
S a n d r a M a r a * 

hegou um momento em que a superviso
ra de vendas Aline Marçal Pimenta achou 
que não estava mais cabendo na casa dos 
pais, devido à rotina de trabalho, sem hora 

para chegar ou sair. Ela decidiu morar sozinha. Foi 
aí que começou a luta para ajustar as compras da 
casa, agora para uma única pessoa. "Tenho mui
tas dificuldades, porque a vida inteira morei com 
meus pais e não tinha o que fazer. Hoje tenho de 
comprar tudo", ilustra. 

Esse 'comprar tudo' passa por um ponto 
crucial: equilibrar a quantidade que vai ser consu
mida sem faltar e sem desperdiçar. Segundo Aline, 
a principal dificuldade é encontrar produtos em 
quantidades adequadas ao consumo de quem 
mora sozinho. Ela cita como exemplo o pão de fôr
ma que tem prazo de validade pequeno, mas vem 
em embalagens grandes. Os iogurtes em bandejas 
também são exemplo disso."Não sei se estou indo 
ao lugar errado, mas nos supermercados a que 
vou nunca encontro produtos em embalagens 
menores". 

0 maior problema para os "solteiros" parece 
mesmo estar no setor de frios, porque são produ
tos mais perecíveis. Como a pessoa mora sozinha e 
se esquecer de consumir algum produto este cer-

tamente vai se perder. As perdas, aliás, são mes
mo o grande comensal de quem mora sozinho. 
"Perde-se muita coisa na minha casa", confessa Ali
ne. Daí, a necessidade de encontrar produtos sob 
medida para esses lares. 

D E O L H O N E L E S 

Alguns supermercadistas que já percebe
ram esse novo filão já se adaptaram para aten
der a esse público e não perder vendas e bons 
lucros. De olho neste público, o Super Nosso 
possui um amplo mix de produtos voltados para 
o setor, tanto de fornecedores quanto dos pro
duzidos na empresa, uma vez que esse público 
representa cerca de 40% do faturamento de suas 
lojas. "Atualmente, quase tudo o que a indústria 
de alimentos produz pode ser encontrado em 
embalagens menores: café, leite, biscoitos, bolos, 
refeições prontas (congeladas ou frescas), garra
fas de vinho em tamanhos menores, minipizzas, 
entre outros", explica Rafaela Nejm, diretora de 
marketing. 

Além disso, o Super Nosso também adap
tou alguns produtos pensando nestes clientes, 
e já oferece, por exemplo, alimentos prontos em 
sua rotisseria, como salmão, entre outras carnes. 
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E muitos acompanhamentos, bem como porções 
de saladas prontas, legumes e frutas já higieniza
dos e cortados, além de massas artesanais em em
balagens individuais, cortes de carne para uma só 
refeição, entre outros. 

De acordo com Rafaela, foi feita uma pesqui
sa que detectou que esses clientes preferem pro
dutos práticos, que possam ser preparados e con
sumidos de forma rápida e, é claro, na medida certa 
para uma pessoa."Eles optam por qualidade e pelo 
que oferece mais praticabilidade. Esse segmento 
está muito sujeito a lançamentos e novidades", diz. 

T E N D Ê N C I A M U N D I A L 

A diretora de marketing da empresa per
cebe que atualmente toda a indústria está se 
adaptando para atender a este público."Cada vez 
mais as pessoas estão morando sozinhas. Trata-
-se de uma tendência mundial. Além disso, mes
mo as famílias já não têm mais o hábito de fazer 
a compra do mês. Os alimentos são comprados 

A utiliz
ação deste artig

o é exclusiva para fin
s educacionais.



Localizado a 70 quilômetros de Belo Horizonte, o município de Congonhas tem na 
indústria da mineração a base de sua economia, representando aproximadamente 65% de 
seu PIB. Importantes grupos internacionais de mineração, como a Vale, estão fortemente 
presentes. Outro destaque do município é sua importância histórica no chamado Ciclo do 
Ouro. Assim como Ouro Preto, São João Del Rey eTiradentes, Congonhas abriga relevantes 
peças arquitetônicas do barroco brasileiro. A mais célebre delas é o santuário barroco 
de Bom Jesus de Matosinhos, que é desde 1985 Patrimônio da Humanidade. Construído 
em várias etapas, nos séculos XVIII e XIX, por vários mestres, artesãos e pintores, como o 
Aleijadinho e Manuel da Costa Ataíde, é uma das maiores realizações do barroco brasileiro. 
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Luiz Carlos conta que teve que aumentar o 

mix de produtos que são comercializados em pe

quenas quantidades, como o arroz e o açúcar de 

um e dois quilos, doces e outros itens. Além disso, 

t a m b é m começou a vender algumas coisas a granel 

e incrementou o mix com produtos de maior quali

dade. "Os solteiros compram pouco, mas optam por 

produtos mais caros, uma vez que eles são exigentes 

com aquilo que levam para suas casas", acrescenta. 

Ele ainda lembra que percebeu que a indús

tria tem visto esse público com mais carinho, mas 

é preciso melhorar ainda mais. "No caso da merce

aria, não há muitos produtos em embalagens me

nores para a atender esse público; os fornecedores 

precisam melhorar isso em outras áreas. Nós, do 

varejo, é que estamos dando o nosso jeitinho para 

atender melhor a esse público", afirma. 

M I X 

Outro que t a m b é m se adaptou para aten

der a esse público é Antônio Martins, proprietário 

do Supermercado Martins, de Governador Vala

dares (MG). Ele conta que atende a muitos con

sumidores solteiros e percebeu que esse público 

nunca compra cinco quilos de arroz, e pelo con

trário leva produtos mais elaborados e de maior 

valor agregado e resolveu reforçar o mix. "O soltei

ro leva um litro de iogurte e a dona-de-casa leva 

uma bandeja com seis unidades pequenas. Essa é 

uma diferença básica", exemplifica. 

Além disso, Antônio Martins melhorou os 

produtos de padaria, rotisseria e sacolão, uma vez 

que percebeu que toda vez que os solteiros entra

vam na loja visitavam essas seções . "O n ú m e r o de 

produtos nos supermercados ainda é insuficiente 

para atender ao público solteiro. É preciso investir 

em pesquisas nesta área", diz. 

Quem concorda é João Batista Ubaldo Pe

reira, proprietário do Supermercado Estrela da 

Barra, localizado em Ouro Preto (MG). A loja fica 

a cerca de mil metros da Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP) e cerca de 20% de seu públ ico 

é formado por jovens que moram sozinhos. "Mui

tos desses jovens perguntam se não há o produto 
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reduzido, os "solteiros"consomem produtos de ca
tegoria com maior valor agregado. Em sobremesa 
pronta, por exemplo, os "sozinhos" gastaram 36% 
mais do que a média. 

Outros produtos prediletos nos carrinhos 
de quem mora sozinho são chá pronto, 5% a mais 
que a média; antisséptico bucal, com 32% a mais 
de demanda; e suco concentrado que é 39% mais 
consumido pelos "solteiros", em relação ao consu
midor em geral. 

Além do alto consumo observado em cer
tas categorias de produtos, existem aquelas fai
xas que ainda não são tão exploradas, mas que 
representam potencial elevado de crescimento, 
como aponta Jefferson Silva. Apenas 7% das "fa
mílias" de sozinhos compraram chá pronto, em 
2012. Outro exemplo é o café solúvel, com o 
perdão do trocadilho, uma solução rápida para 
quem mora sozinho, foi consumido só em 28% 
dos lares de pessoas que moram sozinhas, em 
2012. 

O mercado de produtos para o dia-a-dia 
dos solteiros, especialmente nos supermer-
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cados, tem, portanto, um amplo potencial de 
crescimento. Jefferson Silva acredita que a in
dústria vem desenvolvendo soluções para este 
perfil de consumidor, não apenas relacionadas 
ao tamanho, mas também à praticabil idade. 
"De qualquer forma, ainda existem grandes 
oportunidades de crescimento neste cluster, 

dado que para diversas categorias de consu
mo não existem soluções que atendam a estas 
duas necessidades do comprador: praticabil i
dade ou formatos". 
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Text Box
Fonte: Gôndola, Belo Horizonte, ano 18, n. 206, p. 18-19, mar. 2013. 




