


om a atual estabilidade econômica do País, 
o consumidor brasileiro anda comprando 
mais e visitando mais vezes o ponto de ven-

da. Em agosto de 2010, as vendas reais do setor su-
permercadista cresceram 1,2% em relação a agosto 
de 2009, de acordo com o índice Nacional de Ven-
das, divulgado pela Abras - Associação Brasileira 
de Supermercados. Segundo os dados obtidos pela 
Abras, no acumulado dos oito primeiros meses 
deste ano, as vendas do setor supermercadista al-
cançaram uma alta de 4,74% em comparação com 
o mesmo período de 2009. 

"As vendas em volume nos supermercados bra-
sileiros mantêm uma considerável alta de 6,8%. É 
um sinal de que mais pessoas estão entrando no 
mercado de consumo, e é um importante indica-
dor de ascensão social", avalia Sussumu Honda, 
presidente da Abras. 

Dentro desse cenário, o pequeno varejo inde-
pendente está assumindo uma posição de destaque, 
pois, como as compras têm sido mais fracionadas 
e as visitas aos pontos de venda mais constantes, o 
consumidor acaba optando pelo varejo de bairro. E 
para descobrir o que vem acontecendo atualmente 
com o consumo no varejo independente, a Kantar 
WorldPanel, em parceria com a ABAD - Associação 
Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, realizou 
uma pesquisa de monitoramento do varejo que 
abrange todo o território nacional. 

Este é o quinto ano dessa pesquisa, que, en-
tre outros fatores, analisa como anda O relacio-
namento do varejista com o fornecedor, os fun-
cionários e os consumidores. O questionário 
respondido pelos varejistas também abordou os 
aspectos operacionais e de treinamento, e os re-
lacionados a pesquisas lógicas e às perspectivas 
para o futuro desse setor. 

De acordo com Fátima Merlin, diretora de Aten-
dimento ao Varejo da Kantar WorldPanel, o resul-
tado do estudo mostrou que há uma necessidade 
cada vez maior de aprimorar o treinamento e a 
capacitação. "Para que o varejista possa inovar, ter 
bons serviços e qualidade é preciso envolver toda a 
equipe de operação", afirma. 

Afinal, ter mais pessoas na loja requer maior efi-
ciência na reposição e no atendimento. Segundo 
ela, também é importante manter o foco no consu-
midor, que está mais atento às promoções, sem se 
esquecer de prezar pela qualidade do que compra. 

"No início do Plano Real, houve um boom do 
consumo, que teve um impacto muito forte sobre 
hábitos de comportamento. De lá para cá, temos 

um consumo muito efetivo, e a partir de 2008 esse 
consumo se voltou vigorosamente para dentro do 
lar, principalmente para o setor de alimentos, hi-
giene e bebidas", afirma Fátima. 

De acordo com a "Pesquisa de Orçamento Fa-
miliar", realizada pelo IBGE para o governo, a ali-
mentação fora do lar aumentou os gastos familia-
res de 24,1% (em 2003) para 31,1% (em 2009), e 
isso afeta o varejo independente. De acordo com 
Olegário Araújo, gerente de Atendimento ao Varejo 
da Nielsen, em 2008, só o varejo independente re-
presentou 38% das vendas. 

Segundo Fátima Merlin, além de o consumidor 
incluir mais categorias na sua cesta de compras, 
agora ele também procura por produtos mais so-
fisticados. "Hoje o peso dos produtos premium 
no mercado brasileiro é da ordem de 35%. Só 
que, ainda mais do que isso, ele também passa a 
fazer compras mais retalhadas, indo mais vezes ao 
ponto de venda. Isso requer todo um cuidado para 
manter a continuidade da reposição. Além de não 
deixar faltar o produto na gôndola, é preciso que o 

Text Box
Fonte: Revista Abastecimento, São Paulo, ano 4, n. 24, p. 20-21, nov./ dez. 2010.




