
www.revistadistribuicao.com.br   mai 201034

entrevista

Eduardo Ragasol, 
presidente da Nielsen 
Brasil, comenta a busca 
pela sofisticação e pela 
autoindulgência entre os 
consumidoress 
Por cristiano eloi     

Fotos wladimir de souza

4  É presidente da Nielsen Brasil
 
4  É formado em Ciências Atuariais – 

específicas para análise de riscos e 
expectativas em administração de 
seguros e fundos de pensão – pelo 
Instituto Tecnológico Autônomo do 
México

4  Tem pós-graduação na Ashridge 

Business School, de Londres, e 
na Duke University, dos Estados 
Unidos

4  Desde 1988, trabalha na Nielsen 
do México, onde passou pelo setor 
de controle de qualidade e ocupou 
cargos de gerência e de diretoria

4  Foi presidente da Nielsen do 

México durante oito anos

4  Em 2007, foi alçado ao posto de 
vice-presidente de client servicing 
da Nielsen para a América Latina

4  Chegou ao Brasil no final de 2008 
com o propósito de fortalecer os 
serviços prestados pelo escritório 
brasileiro

QUEM é

Novo padrão
de coNsumo



mai 2010   www.revistadistribuicao.com.br   35

duas importantes mudanças ocorreram 
nos hábitos dos consumidores que ascen-
deram das classes E e D para a classe C 

e foram percebidas no ano passado: a busca pela 
sofisticação e pela autoindulgência. É o que re-
vela o estudo “Mudanças no Mercado Brasileiro 
2010”, realizado pela Nielsen com 159 categorias 
de produtos.

Se, antes disso, essa fatia da população – que 
representou 60% do crescimento do mercado de 
consumo em 2009 – buscava experimentar e sa-
ciar os desejos de consumo com itens básicos, e 
que ainda não faziam parte da sua cesta de com-

pras, agora a experimentação deu lugar a uma 
compra por produtos com apelo de sofisticação. 
Também deu espaço à compra de itens que refor-
çam a autoestima e o sentimento de gratificação 
e de merecimento. Além disso, esses consumido-
res compraram muito mais produtos supérfluos 
e diversificaram sua cesta com itens que, ante-
riormente, eram inacessíveis aos seus bolsos. “As 
empresas precisam investir em ações estratégicas 
e desenvolver produtos e marcas que realcem a 
sofisticação e a autoindulgência nos shoppers”, 
afirma o mexicano Eduardo Ragasol, presidente 
da Nielsen Brasil desde dezembro de 2008. 

como você analisa o mercado  
de consumo no Brasil?

O consumo no Brasil está no momento certo. A recupera-
ção da produção industrial, maior massa salarial, perspec-
tivas positivas de crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB), menores taxas de desemprego e queda na inadim-
plência do consumidor deram mais confiança a esse consu-
midor. Isso permitiu uma retomada rápida do crescimento 
e a recuperação do consumo no ano que passou. O que 
também ajudou foram os fundamentos sólidos da econo-
mia ao longo dos últimos quinze anos.

isso representa uma boa oportunidade  
para as empresas?

Sim. Isso é uma grande oportunidade tanto para os fabrican-
tes como para os varejistas. É uma situação que, graças às 
condições econômicas, que possibilitaram maior renda, me-
nor desemprego e maior crédito, criou um brasileiro muito 
mais confiante no futuro e muito mais disposto a consumir. 

isso impulsiona o consumo?
Sim, e de uma maneira muito importante. Tanto que, de 
acordo com o nosso estudo “Mudanças no Mercado Bra-
sileiro 2010”, os negócios tiveram um crescimento real de 
3,7% no ano passado. Foi um crescimento em valor, nas 
159 categorias de produtos que compõem a Cesta Nielsen. 
Em volume, o crescimento foi de 2,2%. 

Quais foram os maiores destaques desse estudo?
Os lares de classe média, os supermercados de médio por-
te e as farmácias. Os produtos eletroeletrônicos cresceram 
em vendas. Isso tudo aconteceu por causa do aumento da 
renda disponível para o consumo. 

Quais são os pontos fortes dessa mudança?
Houve também uma busca por uma maior praticidade, por 

produtos que fazem bem, além da sofisticação e da autoin-
dulgência, que foram as novidades. Em resumo, os pontos 
fortes do consumo no País são a praticidade, o apelo em fa-
vor da salubridade, e novas soluções de melhor desempenho, 
ou seja, produtos mais sofisticados que proporcionam ao 
consumidor uma satisfação maior. E agora também temos a 
inovação e a autoindulgência. O brasileiro está procurando 
produtos mais saudáveis e que lhe deem satisfação.  

de que maneira?
O consumidor está se presenteando, e acreditando que 
merece uma experiência mais agradável depois de traba-
lhar, mesmo que pague um pouco a mais por essa experiên-
cia. Prova disso é que as vendas de biscoitos, salgadinhos e 
chocolates finos cresceram 27% e os produtos indulgentes 
tiveram uma expansão de 7,4% nas vendas.
     

de quanto deverá ser o crescimento  
do mercado de consumo neste ano?

Neste ano, deverá ser de 4% em volume das categorias, 
no mínimo. Em geral, o crescimento deverá ser de 4% a 
6%. Por sua vez, o crescimento do faturamento real das 
categorias deverá ficar em torno de 6% a 8%. 

Que fatores deverão contribuir para isso?
A praticidade, a sofisticação, a autoindulgência e a procu-
ra pela saúde e pelo bem-estar. No ano passado, o cresci-
mento desses fatores foi de 28,5%, 25,1%, 7,4% e 27,9%, 
respectivamente.

de que maneira?
No setor varejista, um dos fatores mais importantes é o 
fato de ele estar próximo do consumidor e oferecer conve-
niência. Por outro lado, o ambiente de sofisticação faz com 
que o shopper ou o consumidor procure um maior número 
de itens. Por isso, as empresas deverão intensificar o núme-
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ro de lançamentos, fazer uma boa gestão de sortimento e 
definir o que chamamos de sortimento ótimo. Dessa ma-
neira, ficarão preparadas para o grande desafio, que é o de 
enfrentar uma maior concorrência.  

Quais são os formatos de lojas que mais crescem?
As de porte médio, supermercados e lojas de vizinhança mos-
tram um sucesso bem expressivo. Outro formato que cresce 
são as farmácias. É um formato que também está perto do 
consumidor e oferece sortimento e preço competitivo. E o 
terceiro formato são as lojas de cash & carry, que oferecem 
um maior volume de produto a um preço bem atrativo. 

o que mudou com a entrada dos grandes  
players no formato de cash & carry?

Ele ficou mais competitivo. O cash & carry aproveita a 
oportunidade de espaço que o hipermercado está deixan-
do. O hipermercado não é mais o formato que o shopper 
e o consumidor preferem porque não tem a conveniência 

que eles querem que lhes seja oferecida. E pelo fato de eles 
terem perto da sua casa uma boa oferta de sortimento 
com um preço atrativo, tanto na loja de vizinhança como 
no cash & carry, eles não precisam viajar distâncias mais 
longas para ter mais ou menos as mesmas coisas que es-
tão acostumados a comprar. Quando eles estão dispostos 
a fazer compras mais planejadas, o cash & carry se tornou 
uma solução bem mais atrativa por causa do preço. 

essa movimentação deverá continuar neste ano?
Sim. Há espaço para crescer, sobretudo no Norte e no 
Nordeste, e também no leste (interior do Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e Espírito Santo). Ele dispõe de muito espaço 
para crescer nessas regiões. 

Quais são as principais diferenças entre  
os consumidores brasileiros?

São consumidores muito complexos e diversificados. No 
Norte e no Nordeste, são consumidores que saem de um ní-
vel básico para se tornarem consumidores com mais poder e 
mais ativos. Por causa dos investimentos que acontecem no 
Nordeste, para desenvolver a economia na região, o consu-
midor acompanha esse movimento, mas ainda está em um 
nível básico e abaixo do que os consumidores de outras re-
giões buscam. Então, ele precisa de soluções que ofereçam 
preço inferior nos produtos. Um consumidor no eixo Rio–São 
Paulo é bem mais desenvolvido, muito mais crítico e procura 
soluções muito mais sofisticadas. As grandes diferenças têm a 
ver com o desenvolvimento econômico.

o que as empresas têm de fazer para  
aproveitar essas oportunidades?  

Alinhar suas propostas, escolher um vetor de atuação e 
sustentá-lo com uma boa execução. Elas precisam diferen-
ciar suas ofertas e produtos, tanto para a classe mais abas-
tada como para a classe média. Se a empresa atua com 
categorias básicas, é necessário desenvolver marcas que 
despertem a necessidade de autoindulgência ou investir 
em uma boa execução no ponto de venda para promover 
o crescimento das marcas. Acredito que a combinação de 
praticidade e custo/benefício é fundamental para aumen-
tar a participação na classe média, que impulsiona o cresci-
mento do mercado de consumo. 

você pode dar algum exemplo?
No caso dos fabricantes, eles precisam alinhar o preço, a 
embalagem e as características do produto a esse shopper 
e a esse consumidor local. E, é óbvio, contar com uma ex-
celência na distribuição, colocar esse produto nas pratelei-
ras. Quanto aos varejistas, eles precisam otimizar a prate-
leira e oferecer e eleger o que o consumidor e o shopper 
estão procurando.  Alinhar o conjunto de preço, sortimen-
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to e merchandising a esse consumidor local. Os varejistas 
precisam conhecer muito bem esse consumidor e oferecer 
a ele o produto correto.

onde o atacado se encaixa nesse contexto?
Ele precisa se alinhar com essa estratégia. Em outras pa-
lavras, ele tem de encontrar um apoio em conformidade 
com a distribuição e também com uma análise das cate-
gorias. Um atacadista moderno terá uma grande oportu-
nidade para ser um consultor do seu cliente. É ele que tem 
a informação e pode oferecer o produto correto. Então, 
ele se alinha com o seu cliente formando uma verdadeira 
parceria. Acho que ele tem um poder de valor aguerrido 
muito interessante.  

de que maneira deve ocorrer essa parceria?
Oferecendo-se um melhor serviço, conhecendo-se os pla-
nogramas e as estratégias das lojas, e trazendo-se os pro-
dutos que são detectados nessa estratégia. 

o que você percebeu no Brasil durante  
o tempo em que está aqui?

É um País de grandes oportunidades, muitas das quais para 
o desenvolvimento de nichos. É um País que tem catego-
rias, sobretudo de limpeza caseira e de produtos de higiene 
e beleza, com muitos nichos para desenvolver. É compará-
vel com outras economias que já tiveram esse momento de 
desenvolvimento, só que elas já mostraram o caminho para 
o Brasil, que é o de criação e desenvolvimento de nichos. 

Quais seriam esses nichos?
Vários. De sofisticação, de melhoramento do desempenho 
dos produtos, de criação de produtos de maior valor agre-
gado e de melhor desempenho.  

como você analisa o mercado mexicano?
Ele recebe muita influência do mercado norte-americano, o 
que acaba sendo determinante no ponto de venda. Muitas 
categorias de produtos no México têm um maior número 
de itens e, portanto, um maior desembolso do consumidor. 
Há quase 20 anos, temos o tratado de livre comércio com 
os EUA, e a influência norte-americana gerou um grande 
desenvolvimento de nichos de mercado. Porém, algumas ca-
tegorias são menos desenvolvidas do que no Brasil, como 
cervejas e biscoitos. Aqui elas são categorias muito desen-
volvidas porque os fabricantes fizeram um trabalho de de-
senvolvimento muito interessante.

Que categorias são mais desenvolvidas no méxico?
Desodorantes, absorventes, papel higiênico e fraldas.

como você visualiza as categorias  
de produtos no Brasil?

Ainda há muito a se fazer. Há muitos nichos. Muitos 
produtos que oferecem o mesmo tipo de desempenho e 
cobrem o mesmo tipo de necessidade. Porém, há nichos 
que ainda não estão desenvolvidos aqui. Por exemplo, nos 
Estados Unidos há muitos xampus, inclusive xampus que 
previnem a queda dos cabelos e são produtos de alto valor 
agregado, e aqui não há muito disso. 

Quais são as principais diferenças entre o 
comércio mexicano e o brasileiro?

O mercado mexicano está muito concentrado em pou-
cos varejistas. No mercado brasileiro a fragmentação 
é muito melhor por causa da enorme importância das 
várias regiões do País. É um comércio com muito mais 
concorrência, e com uma concorrência maior, do que no 
México. Lá temos quatro importantes redes varejistas 
num mercado muito concentrado. Aqui, o comércio ain-
da está muito pulverizado e com muitas oportunidades 
para serem aproveitadas. n

Text Box
Fonte: Distribuição, São Paulo, ano 18, n. 208, p. 34-38, maio 2010.
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