
Clientes de renda D e E viram o alvo do setor supermercadista 
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Depois de deixar para trás as classes mais abonadas e liderar em termos de volume de 
compras, o público de perfil econômico de classe D e E virou o foco do varejo como um todo, 
principalmente entre as redes supermercadistas. Pesquisa aponta que esse perfil, devido aos 
incentivos do governo pela erradicação da pobreza, movimentou 1,3% a mais do volume das 
vendas nos supermercados ano passado, ao ultrapassar as classes A, B e C, que tiveram 
incremento de 1% e 1,2%, respectivamente, no período. 
 
Assim como as redes Casas Bahia, Ricardo Eletro e Casa & Video, que têm apostado na 
abertura de lojas em regiões de baixa renda, a tendência é que o setor supermercadista 
amplie as ações para atender a esse filão de consumidores, que têm experimentado uma nova 
realidade econômica e, claro, de consumo. "A economia mais sólida e o aumento da renda 
média para R$ 1.609, além da possibilidade de experimentar produtos que antes não eram 
consumidos, foram os responsáveis pelo maior volume gerado pela população de menor 
renda", explica João Galasso, presidente da Associação Paulista de Supermercados (Apas). 
 
Ainda segundo o especialista, essa é uma tendência que elevará os ganhos dos supermercados 
brasileiros este ano, o que não significa uma desacelaração das classes A, B e C, "que 
continuam sendo importantes para o desempenho do setor. O menor volume gerado pelas 
outras classes não significa uma desaceleração, elas cresceram significativamente dentro de 
suas categorias", comenta ele. 
 
Para o vice-presidente da entidade, Martinho Paiva, essa inserção das classes D e E faz com 
que as redes varejistas e seus fornecedores se moldem a uma nova demanda de mercado. 
"Esses novos consumidores têm feito mudanças nas redes e em seus fornecedores. Um 
exemplo dessa modificação é a criação de pacotes menores de produtos para que esses novos 
consumidores possam experimentar, ou a inserção do sabão em pó de 500 gramas, que antes 
não tinha em alguns supermercados", diz. 
 
Para este ano, o setor prevê que os supermercados cresçam 4,5% em média, e que medidas 
como a redução das taxas de juros não farão efeito de forma tão rápida do segmento. "É ótima 
a iniciativa do governo, mas a redução tem sido artificial e não adequada ao cenário 
macroeconômico. Não acredito que terá impacto no setor de forma rápida", afirmou Paiva. Já 
na opinião de Galasso, assim que essa redução for sentida pela população, as redes de 
supermercados vão ver o incremento de suas vendas. "Assim que os consumidores tiverem 
mais dinheiro para comprar, vamos sentir essa redução no setor." 
 
Para a Apas, os mercados de vizinhança, ou pequeno varejo, serão os responsáveis pelo 
incremento do faturamento, já que esse nicho passou de 46% para 48% na preferência do 
consumidor ao procurar itens básicos, e as operações de São Paulo - que conta com mais de 
16 mil locais de vendas com 19,9% de participação no setor, representam 30,5% do 
faturamento das redes supermercadistas. Inclusive, essa receita foi de R$ 224,2 bilhões em 
2011 e a meta é que continue com o bom desempenho este ano. "O consumidor está atento 
aos multicanais. Em São Paulo, 83% dos participantes da pesquisa feita pela Apas utilizam de 
seis a oito diferentes canais para se abastecer", vê Galasso. 
 
Para a Apas, o bom desempenho das pequenas redes deve-se aos esforços da Apas e 
Associação Brasileira de Supermercados (Abras) com a promoção regular da Central de 
Negócios, que já movimentou R$ 3,5 bilhões com as redes envolvidas, em 2011. 
 
As redes que não quiserem perder seus clientes, uma vez que eles buscam outros lugares para 
fazer suas compras, terão que, primeiramente, se adaptar a essa mudança no hábito do 
consumidor e segundo melhor os planos de vendas em suas sessões. "O empresário tem que 
ter a consciência que para aumentar suas vendas terá que colocar um número maior de 
produtos, para que o consumidor possa experimentar ou continuar a comprar o que já 
consumia antes", diz João Galasso. Ele diz que os supermercados brasileiros devem se atentar 
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aos produtos que possuem um vasto espaço para crescer em penetração, basicamente como 
os produtos que ainda não caíram no gosto do consumidor. 
 
Feira 
 
A Apas, que realiza até a próxima quinta-feira um de seus maiores eventos no ano, a feira 
Apas, espera gerar negócios de R$ 4,5 bilhões. São 72 mil visitantes e mais de 550 
expositores na 28° do Congresso e Feira de Negócios em supermercado. Em 2011 o setor 
paulista de supermercados registrou alta de 4,6% nas vendas em relação a 2010. O 
faturamento foi de R$ 68,4 bilhões, o que representa 1,7% do Produto Interno Bruto (PIB). 
"Para 2012, as vendas devem atingir um aumento de 4,5% em comparação a 2011, o que 
mostra estabilidade na economia brasileira." 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 8 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A8. 
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