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Os consumidores estão fazendo mais compras de reposição. 95% dos ouvidos pela pesquisa "O 
Comportamento do Consumidor em Super e Hipermercados", encomendada pelo Popai Brasil 
(The Global Association for Marketing at Retail) ao Ibope Inteligência, disseram que vão ao 
supermercado repor os produtos que precisam. Entre os entrevistados, 72% fazem compras 
de emergência; 61% realizam compras mensais; 59% para aproveitar as promoções; e 57% 
em ocasiões especiais. "Antes as pessoas faziam compras grandes. Agora fazem compras 
menores, mais rápidas. O número de itens comprados diminuiu e o tempo de permanência no 
PDV também", disse Chan Wook Min, presidente do Popai Brasil. 
 
A pesquisa também apontou que 76% das decisões dos consumidores são feitas no PDV. "Para 
calcular esse índice, entram como decisões no ponto de venda os produtos que não estavam 
na lista de compras e os que estavam previstos, mas sem uma marca definida", explicou Min. 
O índice deste ano, apesar de alto, é menor que os das duas pesquisas anteriores. Em 2004, 
esse índice era de 81% e, em 1998, de 85%. "As pessoas estão mais objetivas. A maioria está 
indo mais ao PDV. Em porcentagem, o índice de produtos comprados a mais é praticamente o 
mesmo", falou. 
 
De acordo com a pesquisa, os consumidores compram 125% itens a mais do que o planejado. 
Eles entram na loja com a intenção de comprar, em média, 3,5 itens e saem da loja com uma 
média de 7,9 itens. Em 2004, esse índice era de 130%, muito próximo do atual. "O uso da 
lista de compra diminuiu. Esse índice se refere aos produtos que as pessoas precisavam e 
lembraram na hora e também alguns que chamaram a atenção durante a compra", contou o 
presidente do Popai Brasil. 
 
A pesquisa também verificou que 71% dos clientes prestavam atenção à comunicação. "O 
índice de lembrança de material de PDV foi maior que nos outros anos, o que mostra que as 
pessoas estão buscando mais informações no PDV na hora da compra", falou Min. 
 
Segundo o presidente do Popai, como as pessoas passeiam menos pelo mercado e vão direto 
aos corredores que lhes interessam, uma dica é usar as gôndolas para expor os produtos. 
"Eles precisam de ajuda para lembrar o que precisam. Uma boa exposição é fundamental", 
contou Min. 
 
O público de super e hipermercados está mudando, segundo a pesquisa. A presença dos 
homens tem aumentado nos últimos anos. Em 1996, eles eram 16% dos compradores. Em 
2004, já representavam 23% da amostra. Este ano, o índice da população masculina entre os 
entrevistados alcançou os 32%. "É preciso aumentar um pouco as gôndolas para os homens. 
Eles precisam ganhar mais espaço. É preciso levar os dois públicos em consideração", disse o 
presidente do Popai Brasil. 
 
A maioria dos compradores dos super e hipermercados são da classe B, 48%, seguidos pelos 
da classe C, que representam 35%. 
 
Essa é a terceira edição da pesquisa, que já foi realizada em 1998 e em 2004. 0 espaço de seis 
anos entre uma e outra foi uma coincidência e não deve ser mantido para a próxima edição. 
"O consumidor está mudando muito rápido. Antes de a gente conseguir entendê-lo até. Não há 
previsão, mas eu acredito que a próxima será em um curto espaço de tempo", contou Min. 
 
Para esta edição da pesquisa, o Ibope Inteligência fez 1.860 entrevistas em 62 lojas de 
Campinas, Ribeirão Preto, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador e 
Belo Horizonte. 
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