de abril de 2008 a março de 2009. Enquanto a média de gastos em todas as 
categorias foi de 11%, em higiene e limpeza foi de 17%. 
 
O estudo também mostrou que, no primeiro trimestre deste ano, a freqüência ao ponto-de-
venda aumentou 6%. "Isso mostra que o consumidor mudou a forma de compra. Ele está 
indo mais vezes ao ponto-de-venda, fazendo compras picadinhas, à medida que precisa do 
produto", explicou Ana. 
 
Em março, a LatinPanel divulgou uma pesquisa que mostrou que, quando o bolso aperta e é 
preciso cortar gastos, 82% dos consumidores não contraem mais dívidas e 39% deles cortam 
lazer e viagem. "Isso justifica o aumento do gasto com alimentação dentro de casa que, pela 
primeira vez desde 2004, quando começamos a fazer a pesquisa, superou o de consumo fora 
de casa", falou Ana. Em 2008, descontada a inflação, o consumo de bebidas e alimentos para 
consumo dentro de casa cresceu 7,8%, enquanto o para fora de casa aumentou 3,6%. 
 
VALOR DAS MARCAS 
 
A LatinPanel também verificou que as marcas líderes estão no carrinho de brasileiros de todas 
as classes sociais. De acordo com pesquisa, 57% das categorias avaliadas têm marcas líderes 
na cesta de compras de consumidores das classes A/B, C ou D/E. "O que acontece é o 
consumidor diferenciar o momento do consumo: por exemplo, ele consome uma marca mais 
barata durante a semana e outra, líder, no fim de semana", disse Ana. Entre essas categorias 
estão pós-xampu, sabonete e creme dental, por exemplo. 
 
Segundo a diretora geral da empresa, essa resistência das marcas líderes se deve ao 
investimento que elas fazem ao longo do ano. "O que explica essa tendência é que elas são 
marcas que investem em comunicação e em distribuição". 
 
O estudo mostrou que, em outras quatro categorias, as marcas líderes variam de acordo com 
a classe. Cada faixa salarial compra sua marca de biscoitos, massa, cereal tradicional e 
absorventes higiênicos. 
 
Em oito categorias, entre elas pão, óleo e leite condensado, a marca líder só está na classe A/ 
B; e em seis, que incluem refrigerantes e café, elas são específicas das classes C e D/E. 
 
Como classe A/B, o estudo considera famílias com rendas de mais de dez salários mínimos; 
classe C são domicílios com renda familiar de cinco a dez salários mínimos; e classe D/E são 
consumidores que ganham até quatro salários mínimos. 
 
A crise causou também uma queda no otimismo dos consumidores. Em junho de 2008, 95% 
dos entrevistados consideravam sua situação econômica melhor ou igual a que tinha um ano 
antes da pesquisa. Em dezembro passado, esse índice caiu para 90%. Já em fevereiro deste 
ano, a taxa era de 77%. "A boa notícia é que mesmo os menos otimistas continuam 
consumindo", disse Ana. O estudo mostrou que os otimistas contribuem mais para o 
crescimento do consumo. Entre eles, o aumento de consumo foi de 59%, enquanto entre os 
pessimistas esse crescimento foi de 47%. 



 
A pesquisa cruza os dados do Painel Domiciliar, que abrange semanalmente 33 milhões de 
domicílios em toda a América Latina, sendo 8.200 no Brasil. Ao todo são 1,7 milhão de 
entrevistas ao ano. 
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