
uando vai a um supermercado, você decide 
com antecedência o que irá incluir no carri
nho de compras? Dados compilados em pes

quisas qualitativas e quantitativas desenvolvidas 
pela área de shopper insight do Grupo GfK mostram 
que apenas 19% dos consumidores vão a um ponto 
de venda (PDV) com a categoria e a marca dos pro
dutos de consumo previamente definidas. 

Questionários aplicados a mil pessoas detec
taram os diversos estímulos que fazem com que 
o shopper (pessoa que decide a compra) não per
maneça focado em sua ação de escolher e poste
riormente pagar pelos produtos. Os dados mos
traram que no momento da compra sua atenção 
fica dividida entre a lista de compras (mental ou 
física) - importante recurso para redução de gas
t o s , os diversos produtos em exposição e seus 
prováveis acompanhantes (marido, esposa e fi
lhos), além dos outros compradores. 

Célia Silva, diretora da consultoria de pesquisa, 
explica que, mesmo tendo em mãos a lista de com
pras preestabelecida, a maioria dos entrevistados 
afirmou que não define a marca dos produtos com 
antecedência. "Estimamos que 81% das decisões do 
consumidor brasileiro sobre a escolha de um produ-

to ou de uma marca ocorram no ponto de venda", diz. 
Em meio a diversos fatores de influência, a com

pra dos produtos realmente necessários - razão que 
leva a pessoa a um PDV - acaba sofrendo a ação de 
um bombardeio de informações que fazem com que 
o consumidor aumente sua lista de produtos. "Os re
sultados são um estímulo para que empresas invis
tam ainda mais na construção de uma comunicação 
sensorial e mais interativa no PDV", adverte Célia. 

A executiva diz que a comunicação no PDV deve 
transformar a compra em uma situação prazerosa, 
uma vez que a comunicação tradicional dos locais 
de compra não é lembrada espontaneamente pelos 
consumidores por ter se tornado paisagem comum 
dentro das lojas. O consumidor deve passar por uma 
experiência sensorial que provoque a experimenta
ção e, consequentemente, a concretização da com
pra. E mais: deve trazer algum tipo de benefício ao 
comprador. "A experimentação é um fator sempre 
presente para os consumidores, no caso tanto de 
produtos sofisticados quanto de itens de uso diário." 

INOVAÇÃO 
Algumas tendências de inovação no varejo já são 
observadas no Brasil: lojas especializadas que 
vendem marcas próprias, movimento do foco no 
produto para o foco no comprador, maior atenção 
ao desenvolvimento de embalagens, oferta do pro
duto correto ao cliente correto e a busca do com
prador por rapidez e conveniência. Outro ponto 
relevante destacado por Célia é a mudança do foco 
no preço para o valor agregado de um produto. 

Mais do que atrair a atenção do comprador, 
nos últimos anos diversas empresas reformula-



ram sua concepção de PDV. As lojas do fabricante 
das sandálias Havaianas, por exemplo, persona
lizaram um produto de massa no País. A marca 
apostou em lojas fashion, além de dispor de d i 
ferentes espaços que remetem ao universo tradi
cional das sandálias, que vão desde barracas de 
feira, onde são vendidos os modelos básicos, até 
lojas com personalização dos chinelos. 

Outro caso de sucesso é o supermercado Pão de 
Açúcar localizado no Shopping Iguatemi, em São 
Paulo. A unidade da rede varejista criou o conceito 
de personal shop, no qual o cliente armazena sua 
lista de compra futura e ainda pode receber os pro
dutos diretamente no caixa ou em casa. Isso tudo 
sem utilizar o carrinho ou circular pela loja. A inova
ção chegou a diferentes segmentos. A rede de livra
rias Fnac apostou em uma experiência de compra 
holística. Suas lojas oferecem cafeteria, espaço para 
leitura e venda de outras categorias de produtos. 

ESTABILIDADE ECONÔMICA 
Diversos fatores podem alterar o comportamen

to do consumidor. Um levantamento global do Gru
po GfK consolidado em 2009 mostrou que a estabi
lização da economia na América Latina ao longo da 
última década deixou o comprador mais seguro de 
seus gastos no supermercado. O resultado foi ob
servado na frequência das compras, que passou por 

um movimento de pulverização ao longo do mês. 
O número de compras semanais ou quinzenais (de 
reposição) cresceu em comparação com a compra 
mensal, não mais necessária para evitar os efeitos 
dos altos índices de inflação. 

Por serem fracionadas ao longo do mês, as 
compras realizadas, em cerca de 60% dos casos, 
são consideradas de reposição, sejam em hiper
mercados, supermercados ou mercados de bairro. 

Embora a globalização - vista a partir da forte 
presença das redes varejistas globais - tenha in
fluenciado os hábitos de consumo, a preferência do 
consumidor pelo pequeno varejo também aumen
tou. Em mercados menores ou de bairro, a média 
de compras é de 5,3 vezes ao mês. Nos supermer
cados e hipermercados, o número fica em 3,9 e 3,3 
vezes ao mês, respectivamente. A vantagem do pe
queno varejo é oferecer marcas locais adequadas 
à necessidade de um público específico, além do 
fator "conveniência", por estar próximo da moradia 
ou do local de trabalho do consumidor. Em contra
partida, a percepção de preço das grandes redes é 
associada a promoções, ofertas e dias especiais de 
compra. "A ideia de que as grandes redes oferecem 
os melhores preços já não é unânime. O consumi
dor da atualidade tem claro o preço dos produtos 
e percebe que muitas vezes as redes menores tam
bém oferecem bons preços", diz. 
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