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Amaior parte dos analistas é enfática em apon
tar que, se houve um agente que impediu 
a crise de acontecer de fato no País, esse 

agente é o consumidor. É claro que o governo deu 
condições para que o consumidor continuasse reali
zando suas compras ao longo do ano, mesmo sob a 
saraivada de notícias pessimistas que preencheram as 
manchetes dos noticiários. M a s foi a sua boa dispo
sição e o cenário favorável que impediram o impacto 
da crise mundial sobre a economia brasileira. O mais 
importante nesse panorama é a constatação de que 
o consumidor não só interfere ativamente no quadro 
nacional com seu poder de compra como também fica 
sujeito a uma influência exatamente oposta: o poder 
de compra transforma os hábitos desse consumidor. 
A ascensão de 25 milhões de brasileiros à classe mé
dia nos últimos anos não se traduz somente em um 
número maior de itens na sua despensa, mas também 
no seu maior acesso à informação e na sua inclusão 

digital. Por exemplo, conforme dados fornecidos pela 
LatinPanel, empresa que visita domicílios semanal
mente num total que representa 8 2 % da população 
brasileira, em dois anos a presença de computadores 
nos lares brasileiros cresceu de 11 milhões para 13 mi 
lhões. A conexão com a internet por meio de banda 
larga saltou de 4,4 milhões para 6,9 milhões. C o m 
isso, esse consumidor se torna mais crítico e seletivo. 

"O problema é que apesar disso o ponto de venda 
ainda não se deu conta daquilo que ele quer para se 
sentir bem atendido", aponta Fátima Merl in, diretora 
de Retail & Shopper da LatinPanel. Muitas vezes ele 
não consegue ter essa percepção por estar trabalhan
do a partir de rotinas que o induzem a crer que tudo 
está indo como deveria. É o chamado "piloto automá
tico" . Nesse caso, cabe ao atacado distribuidor fazer 
o papel de capacitador do seu cliente varejista. 

Algumas particularidades do consumidor, de acor
do com o estudo realizado pela LatinPanel: 8 7 % 



97% dos consumidores acham importante encontrar o produto 
que procuram, mas apenas 16% estão muito satisfeitos 

querem proximidade do ponto de venda, tendência à 
qual as grandes redes respondem instalando forma
tos menores; 9 8 % acham muito importante que a loja 
seja mais bem organizada e somente 13% estão muito 
satisfeitos com a organização da loja que frequentam 
(25% estão satisfeitos); 9 7 % acham importante en
contrar o produto que procuram, mas apenas 16% 
estão muito satisfeitos; e 9 8 % acham muito impor
tante a sinalização de preços, embora menos de 2 0 % 
estejam muito satisfeitos com esse aspecto. 

INFIDELIDADE 
Os critérios considerados pelo consumidor para escolher 
a loja em que fará a principal compra do mês - sim, a 
compra de mês ainda existe, hábito consolidado no pe
ríodo da inflação e que permanece mesmo depois de 15 
anos de estabilidade econômica - também desafiam o 
senso comum da cadeia de abastecimento. A variedade 
e a qualidade dos produtos encabeçam a lista para só 

Text Box
Foto



depois aparecer o preço baixo, mas desde que a loja seja 
próxima. Aliás, a proximidade é um quesito importan
te para 59% dos consumidores. "Se há lojas próximas 
de casa, mas que não atendem às suas expectativas, o 
cliente do varejo acaba não sendo fiel ao canal na hora 
de se abastecer", afirma Fátima. Os números da L a 
tinPanel confirmam que 78% dos lares brasileiros optam 
por mais de três canais para se abastecer, média que em 
200I era de 61%. A totalidade compra em supermerca
dos, mas também compra em hipermercados (32%), no 
varejo tradicional (94%), no porta a porta (73%) e no 
atacado de autosserviço (18%). 

O formato de lojas menores tem 100% de penetração 
no consumo das famílias, ou seja, elas visitam a loja de 
vizinhança, em média, 14,7 vezes ao mês, e gastam, em 
média, R$ 12,2, comprando uma média de 2,1 itens por 
ida (no supermercado essa média é de 9,6 itens). 

Fica evidente que, além de melhorar a oferta de 
serviços ao cliente para tentar fidelizá-lo, será preciso 
enfrentar um desafio ainda maior, o de ter o sortimen
to adequado à sua faixa de clientela. U m a tarefa que, 
se não contar com seu fornecedor do atacado distri
buidor, não obterá sucesso. 

VARIEDADE 
Por mais absurdo que este número possa parecer, ele 
cresce a cada ano que passa: são lançados, em média, 
19 mil novos produtos por mês. Ao mesmo tempo, o vo
lume de marcas próprias lançadas no varejo aumenta, o 
que tem sido bem visto por 40% das famílias brasileiras 
que consomem esses produtos. Esse universo de pro
dutos não só confunde o consumidor, mas também e 
especialmente - o varejista, que precisa ter sintonia fina 
sobre o que deve colocar em suas gôndolas. 

"Nos últimos cinco anos, 58% das marcas líderes 
perderam a exclusividade na preferência do consumidor 
e apenas 16 marcas mantiveram liderança absoluta, ou 
seja, em todas as regiões", diz Fátima. Ao conseguir 
definir o mix mais adequado e oferecer vantagens que 
façam o consumidor correlacioná-las com a proximidade 
do ponto de venda, o varejo conseguirá atrair seu cliente 
e satisfazê-lo. A diretora da LatinPanel enumera outros 
pontos importantes: comunicar o valor agregado da sua 
marca; resistir à guerra de preços; repensar o produto 
e considerar as mudanças de hábitos dos consumido
res como oportunidade de vendas; inovar sempre para 
se manter em destaque; e entender o consumidor e 
atendê-lo melhor. "E uma revolução cultural, mas que 
precisa ser feita, pois se trata de uma questão de sobrevi
vência do varejo independente", aponta Fátima. Enfim, 
é o consumidor quem dá o tom para o futuro da cadeia 
de abastecimento. 
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