
A importância do varejo na 
economia só vem aumen
tando e na última déca
da sua participação no 

PIB passou de 18,2% em 2003 para 
24,6% em 2012. Ao contrário do PIB, 
o varejo alcançou um crescimento de 
8,3% em 2012 e de 6,7% em 2011. É 
a principal interface entre os bens de 
consumo e as pessoas, a despeito do 
crescimento do comércio virtual, e 
como tal é o maior centro de exposi

ções de embalagens, através de seus 
diversos canais. 

E quem é esse brasileiro que tem 
feito a economia girar? De acordo 
com José Lourenço Fraga, executivo 
de atendimento Brasil da Nielsen, 
em apresentação no Café da Manhã 
promovido pela Abre — Associação 
Brasileira de Embalagem, em mar
ço, o consumidor brasileiro tem ren
da crescente, porém os seus gastos 
também são cada vez maiores. 

A combinação de aumento da ren
da per capita, queda das taxas de 
desemprego e facilidade de acesso ao 
crédito permitiu a um maior número 
de pessoas o acesso ao consumo e ao 
bem-estar, incluindo itens mais ca
ros, através do financiamento. "Hoje, 
as classes C, D e E representam mais 
de 75% do faturamento das cestas 
medidas pela Nielsen, e são essas as 
classes que estão impulsionando o 
crescimento", disse Fraga. 
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Em 10 anos, 40 milhões de bra
sileiros entraram no mercado de 
consumo, e nos próximos 5 a 7 
anos, mais 25 milhões de pessoas 
ingressarão nele. 

"É um consumidor que está com
prando mais automóveis, fazendo 
viagens de lazer, e conquistando 
acesso à educação. Ele também 
está fazendo mais refeições fora de 
casa. Porém, não estava acostuma
do a fazer empréstimos. Em 2012, 
quase 50% de sua renda foi com
prometida por pagamento de dívi
das e, na maior parte, em dívidas 
de longo prazo. Em consequência, o 
consumidor está sendo obrigado a 

fazer escolhas para balancear me
lhor os seus gastos", afirmou. 

Categorias em expansão 
A Nielsen faz uma pesquisa que 

acompanha o comportamento dos 
produtos de uma cesta com mais de 
130 categorias de consumo, que re
presentam mais de 8% do PIB. Na 
última década, houve um crescimen
to médio da cesta Nielsen de 2,8% ao 
ano e de 28% no período de 2002 a 
2012. "Mas se observarmos os dois 
últimos anos, veremos uma estabi
lidade no volume, porém com cres
cimento no faturamento, principal
mente através dos produtos de maior 
valor e aumento de preços, via oferta 
de um mix diferenciado de produtos", 
disse Fraga. 

Considerando a úl t ima década 
— de 2002 a 2012, das cestas moni
toradas, destacaram-se com cres
cimento acima da média os pere
cíveis e as bebidas não-alcoólicas. 
"Em ambos os casos a embalagem 
assume papel fundamental, em 
que é importante trabalhar a di
ferenciação dos produtos, para que 
o consumidor se sinta estimulado 
a comprar produtos de uma cate
goria que ele não acessava antes. 
No caso dos perecíveis, observa-se 
muita inovação, unindo praticida-
de e saudabilidade, e diversificação 
nas embalagens. O mesmo aconte
ce com as bebidas não alcoólicas, 
com diversos tipos de embalagem, 

gerando ocasiões de consumo di
ferentes e impulsionando o cresci
mento do setor." 

Entre as cestas que apresentaram 
estabilidade ou mesmo queda estão a 
mercearia salgada e as bebidas alcoó
licas. No caso da mercearia salgada há 
uma grande concentração de produtos 
da cesta básica, de valor mais baixo, e 
entre as alcoólicas, há uma grande par
ticipação da cerveja, que sofre o impac
to da tributação e o aumento de preços, 
o que tem feito o consumidor migrar 
para outras categorias. 

A mercearia doce está em um pa
tamar um pouco abaixo da média. É 
uma categoria em que o consumidor 
não tem uma clara percepção da di
ferença entre a marca líder e uma 
segunda marca, nem em qualidade 
nem em sabor. São categorias em que 
prevalece o controle orçamentário, 
e o consumidor acaba optando pelos 
produtos de menor preço. 

Nas categorias de menor cresci
mento há grande dificuldade para o 
repasse de preços, dificultando os in
vestimentos em inovação. 

A Nielsen também segmenta as 
categorias pelo estágio de maturida
de em que se encontram: 46 catego
rias estão no grupo de acesso, defi
nidas por baixo índice de penetração 
e baixa distribuição, mas diversifica
ção crescente. 

Outras 85 categorias são conside
radas maduras e se dividem em ca
tegorias sem movimento (34%), trade 
down (15%) e trade up (51%). As cate-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



gorias que estão em trade up são as 
de maior foco no mercado e em 2012 
concentraram 75% do crescimento; 
são categorias de grande movimen
tação e inovação. 

Como o consumidor 
faz suas escolhas 

A necessidade de equilibrar o 
orçamento faz com que o preço seja 
um importante fator na decisão de 
consumo. "Numa análise sobre a 
elasticidade do consumo, ou seja, a 
facilidade com que o consumidor vai 
deixar de comprar em função da va
riação de preço, o brasileiro migra 
de produto em função do preço 83% 
mais que a média do consumidor da 
América Latina", diz Fraga. 

Nesse contexto, a embalagem 
torna-se um importante compo-

nente para impulsionar o consu
midor a acessar novas categorias. 
As embalagens menores por exem
plo proporcionam uma opção de 
desembolso menor, enquanto as 
embalagens maiores traduzem um 
melhor custo-benefício, ao propor
cionar um maior volume, com cus
to atraente. 

Segundo a Nielsen, 65% das 
categorias intensificam a redução 
temporár ia de preços, crescendo 
em média 20% mais que as de
mais categorias, contribuindo para 
o aumento em volume de todas as 
categorias em 80%. O varejo cria 
variados tipos de ofertas, além 
da redução de preços, como o leve 
e pague, e aqueles que combinam 
produtos diferentes de uma mesma 
categoria, e até mesmo brindes. 

Como resultado, o faturamento 
das categorias com ofertas cresce 

acima do faturamento médio da cate
goria, 16% contra 13,1%. E dos 16%, 
quase 11% é do tipo 'leve e pague': 
compre 500 ml, pague 400ml, ou leve 
3, pague 2, ações que elevam o volu
me, pagando menos. A contribuição 
da redução de preço é de 4,4% e a dos 
brindes, é de 1%. Também é comum a 
utilização de promoções na forma de 
sampling, distribuição de amostras 
em pontos de venda, ou degustação 
de produtos. 

Canais de distribuição 
Ao mesmo tempo há um movi

mento de diversificação na escolha 
dos canais. Os hipermercados e su
permercados perdem participação, 
enquanto o cash & carry, também 
conhecido como atacarejo, cresceu 
mais de 16%, e o canal farma, mais 
de 10%. "Diferente do que se ima
gina, o consumidor está cada vez 
mais comprando em maior volume 
na farmácia, com maior frequên
cia, mas ele vai com destino certo, 
procurando por uma categoria es
pecífica", afirma Fraga. Em uma 
comparação entre os canais cash & 
carry e o autosserviço, 69% dos pro
dutos em comum são mais baratos 
em cerca de 12% no cash & carry. 
Já o comparativo entre o canal far
ma e o autosserviço mostra que 50% 
dos produtos em comum são cerca de 
13% mais baratos no canal farma. 

Segundo o executivo, "o canal far
ma posiciona as linhas foco, aquelas 
que o consumidor vai procurar na 
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farmácia, com um preço muito atra
tivo para que ele não deixe de ir a 
esse ponto de venda, e fatura com os 
outros produtos de maior valor. E um 
canal que está gerando muita inova
ção, com vários tipos de promoção." 

O leve e pague representa um 
apelo promocional forte, pois ajuda a 
diversificar o mix de produtos que o 
consumidor leva. "A categoria do pa
pel higiênico, por exemplo, tem mais 
da metade de suas vendas feita atra
vés desse tipo de promoção", diz. 

Para o fabricante, a es tratégia 
serve para o consumidor acessar 
a categoria. Pois para um produ
to de maior valor, há uma barrei

ra monetária, e essa é uma forma 
de criar fidelidade para a marca. 
É o caso do creme dental, em que 
as marcas mais caras usam muita 
oferta e embalagem promocional, 
reunindo categorias diferentes, 
algo visto principalmente no seg
mento de higiene e beleza." 

O lado negativo da estratégia 
é que muitas categorias acabam 
presas a esse tipo de promoção, 
como no caso do papel higiênico e 
do antisséptico bucal, que ficaram 
dependentes desse tipo de ação, 
dificultando o retorno do preço ao 
seu valor. "Para evitar isso, o ideal 
é que a promoção tenha um tempo 

limitado, nos períodos em que há 
uma concentração das compras, 
para depois se retirar a promoção." 

O desafio para o fabricante é ofe
recer maior diversificação da linha 
de produtos, com vár ias opções de 
preço para que o consumidor pos
sa ter acesso a produtos diferentes 
daqueles a que estava acostumados 
a utilizar. Outro desafio é fazer di
versos tipos de investimentos em 
inovação, nas categorias em cres
cimento, inclusive na comunicação 
para ressaltar o valor do produto. 
E para o varejista, é preciso ade
quar o mix para atender a missão 
de compra do consumidor. 
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Text Box
Fonte: Embanews, São Paulo, ano 23, n. 277, p. 34-38, abr. 2013. 




