
penas nos primeiros seis me
ses deste ano foram lançados 
no Brasil 6.315 produtos, se
gundo levantamento da con
sultoria Mintel e da ESPM (Es
cola Superior de Propaganda e 
Marketing). Como não dá para 

colocar tudo nas prateleiras, ficam as perguntas: o que 
realmente mobiliza o consumidor a adquirir uma no-

vidade? O que influencia a sua de
cisão e como ele realiza a compra? 
Foi para responder a essas ques
tões que SM solicitou à consultoria 
ToolBoxTM - Métricas de Ponto 
de Venda um levantamento exclu
sivo sobre o comportamento dos 
shoppers diante dos lançamentos. 

O resultado é o estudo "Razão 
para comprar novos produtos", 
feito pela internet com 1.488 con
sumidores de todo o Brasil com 
idade entre 20 e 69 anos, perten
centes às classes A, B e C. 



O brasileiro adora 
novidades. Mas só nota 
um novo produto quando 
ele está bem visível 
na loja. Essas e outras 
conclusões aparecem em 
estudo exclusivo sobre 
a relação do consumidor 
com os milhares de 
lançamentos anuais. 

A boa notícia é que o brasi
leiro gosta de novidades. Quan
do apresentado a 11 categorias, a 
grande maioria dos respondentes 
afirmou ter adquirido lançamen
tos recentemente ou ter intenção 
de adquiri-los nos próximos me
ses. As categorias estudadas fo
ram azeite, chocolate em barra, 
creme dental, gomas e confeitos, 
iogurte funcional, limpador, pa
pel higiênico e salgadinhos, além 
de celulares, eletrodomésticos e 
eletroeletrônicos. Até papel higiê
nico alcançou um alto percentual 
de respondentes: 79,4%. Mas fo
ram chocolate em barra, eletroe
letrônicos e celulares as categorias 
apontadas por 90%, 89,1% e 89% 
dos consumidores como alvo de 
compras ou intenção de compras. 

Os locais preferidos para aquisição de novos produ
tos, adivinhe, são os supermercados, escolhidos por 
68,9% dos clientes. Para obtenção de bens duráveis, a 
preferência recai sobre lojas especializadas (40,4%) e 
sites da internet (24,7%). A pesquisa revelou também 
que o brasileiro não hesita em cancelar a compra de 
algum item só para levar a novidade (58% dos res
pondentes). Rafael D'Andrea, diretor da ToolBoxTM, 
lembra, contudo, que importantes 42% das pessoas 
acrescentam o novo produto, sem tirar nada da lista. 
"Os lançamentos podem gerar um 
indiscutível incremento do tíquete", 
diz ele. Mas é preciso ficar atento à 
infidelidade do cliente. Mais da me
tade dos respondentes pretende ad
quirir novidades de outras marcas, 
que não a consumida habitualmente. 
Como não dá para expor tudo, você 
terá de testar cada item. Tem mais. 
Veja nas próximas páginas. 
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