


o mundo empresarial de hoje, altamente dinâ-
mico, onde palavras como instabilidade, turbu-
lências, riscos, incertezas, imprevisibilidade são
contínuas, em que a concorrência se acirra e vem
de todos os lados, as mudanças ganham velocida-

de e novos desafios e habilidades são exigidos para a gestão
dos negócios. Não basta deter conhecimento e informação,
seja sobre economia, política, mercado interno e externo,
ou setor de atuação, burocracias e exigências legais, pois
intensificam-se as exigências para uma maior capacidade
de transformar essas informações em ação, implementando
e melhor gerindo recursos e conflitos para a tomada de
decisões mais assertivas.

Sobretudo, torna-se imprescindível um maior entendimento
e conhecimento sobre o perfil, os hábitos e os comportamentos
dos consumidores: quem são, como se comportam, como e com
o que gastam seus recursos, qual a importância que dão para
cada produto e/ou serviço, como decidem suas compras, quais
canais utilizam para se abastecer, entre outros.

Nesse sentido, a LatinPanel, parte do Grupo Kantar TNS,
líder mundial em Painéis de Consumidores e que, no Brasil,
realiza um levantamento de pesquisa domiciliar contínua, de-
nominado Painel Nacional de Consumidores (PNC), por meio
do qual acompanha semanalmente o comportamento de com-
pra numa amostra de 8.200 lares, representando 44 milhões,
ou 81% da população domiciliar brasileira e 90% do potencial
de consumo do país, em parceria com a APAS e SuperVarejo,
divulga seu estudo sobre frutas, legumes e verduras.

O objetivo desse estudo é conhecer e entender o compor-
tamento das famílias brasileiras a respeito desses produtos,
envolvendo quanto os lares gastam com essas mercadorias,
qual sua freqüência de compra, em quantos lares chegam esses
itens, quais os locais utilizados para a compra destes produtos,
quem são esses consumidores, entre outros aspectos, identifi-

cando os desafios e oportunidades para esse setor no Brasil e,
especialmente, no segmento supermercadista.

O consumo
Há ainda um grande desafio a ser suplantado no consumo

de hortaliças e frutas que, no Brasil, ainda é baixo, represen-
tando apenas 12% do gasto dos lares brasileiros com o total de
alimentação. De acordo com a Organização Mundial de Saúde
(OMS), o brasileiro consome, em média, 1/3 do que deveria,
conforme a recomendação da própria OMS.

As razões para esse baixo consumo incluem desde questões
relacionadas a hábitos alimentares até questões conjunturais
relacionadas, por exemplo, ao poder de compra dos brasileiros,
já que no Brasil quase 40% da população é de baixa renda,
classes D e E, com uma renda média mensal inferior a R$ 850 e
altamente comprometida com despesas básicas (LatinPanel).



Felizmente, há vários estudos e pesquisas, bem como
iniciativas de integração e sinergia entre as áreas de saú-
de, educação, ambiente e agricultura, buscando entender
melhor essa questão e desenvolver processos de educação
para o consumo, em especial, voltados às crianças para,
inclusive, contribuir com hábitos mais saudáveis, já que
temas como a obesidade em crianças e adolescentes vêm
crescendo no Brasil.

Hoje, de acordo com a pesquisa sobre frutas, legumes e ver-
duras, o gasto médio mensal com esses produtos gira em torno
de R$ 35, e nos altos e baixos da economia, com impactos no
emprego e na renda, esse ano praticamente houve a retomada
dos patamares de gasto de quatro anos atrás.

Quase 95% dos lares brasileiros, ou seja, 42,9 milhões de fa-
mílias levaram para casa ao menos um produto desse segmento,
entre maio e junho deste ano, período da pesquisa, porém com
diferentes percentuais por setores, havendo lares que compram
frutas, mas não verduras, nem legumes ou vice-versa. Frutas,
por exemplo, chegam a 86% dos lares brasileiros; já verduras,
a 76% e legumes, a 84%.

Canais de compra
No passado recente, a maior parte dos produtos horti-

frutigranjeiros era comercializada em feiras livres, sem um
sistema eficiente de abastecimento. Porém, com o cresci-
mento da população nos centros urbanos, o Estado precisou
organizar minimamente os circuitos de abastecimento dos
produtos frescos.

Com a presença da mulher no mercado de trabalho, espe-
cialmente após o final dos anos 1960, e a conseqüente falta
de tempo para a casa, acarretando uma busca mais intensa de
praticidade e conveniência e a adoção de hábitos de consu-
mo de alimentos semiprontos - uma vez que a dona de casa
reduz sua administração das compras do dia a dia e o tempo
que dedica aos afazeres domésticos -, surge e se fortalece o
autosserviço no abastecimento de gêneros alimentícios, em
detrimento do processo tradicional de comercialização.

E hoje já são 61,8% dos lares brasileiros que compram frutas,
legumes e verduras nos super e hipermercados, fazendo com
que o autosserviço já responda por 41,1% dos gastos totais das
famílias brasileiras com esses produtos.



O destaque no autosserviço fica por conta dos legumes, che-
gando a responder por 45,8% do mercado. Na seqüência vêm as
frutas e o autosserviço responde por 40,1%. Depois, ovos com
39,7% dos gastos dos lares com esse produto. Por fim, aparecem
as verduras e o autosserviço responde por 36,5%.

Não apenas as participações são diferentes entre os setores,
mas também o percentual de lares compradores, a freqüência
de compra e o tíquete médio desembolsado em cada segmento
no autosserviço, mostrando que são distintos os desafios e as
oportunidades neste canal para cada um dos segmentos.

Assim, enquanto o autosserviço (super e hipermercados) no
total de categorias auditadas pela LatinPanel atinge mais de
99% dos lares brasileiros, quando se trata da cesta de FLV, esse
percentual cai para 61,8%. Ou seja, em média, 61,8% dos lares
brasileiros se abastecem de frutas, legumes e verduras em super
e hipermercados, com diferentes penetrações por setor.

A venda de FLV em supermercados inicialmente era vista
apenas como um importante elemento estratégico para atração
do consumidor ao ponto de venda, já que contribuía - e o faz
até os dias atuais - para a geração de fluxo dentro das lojas. A
compra desses produtos é praticamente semanal: o consumidor
vai, em média, 4,5 vezes ao mercado para abastecer sua cesta de
FLV. Especificamente nas lojas supermercadistas, a freqüência
de compra é três vezes ao mês, em média.

Diante de inúmeras mudanças sociais, demográficas, eco-
nômicas e culturais, com impactos significativos na renda,
no consumo e nos hábitos e comportamentos dos brasileiros
com relação às frutas, verduras e aos legumes, o crescimento
do consumo de alimentos frescos, a preocupação com saú-
de e bem-estar, a busca por produtos de melhor qualidade,
por praticidade, conveniência, entre outros quesitos, força-
ram os supermercados a ampliar o espaço de venda para a



comercialização desses produtos. E esse setor passou a ser
visto também como um gerador de margem e, sem dúvida,
"fidelizador" de clientes.

Segundo dados da pesquisa da LatinPanel, os consumidores
de FLV em supermercados apresentam uma freqüência 18%
superior aos não compradores desse segmento dentro das lojas
supermercadistas, mas, principalmente, um gasto 30% maior
que os não compradores.

Todos estes fatores levam a destacar a importância da dis-
tribuição desses produtos, mas trata-se de um segmento bas-
tante complexo com questões relacionadas a alta rotatividade,
perecibilidade, manuseio, exposição, estocagem, preços e, em
especial, os altos requisitos de qualidade que se intensificam a
cada dia, entre outros.

Por falar em qualidade, esse quesito, juntamente com
aparência e frescor, aparece em primeira posição no ranking
de critérios utilizados pelos consumidores na escolha do
local de compra em que vão se abastecer de frutas, legumes
e verduras.

relacionados, por exemplo, a classificação e embalagem, o que
leva a maior parte da venda desses produtos a ainda acontecer
sem a troca eletrônica de pedidos, além de desperdício, seg-
mentação e diferenciação de produtos.

Dada a complexidade desse segmento, muitos supermerca-
distas vêm aderindo a parcerias com empresas distribuidoras
que assumem várias atividades, entre elas a compra, o trans-
porte até as lojas, a arrumação dos produtos nas gôndolas, e,
em alguns casos, oferecendo mão de obra para os varejistas que
se encarregam de fazer os pedidos e checar a qualidade e as
condições dos produtos na entrega. Na verdade, nessa estrutura
de compra, a empresa supermercadista contrata (de modo não
formal) o serviço de uma empresa especializada na compra e
distribuição de frutas, legumes e verduras.

Há ainda exemplos de empresas varejistas que possuem uma
estrutura de abastecimento própria. Neste caso, a compra destes
produtos é centralizada e há uma estrutura de abastecimento
das lojas. No geral, o Departamento de Compras recebe os pedi-
dos das lojas, negocia preços, as condições de entrega e estipula
os padrões mínimos de qualidade, mas a forma tradicional de
comercialização ainda predomina.

Perfil do consumidor
Quase 95% dos lares brasileiros compram frutas, legumes

e verduras. Portanto, estamos falando em uma grande pulve-
rização em termos de perfil. São famílias de todas as classes,
tamanhos, idades, regiões.

Porém, quando aprofundamos as análises do perfil dos com-
pradores de FLV nos super e hipermercados, identificamos uma
maior concentração em lares de classes mais altas: 29% na AB,
19% na Cl. No entanto, os compradores de FLV fora dos au-
tosserviços são predominantemente de classes mais populares,



classes C2 e DE, mostrando grande oportunidade para o setor
supermercadista na conquista desses lares.

Em termos de idade das donas de casas, há também opor-
tunidades e desafios para o setor supermercadista na comer-
cialização de FLV. Trata-se da atração e fidelização das mais
jovens, especialmente entre 30 e 39 anos, que estão buscando
formas e canais alternativos para o abastecimento de seus lares.

Num momento em que praticidade, facilidade e conveniência
ganham destaque e se tornam palavras de ordem, inovar em ex-
posição, manuseio, serviços, embalagens, sortimento, ofertas,
comunicação, preços, entre outros, pode ajudar na conquista
mais assertiva dessas consumidoras.

Por outro lado, as donas de casa com mais de 50 anos ainda
concentram seus gastos nas formas tradicionais de abasteci-
mento, esoecialmente feiras e sacolões.

O NNE, que detém 26% da população, responde por
31% do consumo em valor de FLV, com destaque para as
verduras, representando quase 42% do mercado.

Metodologia do estudo
Tendo como base sua amostra regular do Painel Nacional de

Consumidores (PNC), por meio do qual acompanha semanal-
mente o comportamento de compra numa amostra de 8.200
lares que representam 44 milhões, ou 81% da população do-
miciliar brasileira e 90% do potencial de consumo do país, foi
realizado entre os meses de maio e junho de 2009 um levanta-
mento por meio de seu sistema de coleta de dados, envolvendo
freqüência de compra, gasto médio e % de lares compradores
dos segmentos de frutas, legumes e verduras.
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