
EM SINTONIA COM O MERCADO [PESQUISA AMIS DE HÁBITOS DE CONSUMO 2009]

Conheça o
consumidor mineiro

PESQUISA

REVELA NOVOS

HÁBITOS DOS

CONSUMIDORES

EM MINAS E

COMPARA O

QUE MUDOU EM

RELAÇÃO AO

ANO PASSADO

NAS PRINCIPAIS

CIDADES DO

ESTADO

• Adenilson Fonseca

O supermercadista mineiro sabe o que o
seu consumidor deseja encontrar na lo-
ja? Sabe que seções mais o agradam?

Quais delas estão manchando a imagem da
loja? Que fatores levam o consumidor a esco-
lher o supermercado para fazer compras? Essas
são algumas das perguntas respondidas por
1003 consumidores responsáveis pelas com-
pras da casa, entrevistados pelo Instituto Fides,
nos dias 12 a 20 de setembro, em pesquisa
encomendada pela Associação Mineira de Su-
permercados (AMIS) e divulgada durante a 23a

Superminas.
As cidades escolhidas para retratar os há-

bitos do consumidor no Estado foram Belo Ho-
rizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora,
Montes Claros, Poços de Caldas e Uberlândia.
A margem de erro da pesquisa é de 3,20% e o
intervalo de confiança de 95,6%.

PERTO DE CASA
A pesquisa "Hábitos de freqüência em su-

permercados" revelou que a população de Be-
lo Horizonte está mais propensa a escolher o
supermercado pela proximidade da residência
do que nas outras cidades. Na capital, 27,9%
dos entrevistados disseram que o fator para a
escolha de um supermercado é a "proximidade
da residência". Este resultado é parecido com
o de Poços de Caldas, onde 26,2% afirmaram a
mesma coisa.

A proximidade de casa tem menos efeito
na escolha do supermercado nas outras cida-
des pesquisadas. O resultado em Uberlândia
foi de 14,2%, enquanto em Juiz de Fora foi de
10,7%, em Montes Claros, 10,5% e Governador
Valadares é onde as pessoas menos valorizam



a loja de vizinhança. Lá, 9,5% das pessoas pes-
quisadas disseram escolher um supermercado
por ele se localizar perto da residência.

No entanto, quando perguntados que fato-
res influenciam na escolha do supermercado,
Governador Valadares foi a cidade em que as
pessoas mais disseram levar em conta o fator
"menores preços", com 46,9% das respostas.
A segunda cidade em que mais se valoriza

o preço baixo é Uberlândia, com 40,4% das
respostas, seguida de Montes Claros, 38%;
Juiz de Fora, 36,7%, Poços de Caldas, 26,7%
e, por último. Belo Horizonte, com 32% das
respostas.

PADARIA, AÇOUGUE E FLV
A pesquisa da AMIS/Fides mostra que os

supermercados têm um grande desafio, mas
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com muito potencial de conquista do consumi-
dor. É que 78,3% dos entrevistados afirmaram
que compram pães e confeitaria em geral em
panificadoras/padarias e 19,5% dos entrevis-
tados disseram comprar esses produtos nos
supermercados.

Outra categoria de produto que os super-
mercados ainda não conseguiram conquistar
a maior fatia dos consumidores são as fru-
tas e verduras. Enquanto 38,6% das pessoas
compram hortigranjeiros em supermercados,
os sacolões são os locais preferidos por 43%
dos entrevistados. Deve ser ressaltado tam-
bém o papel das feiras que têm a preferência
de 15,4% das pessoas responsáveis pelas com-
pras do lar.

Quando o assunto é a compra de carnes,
vem outra "pedra no sapato" do supermerca-
dista. Se 41,6% dos entrevistados responde-
ram que compram carne em supermercados,
46,1% disseram que preferem os açougues.
A pesquisa mostra também que 1,5% dos en-

trevistados não compram carne. Sem detalhar,
no entanto, se por hábitos alimentares ou por
questões socioeconômicas.

IMAGEM BOA
A pesquisa quis saber que imagem, isto é,

o que os consumidores pensam da "instituição"
supermercado. O resultado foi animador para o
segmento. Para 84% das pessoas entrevista-
das, a imagem dos supermercados em geral
é boa ou ótima. Detalhando mais, chegou-se
aos percentuais de 72% que afirmaram que a
imagem é boa e 12% disseram que é ótima.
"Não tenho dados para comparar, mas quando
a gente faz pesquisa para outras empresas,
nunca vi atingir um percentual desses" relata
o diretor-superintendente do Instituto Fides,
Juércio Magalhães Gomes. "É um número bas-
tante positivo", ressalta.

Na mesma pergunta, 14% dos entrevistados
disseram ser regular e para 2% a imagem dos
supermercados é ruim ou péssima. Os motivos



para esta última avaliação são justificados por
"atendimento precário" e "preços abusivos".

BAIRRISMO
Se a imagem dos supermercados em geral

é positiva, dos mais próximos são ainda mais
privilegiados nesse quesito. As pessoas pes-
quisadas se mostraram "bairristas" para avaliar
as lojas de sua cidade. Quando questionados
sobre que supermercados são melhores se os
da região ou de outras partes do Estado, as res-
postas foram as seguintes: 49% dos entrevista-
dos disseram que os supermercados de sua re-
gião são os melhores, enquanto 4,8% disseram
que são iguais e 28,5% não souberam avaliar.
Para 16,7%, as lojas de sua cidade são piores
quando comparadas às de outras regiões.

ATENDIMENTO E LOJAS
Outro alento para a direção de lojas super-

mercadistas diz respeito ao atendimento. Para
87,9% dos pesquisados, o atendimento dos fun-

cionários dos supermercados atendem às expec-
tativas dos consumidores e 29,5% disseram que
o atendimento melhorou em relação ao último
ano. Já. para 65,3%, o nível de atendimento nas
lojas se manteve em relação ao ano passado.
Para 5% das pessoas, o atendimento piorou.

Os consumidores estão satisfeitos também
em relação aos equipamentos disponibilizados
nas lojas. Essa resposta veio de 75,8% das
pessoas. Para 18,9%, os equipamentos satisfa-
zem parcialmente as expectativas e para 2,7%
superam as expectativas.

A pesquisa mostrou também a satisfação dos
consumidores em relação às seções das lojas. Pa-
ra 36% deles, não há seção do supermercado que
não satisfaça. Esse número é 63,63% maior do
que os 22% entrevistados em 2008 e que disse-
ram que não há insatisfação quanto às seções das
lojas. Em 2008,22% disseram que não sabiam ou
não quiseram responder a essa pergunta. Já neste
ano de 2009, o consumidor está mais opinativo e
mais decidido, já que o número caiu para 6%.

O uso do
automóvel para o
deslocamento até
a loja é crescente
em Belo Horizonte

GÔNDOLA 27



A fidelidade a
marcas varia
de seção em
seção nos
supermercados
mineiros

CARNES
A pesquisa avaliou o que os compradores

em supermercados acham do açougue e peixa-
ria (as seções foram incluídas em uma única),
padaria, hortifrútis, bebidas, enfim. Além de
ouvir a opinião dos consumidores sobre as se-
ções, comparou com pesquisa encomendada
pela AMIS e realizada pelo Instituto Ver em
outubro do ano passado.

O resultado geral foi positivo, mas deixou
os supermercadistas em alerta em relação à
seção de açougue e peixaria. Enquanto cresceu
de 22% para 36% a fatia de entrevistados res-
pondentes que as seções de supermercados
satisfazem suas expectativas, a insatisfação
com o açougue/peixaria também cresceu. Em
2008,9% dos entrevistados estavam insatisfei-
tos com essa seção. Na pesquisa deste ano, o
número passou para 21%.

Segundo o médico veterinário e especialista
em treinamento no setor de açougue Arnould
Andrade Trigo a carne é um item importante na

fidelização do cliente quando atende aos quesi-
tos de preço, exposição, sortimento, qualidade,
qualificação profissional e segurança alimentar.
"Entretanto, quando um destes parâmetros fica
a desejar, a tendência é o cliente rejeitar o
açougue da loja, porque a compra de carne é
um processo de confiança e precisamos gerá-la
em nossos clientes", alerta.

Quanto à opção do consumidor pelo açou-
gue que não está dentro do supermercado,
Arnould concorda que realmente é um número
alto, mas que é uma questão de trabalho a
ser desenvolvido. "Geralmente os açougues
de bairro estão focados somente na venda de
carnes, mas isto não deveria ser um empecilho
para que os supermercados ganhassem mais
mercado, pois o consumidor prefere tudo sob o
mesmo teto e busca uma carne com frescor e
macia, independentemente do corte" observa.

BEBIDAS
Já a seção de bebidas demonstrou que a



cada dia agrada mais aos consumidores. O
investimento em leiaute, mix e em melhoria
geral fez a percepção positiva dos consumido-
res triplicar em um ano. Em 2008, a seção foi
apontada como a "que menos satisfaz as ex-
pectativas" por 12% dos entrevistados. Neste
ano, o número caiu para 4%.

A queda na percepção negativa ocorreu
também no setor de higiene e beleza, só que
em proporção ainda maior do que ocorreu na
seção de bebidas: passou de 8% para 2% no
mesmo período. A seção de frios e laticínios
caiu de 5% para 3%. Isto é, também está agra-
dando mais. Já a padaria se manteve estável
em 2%.

FRENTE DE CAIXA
Mesmo que a dimensão de uma loja se-

ja, muitas vezes, medida pelo seu número de
check outs, isso ainda não quer dizer que o
atendimento no caixa agrada ao consumidor.
Pelo contrário. As filas e a demora no caixa con-

A presença de
empacotadores

é sugerida pelos
consumidores

GONDOLA



A presença
da mulher
na decisão
de compras
é sempre
majoritária

tinuam liderando as reclamações de quem vai ao
supermercado. Para 63% dos entrevistados esses
são os "fatores negativos" das lojas. O item "pre-
ços abusivos" ficou com 7% e "mau atendimento",
com 5,4%.

CONTAS
Na pergunta "o que os supermercados deve-

riam oferecer, mas não oferecem?" as respostas
foram variadas. Para 34,5% das pessoas, os super-
mercados deveriam oferecer maior número de cai-
xas. Os serviços de pagamentos de contas foram
sugeridos por 14,1% dos pesquisados. Para 12,3%
dos consumidores, os supermercados deveriam
oferecer serviços de empacotador.

Avaliando os dados por cidade, a maior deman-
da por "pagamento de contas" foi verificada em
Uberlândia. Lá, 24% dos consumidores gostariam
de contar com esse serviço nos supermercados.
Em segundo lugar, veio Poços de Caldas com 18%;
Montes Claros, 8%; Belo Horizonte, 6%; Juiz de Fo-
ra 3% e em Governador Valadares apenas 1% dos

entrevistados gostariam de contar com os serviços
de pagamento de conta nos supermercados. A
pesquisa não apontou se o consumidor realmente
não precisa desse serviço ou se já está muito bem
serviço e sem o que reclamar.

Para o diretor do supermercado Martins Andra-
de, Antônio Martins Andrade, a resposta é porque
o consumidor está bem atendido com esse serviço
na cidade. "Se não tivesse, com certeza ele iria re-
clamar". O supermercadista lembra que Governa-
dor Valadares concentra muitas lotéricas, bancos
e o serviço de recebimento de contas nas lojas do
varejo em geral. Mas há outro fator para justificar
a resposta. "É também uma questão cultural. O
consumidor ainda vai ao supermercado para fazer
compras e não pagar conta. Às vezes ele faz a
compra na loja e em seguida vai à lotérica pagar
contas", disse.

ENTREGAS
Quando o assunto é a entrega das compras,

92% dos entrevistados disseram ser um servi-
ço importante e 5% disseram o contrário. Porém,
mesmo ressaltando a relevância do serviço, 60%
dos consumidores disseram não o utilizar. Já 39%
dos entrevistados optam pelo serviço.

VARIEDADE DE PRODUTOS
O consumidor aprovou também o mix de pro-

dutos vendidos nos supermercados mineiros. Para
78% dos entrevistados, a variedade de produtos
comercializada nas lojas supermercadistas é boa
e 8% disseram ser ótima. A avaliação teve ainda
10% de respostas com "regular" e 4% dos consu-
midores disseram que é ruim.

Já a qualidade desses produtos "satisfaz" 79%
dos consumidores, "supera as expectativas" de
2,7% e "satisfaz parcialmente" a 16% dos entre-
vistados. A qualidade dos produtos vendidos em
supermercados "não satisfaz as expectativas" de
2,5% dos compradores.

PREÇO X QUALIDADE
Para escolher os produtos adquiridos em lo-

jas supermercadistas, os consumidores levam em
contar dois fatores primordiais. Mesmo que eles
sejam conflitantes, o consumidor leva em conta

DEZEMBRO DE 2009



preço e qualidade. O primeiro foi respondido
por 48% dos entrevistados, enquanto 45,5%
dos consumidores escolhem um produto pela
qualidade e 6,1% levam em conta a marca.

Quem mais opta por preço dos produtos
(quando confrontado com a qualidade) são os
consumidores de Poços de Caldas, com 69% e
o menor número está em Belo Horizonte, com
42%. "Há uma concorrência muito grande na
cidade e isso acaba nivelando os preços por
baixo", justifica o diretor do Supermercado Su-
per Vale, em Poços de Caldas, Mareio Roberto
Oliveira, concordando com a pesquisa. Nas
demais cidades, o fator preço tem o seguinte
peso na hora da compra: Montes Claros, 43%;
Uberlândia, 46%; Governador Valadares, 55% e
Juiz de Fora com 65%.

Quando o assunto é a qualidade do produto
como fator decisivo, o ranking das cidades ficou
da seguinte forma: quem mais valoriza esse
quesito é a população da capital, com 52%. Em
seqüência vem Uberlândia, com 48%; Montes
Claros, 46%; Governador Valadares, 40%; Juiz
de Fora, 30% e quem menos valoriza a quali-
dade, de acordo com a pesquisa é a população
de Poços de Caldas, com 25%, o que corrobora
a afirmação de que é o consumidor que mais
quer preço baixo.

MARCA
Em se tratando da marca, Belo Horizonte,

Poços de Caldas e Uberlândia tiveram 6% como
resposta. Governador Valadares e Juiz de Fora,
5% e Montes Claros tem a população que mais
valoriza a marca na hora da compra: 11%.

Durante a pesquisa, foram ouvidas opiniões
de consumidores sobre o hábito de compra de
produtos como café, vinho, cerveja, refrigeran-
te, massas. Na hora de escolher produtos de
higiene e limpeza tanto pessoal quanto para a
casa, o consumidor confirmou o que já poderia
ser previsível. Quando se trata da casa, 40,9%
optam pelo preço e 46,7% pela qualidade. No
entanto, quando é para a higiene pessoal, o fa-
tor qualidade sobe para 60,1% e preço cai para
26,7%. Isto é, para cuidar do próprio corpo e da
saúde não se pode visar apenas o preço. •
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