
indústria de bens não duráveis viu
a tempestade da crise econômica
mundial passar bem de longe, ao
contrário da tendência negativa
de outros mercados, principal-
mente o de bens duráveis, que
ainda sofre bastante. Segundo

um estudo da LatinPanel, empresa de pesquisa de
consumo domiciliar, que acompanha semanalmen-
te a evolução de consumo de 8,2 mil domicílios
no Brasil, de 33 mil domicílios na América Latina
e integra o WorldPanel, maior painel de consumo
residencial do mundo, as famílias brasileiras amplia-
ram em 14% o volume de compras das cestas de
alimentos, bebidas, higiene pessoal e de produtos
de limpeza no primeiro semestre de 2009.

Todas as cestas analisadas pela LatinPanel tive-
ram performance positiva no primeiro semestre de
2009 frente a igual período de 2008. As campeãs do
crescimento foram as cestas de alimentos e de pro-
dutos para limpeza do lar, que registram expansão
de 15% e 13% em volume respectivamente. A cesta
de bebidas cresceu 8% e a de higiene e beleza expe-
rimentou expansão de 6%. As pessoas estão mais em
casa e necessitam de geladeira cheia e casa limpa.

O bom resultado do consumo no primeiro se-
mestre de 2009 se refletiu diretamente no aumento
do número de categorias presentes no carrinho de
compras dos brasileiros, principalmente na classe
DE, que nos primeiros seis meses de 2008 compra-
va 22 tipos de produtos e agora passou a comprar
27. A classe C saltou de 32 para 33 no mesmo
período. Apenas a classe AB ficou estável nesse
quesito analisado.

Além disso, o brasileiro aumentou o número de
idas ao ponto de venda de 13 vezes ao mês no pri-
meiro semestre de 2008 para 15 vezes nos primeiros
seis meses de 2009. O tíquete médio também subiu,
saltando de R$ 11,55 para R$ 12,45 no mesmo pe-
ríodo apurado.

O gasto médio das famílias para o abastecimento
do lar também cresceu 19% no primeiro semestre
deste ano em comparação a igual período do ano
passado.

++MUDANÇA DE HÁBITO++
Mais conscientes e antenados, os consumidores

vêm respondendo cada vez mais rápido às mudan-
ças conjunturais, econômicas, sociais, etc. Assim,
apesar de o consumo de bens não duráveis se mos-
trar blindado em relação à crise econômica mun-
dial, o medo do desemprego, da queda na renda e
da gripe suína, entre outros, afetou alguns hábitos
dos brasileiros, já como uma forma de redução de
custos para prevenção de futuros problemas, ou
como prevenção de contágio.



Assim, se de um lado o brasileiro
abriu mão ou retardou a compra de pro-
dutos duráveis por exemplo, de outro,
aumentou o gasto com produtos para
consumo dentro do lar. De acordo com
o estudo, enquanto as famílias brasi-
leiras aumentaram em 14% os gastos
com bebidas e alimentação dentro do
lar, aumentaram em uma proporção
menor as despesas com o consumo fo-
ra da residência, que apontaram cres-
cimento de 10%. Uma tendência bem
diferente dos últimos anos, em que o
aumento do consumo fora do lar era
bem maior.

O lazer dentro das residências tam-
bém está em alta. O número de lares que
assina os pacotes combinados de TV por
assinatura e internet banda larga cresceu
140% entre janeiro e dezembro de 2008.
A penetração das assinaturas de internet
banda larga cresceu 53% no mesmo pe-
ríodo. O número de novos assinantes de
TV a cabo, por sua vez, subiu 22%.

Além disso, outras categorias ligadas
ao lazer doméstico também cresceram.
No primeiro semestre de 2009, as vendas
de iogurte cresceram 24% em volume,
assim como suco em pó (16%) e leite
aromatizado (16%). Os salgadinhos ex-
perimentaram salto de 15% e as bebidas
à base de soja cresceram 27%.

Essas novas tendências mostram
que o brasileiro começa a trazer o la-
zer para dentro de casa, até como for-

ma de evitar gastos desnecessários em
momentos de crise.

Outra importante mudança detecta-
da pela LatinPanel, no entanto, foi a de
que, paralelamente ao aumento de con-
sumo, os brasileiros passaram a pensar
ainda mais na relação custo-benefício.
Segundo o estudo, a participação das
marcas de preço intermediário cresceu.
Em 2008, elas concentravam 38% das
compras. Hoje representam 40%. As mar-
cas premium perderam participação: de
35% para 32%. As marcas de preço baixo
apresentaram relativa estabilidade, com
oscilação de 27% para 28%.

++INFLAÇÃO CAUSA MAIS
IMPACTO QUE A CRISE
ECONÔMICA MUNDIAL++

Esse aumento do consumo de bens
não duráveis nos primeiros meses de
2009 é a continuidade de uma tendên-
cia de crescimento do setor verificada
não só em 2008, mas também nos anos
anteriores. De acordo com a LatinPanel,
o volume comprado das cestas de alimen-
tos, bebidas, higiene pessoal e limpeza
cresceu 2% no ano passado em relação a
2007. Entre as cestas analisadas ao lon-
go de 2008, higiene e limpeza foi a que
apontou o maior crescimento em volu-
me consumido: 4% no comparativo entre
2008 e 2007, seguida por bebidas (3%) e
por alimentos (1%).

As cestas de higiene e limpeza também

foram as campeãs em aumento de gastos
para o consumidor. O valor consumido
em ambas cresceu 13%. O brasileiro gas-
tou 12% mais com produtos para limpeza
de roupas e 6% mais com produtos para
limpeza do lar. Os gastos com bebidas
cresceram 4%, e com alimentos 9%.

Entre as categorias que registram as
maiores altas em volume médio de con-
sumo em 2008, estão azeite (15%), fralda
descartável (14%), deocolônia (12%), suco
em pó (10%) e massa instantânea (9%). Já
as maiores quedas ficaram com bolo pron-
to industrializado (-14%), leite pasteuriza-
do (-14%), polpa e purê (-12%), sobremesa
em pó (-9%) e chá líquido (-9%).

Outras categorias também consegui-
ram entrar em um número considerável
de lares brasileiros. São elas: bebida à ba-
se de soja (6pp), leite aromatizado (4pp),
petit suisse (3pp), leite fermentado (2pp)
e molho de tomate (2pp). Enquanto ou-
tras perderam espaço, como leite pasteu-
rizado (-4pp), adoçante (-3pp), polpa e
purê (-2pp), sorvete (-2pp) e farinha de
trigo (-2pp).

Para os especialistas do setor, porém,
o ano de 2008 foi bom, mas certamente
poderia ter sido muito melhor. A teoria
é comprovada pelos números do estudo
da LatinPanel: embora com crescimento
de 2 pontos percentuais no volume de
consumo de bens não duráveis no Brasil
em 2008 versus 2007, mostra uma peque-
na retração de 2 pontos percentuais no



comparativo com o crescimento detec-
tado no período entre 2007 versus 2006
(aumento de 4%).

Teria sido reflexo da crise econômica
mundial, que chegou com força ao País
no último trimestre do ano passado? A
resposta para essa pergunta é não. Na
verdade, o que mais influenciou para
que o crescimento do consumo de bens
não duráveis no Brasil em 2008 ficasse
abaixo do esperado foram os altos índices
de inflação no primeiro semestre do ano
passado, que tiveram impacto direto no
preço final dos produtos e geraram uma
retração das compras pelos consumido-
res, demonstrando a rapidez e agilidade
com que eles absorvem, reagem e respon-
dem aos impactos econômicos, sociais,
culturais, etc.

Daí a importância que a LatinPanel
dá ao entendimento do consumidor e
à necessidade de o varejo e a indústria
estarem atentos às respostas que seus
consumidores dão ao mercado, seja em
termos de comportamento, gastos, canais
de compra, marcas, ou ainda preocupa-
ções, desejos, entre outros.

++CLASSE C É QUEM
PAGA O PREÇO++

A mais afetada pelo fenômeno negativo
da inflação foi a classe C. Motor do consu-
mo em 2007, com uma expansão de 6% no
volume de compras das cestas analisadas
pela LatinPanel, a classe média registrou,
ao término de 2008, um crescimento de
apenas 1%. Outros fatores como o medo
do desemprego e o alto índice de endi-
vidamento também contribuíram para a
derrocada da classe média no ano passado.
De acordo com a pesquisa, hoje 89% das
famílias da classe C estão pagando algum
tipo de dívida, fazendo com que os gastos
financeiros desse segmento subissem 17%
em 2008 em comparação a 2007. Com
o endividamento, vem a necessidade do
aperto no bolso que, consequentemente,
se reflete nas compras.

O estudo revela ainda que a maior par-
te da renda familiar da classe C (57%) está
comprometida com despesas permanen-
tes: 13,5% é despendido com habitação,
13% são gastos com transporte, 10,1% dos
recursos vão para tarifas públicas e 20%
para alimentos e bebidas no lar. Desta
forma, o brasileiro da classe C comprou

24,7% menos pol-
pa e purê; 23,1%
menos chá líquido;
16% menos lei-
te pasteurizado e
15,2% menos bo-
lo industrializado,
para citar alguns
exemplos. Também
registram queda de
consumo, em vo-
lume, suco con-
centrado (-9,1%),
sobremesa em pó
(-8,4%) e cerveja
para consumo no
domicílio (-7%).
A necessidade de
ajustar o orçamen-
to também teve
impacto nos gastos
com saúde, que ca-
íram 4%, e com ta-
rifas públicas (água,
luz), que recuaram
1% entre as famílias
de classe média.

O ajuste no orçamento também se re-
fletiu nas despesas com lazer. Em 2008,
as famílias da classe C aumentaram em
8% os gastos com esse item em compa-
ração a 2007. O índice é 17 pontos por-
centuais menor que o aumento de gas-
tos registrado nas famílias de classe DE
(segmento em que os gastos com lazer
cresceram 25%). É também 4 pontos por-
centuais menor que os 12% de expansão
registrados pela classe AB. O esforço para
reduzir gastos também teve impacto na
escolha de marcas. A classe C está abrin-
do mão de marcas premium e migrando
para marcas mais baratas, de baixo preço
ou preço intermediário. Na categoria de

• leite em pó, por exemplo, as marcas de
preço intermediário absorviam 28% dos
gastos das famílias de classe C em 2007.
No final de 2008, já ficavam com 32%.
O mesmo movimento se deu com cerveja
(de 43% para 53%).

Em leite aromatizado o movimento foi
ainda mais intenso. Aproximadamente
23% dos gastos com a categoria estavam
concentrados em marcas de baixo preço
em 2007. O número saltou para 42% em
2008. As bebidas à base de soja acompa-
nharam o movimento. Cerca 17% dos

gastos com a categoria estavam concen-
trados em marcas de baixo preço. Hoje o
índice é de 21%.

As demais classes, AB e DE, não senti-
ram de maneira tão forte os impactos da
inflação. Assim, foram as principais res-
ponsáveis pelo crescimento do consumo
no Brasil apurado em 2008. Os dois estra-
tos registraram um aumento de volume
de consumo da ordem de 3%.

++ MARCAS LÍDERES AINDA
SÃO FORTES NO BRASIL++

Apesar desse novo cenário, as mar-
cas líderes continuam tendo peso
importante, uma vez que 57% das ca-
tegorias avaliadas têm marcas líderes
com presença na cesta de compras das
famílias brasileiras de todas as classes
sociais e regiões do País.

É o que mostra o estudo Mais Mais,
realizado pela LatinPanel especial-
mente para a SuperVarejo, que traz
um abrangente e atualizado ranking de
marcas e líderes de mercado nas prin-
cipais regiões brasileiras, envolvendo
todos os canais de compra nos quais
o consumidor se abastece, formais e
informais.



O destaque na apresentação fica
com as cinco primeiras marcas na
preferência dos consumidores em 94
categorias de produtos, separadas por
regiões: Brasil, Grande São Paulo, Inte-
rior de São Paulo, Sudeste (MG/RJ/ES),
Sul, Centro-Oeste e Norte/Nordeste. As
informações foram coletadas semanal-
mente em 8,2 mil lares brasileiros, nu-
ma amostra que cobre 82% da popula-
ção domiciliar e 91% do potencial de
consumo do país, abrangendo todos os
municípios com mais de 10 mil habi-
tantes e, na região Norte, cidades com
200 mil ou mais.

O estudo detalha ainda a impor-
tância dos canais para cada uma das
categorias analisadas. Diante de um
mercado altamente competitivo, glo-
balizado, em que tudo concorre com
tudo, chegar a ser líder e, principal-

mente, manter-se na liderança torna-se
um desafio contínuo no dia a dia das
empresas. Principalmente em um mer-
cado em que predominam as classes
populares, CDE, que respondem por
77% do consumo brasileiro de alimen-
to, bebida, higiene e limpeza.

Com um bolso "achatado" e con-
tando com uma renda média mensal
familiar inferior a R$ 1,4 mil, há gran-
de dependência dessa população em
relação à renda disponível, ao emprego
e crédito. Nesse cenário, questões con-
junturais, situações de crises, causam
impacto imediato no consumo, poden-
do, em muitas situações, alterar hábi-
tos e comportamento das famílias.

Foi o que ocorreu em 2008, não
apenas afetando as decisões das fa-
mílias em relação aos canais em que
se abastecem, tornando-se ainda mais

infiéis e mixadores, mas
principalmente alteran-
do a cesta de compra em
termos de categorias,
marcas e até mesmo
voltando-se para o con-
sumo dentro do lar.

O acirramento da
concorrência, confor-
me o estudo Mais Mais,
gerou maciços investi-
mentos em lançamentos
de produtos e em novos
segmentos, variando
conceitos como primeiro
preço, marcas próprias ou
marcas exclusivas, entre
outros. Para manter a li-
derança, os fornecedores
de supermercados apos-
taram na eficiência. Das
94 categorias apresenta-
das neste estudo, em 79%
ocorreu a dança das posi-
ções, entrando ou saindo
marcas no ranking (con-
tra 69% em 2003), e 21%
das marcas mantiveram-
se na liderança absoluta
em todas as regiões.

Em 55% das catego-
rias, as cinco marcas
líderes detêm mais de
70% do mercado. Na
outra ponta, em 17%

Ainda, em 12 categorias analisadas
a marca líder está presente em todo o
território nacional. São elas: absorvente
diário, absorvente interno, adoçante lí-
quido, aveia, café solúvel, detergente em
pó, detergente líquido para louça, multiu-
so, pós-xampu, refrigerante, saponáceo e
sobremesa pronta.

Fazendo uma análise mais focada de
algumas dessas categorias, é possível en-
xergar muito bem quais são as marcas
que não perdem sua pose no Brasil, in-
diferente de inflação ou crise econômica
mundial.

Entre os produtos de limpeza destaque
para duas marcas. Uma delas é o Orno,
uma das mais tradicionais do mercado
de sabão em pó. A segunda é Veja, que
é o multiuso mais utilizado pelas donas
de casa. Na cesta de alimentos, um dos
produtos que também se consolidou en-
tre os consumidores e virou sinônimo
de qualidade na categoria de adoçantes
é o Zero Cal. Da mesma maneira que o
Nescafé é o preferido das donas de casa
dentro da categoria café solúvel.

Entre as bebidas, a Coca-Cola conti-
nua dando as cartas. E na cesta de higiene
pessoal, a marca Seda é a mais querida
das donas de casa na categoria de pós-
xampu e assume a liderança em todas as
regiões do País. Porém, quando o estudo

das categorias, as marcas líderes detêm
menos de 40% do mercado.

De acordo com o estudo da LatinPa-
nel, em 13 categorias as cinco princi-
pais marcas detêm mais de 90% do
mercado. São elas:



analisa a categoria xampu, Seda perde
um pouco de sua força, pois o mercado
se mostra mais pulverizado, abrindo es-
paço para outras marcas.

Essa manutenção de marcas líderes em
alguns dos segmentos se dá por conta da
construção da imagem ao longo dos anos,
altos investimentos em desenvolvimento
de produto, distribuição, conhecimento
do consumidor, mídia, entre outros. São
produtos que criaram uma identificação
muito forte com os consumidores ao
longo do tempo. Por isso, mesmo com a
globalização, que abriu a fronteira para
outras fabricantes, e com as várias crises
econômicas e inflacionárias, essas marcas
se mantiveram à frente da concorrência.

Em contrapartida, em algumas cate-
gorias as marcas líderes não conseguiram
manter a liderança. Um exemplo é o leite
longa vida. Nos últimos anos surgiram
inúmeras novas marcas no mercado, o
que fez com que as cinco principais res-
pondessem por apenas 28% das vendas
do segmento no fim de 2008.

O mesmo acontece com a manteiga,
em que as cinco principais marcas res-
pondem por 28% das vendas; com o
requeijão, com 39%; salgadinhos, com
31%, e papel higiênico, com 37%. Nesses
casos, o mercado realmente ficou mais
pulverizado, com mais marcas acirrando
a concorrência entre si.

++CANAIS++
Nesse ambiente de alta competitivi-

dade, o autosserviço se mantém o canal
mais importante no abastecimento do
lar. Considerando os setores de alimento,
higiene, limpeza e bebidas, detém hoje
63% do mercado.

Ampliação e revisão do sortimento,
adequação às necessidades dos seus con-
sumidores, maior oferta de serviços, am-
pliação e modernização das lojas, inau-
guração de novas lojas e novos formatos,
são ações que ajudam o setor a manter
a liderança, mesmo com a concorrência
acirrada de canais alternativos como o
canal farma e o porta a porta. E nesse
contexto, 63% do valor de compras são
gastos nos supermercados considerando
o total Brasil.
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