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aumento de renda, a ampliação da participação 

da mulher no mercado de t rabalho, o acesso 

mais rápido e barato à internet e à informação, 

a preocupação crescente com a saúde e a falta de 

tempo na vida moderna têm, aos poucos, mudado 

radicalmente a cesta de compras do consumidor. Alguns 

produtos, antes consumidos largamente, perdem espaço no 

carrinho; outros, em contrapartida, consolidam as vendas, 

e há ainda o grupo dos ascendentes, mas que ainda preci

sam de uma forcinha da indústria ou do supermercadista 

para se estabelecer. 

É o que se conclui de dois estudos — um da Nielsen e outro 

da Kantar Worldpanel — apresentados em maio durante a 

abertura do 2 9 o Congresso e Feira de Negócios em Super

mercados APAS 2013. 

De acordo com dados da Kantar, por exemplo, o consu

midor está deixando de lado produtos como polpa e purê 

de tomate, cujo índice de recompra é inferior a três vezes 

ao ano, na média. 

O "palpite" dos especialistas ouvidos pela SuperVarejo é 

que os dois produtos estejam sendo substituídos por molho 

pronto de tomate (que levou 11% dos shoppers entrevistados 

pela Nielsen ao ponto de venda, segundo a pesquisa "Cate-

gory Shopper Fundamentals", conduzida pela consultoria, 

e cuja penetração, de acordo com a Kantar, aumentou 1,8 

pontos percentuais em 2012 , atingindo 8 2 , 6 % ) . Quem tem 

tempo de cozinhar molho caseiro, afinal? 

"A organização familiar mudou. Há menos gente em ca

sa, mais pessoas trabalhando fora e, ao mesmo tempo, o 

trabalho doméstico ficou mais caro. Essa combinação de 

coisas impacta significativamente na dinâmica das famílias 

e nas cestas de compras", avalia o presidente do conselho 

do Provar/Ibevar, Claudio Felisoni de Angelo. 

Outros exemplos? Cera para assoalho também tem pe

netração pequena e decrescente (2 ,8 pontos percentuais 

a menos em um ano). Encerar chão não é prático e, além 

disso, muitas casas têm seus pisos revestidos de material 

mais fácil de l impar e manter, como pisos frios. O mesmo 

acontece com a manteiga (perda de 2 pontos) e o leite pas

teurizado, ambos com penetração anual considerada baixa, 

entre 3 0 % e 5 0 % dos lares. 

"As famílias estão trocando o consumo de um produto 

que não é mais considerado tão saudável por outro que é 

no mínimo neutro em relação à saúde", pontua a execu

t iva de market ing e comunicação da Kantar Worldpanel, 

Carolina Andrade, em referência à manteiga e ao requei

jão, respectivamente. 

Dados da consultoria mostram que o requeijão não só tem 

participação de média para grande nos lares (entre 50% a 

7 0 % ) , como também ostenta uma boa frequência de compra 

(entre 5 e 10 idas anuais ao PDV). O leite pasteurizado, por 

sua vez, abriu espaço para o UHT, o "de caixinha", que não 

precisa nem de refrigeração. 

Não é de hoje que as tendências de consumo apontam 

para a prat icidade, a conveniência e a saúde. Segundo 
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Luciana Stein, coordenadora para a América do Sul e 

Central da Trendwatching, uma consultoria internacio

nal de tendências, o que é conveniente e saudável com 

certeza está em alta. 

Isso não significa dizer que manteiga, purê de tomate e 

cera para assoalho vão desaparecer. Pelo contrário. Ela sus

tenta que há e sempre haverá público para essas categorias 

de produtos. E é um grupo que precisa ser atendido. Portan

to, o mix e o sortimento devem levar isso em consideração. 

"Os consumidores respondem bem a um varejo demo

crático, que reúne no mesmo lugar inovação e um produto 

mais básico", avalia Luciana. 

Ocorre que muito mais gente vai comprar — e está com

prando — mais premium, práticos ou saudáveis. E é a essa 

proporção que o supermercadista precisa se ater para en

tender como montar o sortimento ideal diante da tendência 

de alta ou de baixa das categorias de produtos. 

Questão de saúde 
Em sua pesquisa "Category Shopper Fundamentals", a 

Nielsen perguntou aos consumidores, dentre as categorias 

que haviam comprado recentemente, qual t inha influencia

do mais a ida deles às compras nos supermercados. Quase 

metade — 4 0 % dos entrevistados — respondeu que a visita 

ao PDV deveu-se às frutas, legumes e verduras (FLV). 

Aperecibilidade desses produtos é uma das razões de essa 

seção ser grande geradora de tráfego e categoria destino 

para essa proporção de shoppers. Se quiser ter sempre FLV 

fresco à mão, o consumidor precisa retornar à loja diversas 

vezes por semana. 

Nada menos que 4 5 % dos consumidores compram FLV 

pelo menos duas vezes por semana, sendo que 2 1 % (quase 

metade desse total, portanto) dizem adquir ir os produtos 

entre quatro e seis vezes semanalmente, segundo dados 

apurados em outro levantamento da Nielsen. 
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"No Brasil, o produto fresco ainda tem muito apelo, princi

palmente por causa da saúde. Embora a praticidade seja um 

estímulo crescente e importante para a compra, preparar o 

alimento em casa é um hábito muito forte, principalmente 

porque temos boa variedade de produtos in natura e boa 

relação preço-qualidade", explica a gerente de atendimento 

da Nielsen, Lenita Mattar. 

A preocupação com a saúde — e a busca por alimentos 

considerados mais saudáveis — é um dos drivers de cresci

mento de categorias já apontado por especialistas há alguns 

anos. É justamente esse apelo que alça o grupo de FLV à 

posição de tendência. 

Questionados pela Nielsen sobre como gostariam que 

fosse a alimentação no futuro, 69% dos entrevistados res

ponderam esperar que os alimentos os ajudem a manter a 

saúde. Outros 13% desejam produtos mais naturais, sem 

conservantes nem gorduras. Na mesma pesquisa, a consul

toria apurou que a principal preocupação das pessoas em 

relação à sociedade é com a saúde (27% dos respondentes), 

na frente até de educação, que ficou em segundo lugar (com 

2 1 % das preferências). 

"O consumidor está ficando mais bem informado e cada 

vez mais interessado em formas de manter a saúde, de ser 

longevo. A cesta de compras tem e terá cada vez mais coe

rência com essa inclinação", diz Lenita. 

Para Felisoni, do Provar, embora a seção de FLV não 

renda margens muito confortáveis (ao contrário, em geral 

é preciso trabalhar com preços muito bem ajustados), há 

vantagens que fazem com que ela possa ser determinante 

para o sucesso da loja. 

Em primeiro lugar, diz ele, trata-se de uma seção que gera 

tráfego. Em um negócio cuja lógica é ganhar no volume, 

no tíquete médio, não necessariamente na margem mais 

polpuda, quanto mais clientes circulando, melhor. 
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Outra característica crucial: FLV é uma possibilidade re

al de diferenciação, de "blindagem" contra a concorrência, 

explica Felisoni. "A proposta de valor de um supermerca-

dista se materializa aos seus clientes através dos produtos 

que ele vende, dos serviços que oferece. Em se tratando de 

industrializados, todos se assemelham, são praticamente 

iguais em qualquer loja que atenda o mesmo t ipo de pú

blico. Já o FLV, não. Uma empresa que trabalha bem essa 

categoria pode entregar um valor tangível ao cliente que o 

concorrente não entrega", avalia o professor do Núcleo de 

Estudos do Varejo da ESPM (Escola Superior de Propaganda 

e Marketing), Roberto Nascimento. 

Daí a importância de gerir bem a seção, avaliam especia

listas. Foi o que decidiu fazer a Coop, rede com 28 lojas na 

Grande São Paulo e no interior do Estado. O gerenciador 

da categoria, A i r t o n Miranda dos Santos, conta que a com

panhia resolveu, há cerca de 12 anos, f i rmar uma parceria 

com a fornecedora Benassi. 

A distribuidora ficaria responsável pela seção, incluindo a 

logística, o abastecimento e a alocação de funcionários para 

reposição e para o atendimento ao consumidor nas lojas. E 

a Coop se remuneraria de um percentual do preço de venda 

das frutas, legumes e verduras. 

O acordou deu certo. A participação dos hortifrútis no 

faturamento da rede saltou de 0,3% para 7%. "O FLV é um 

grande gerador de tráfego nas lojas, e nosso faturamento 

na seção aumentou 100 vezes nesse período. Tudo porque 

temos qualidade e preço adequado. Não adianta fruta ruim 
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e barata. Não impor ta a classe, ninguém compra. O que 

oferecemos é produto bom, produtos variados, inclusive 

'exóticos', e preço justo", explica Santos, responsável por 

gerir os mais de 7 0 0 itens da categoria. 

Destino: perto de casa 
Outras categorias que geram tráfego e podem ser consi

deradas destino são, basicamente, aquelas que fazem parte 

da cesta de compras de reposição, diz Lenita, da Nielsen. 

Em outras palavras, aqueles produtos que, quando acabam, 

precisam ser repostos o mais rápido possível. 

Caso, por exemplo, de sabão ( 3 4 % dos shoppers ouvidos 

pela Nielsen t inham ido ao PDV em busca desse produto), 

creme dental ( 3 0 % ) , café (29%) , shampoo ( 2 8 % ) , desodo

rante (25%) e refrigerante ( 2 4 % ) . 

A tendência que ajuda a entender a importância dessas 
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categorias para o varejista, muitas delas já bastante consoli

dadas, é a conveniência, a praticidade. Esse grupo de produtos 

só toma essa proporção — chegando a ser destino — por conta 

do canal de vendas escolhido, em geral os mercados de bairro. 

Como não há mais a figura da compra mensal, os consu

midores vão fazendo reposições ao longo do mês em varejos 

mais próximos de casa. É nesse cenário que é possível ir à 

loja somente — ou principalmente — para comprar creme 

dental ou refrigerante, por exemplo. 

São produtos maduros que ganham importância não tan

to pelo que representam, mas pelas possibilidades que os 

canais mais convenientes oferecem na agilidade da repo

sição desses itens. 

"É cada vez mais perceptível que o consumidor é m u l t i -

formatos. Não há mais prevalência da compra em hiper e 

supermercados. Os pequenos e de bairro se profissionali

zam, e d iminu i a diferença inclusive no preço f inal , que já 

não é muito inferior no super em comparação com uma loja 

de proximidade", explica Nascimento, da ESPM. 

Há também categorias que se consolidam, aos poucos, 

apoiadas pela emergência da nova classe média. Felisoni 

lembra que, em nove anos, mais de 30 milhões de pessoas 

(pouco mais de 15% da população brasileira) rompeu a bar

reira dos quatro salários mínimos de renda mensal e passou 

a ganhar entre quatro e dez salários. 

Detergente líquido para roupa é um exemplo do t ipo de 

categoria que foi beneficiado por essa ascensão. De acordo 

com dados da Kantar Worldpanel, a penetração da categoria 

aumentou seis pontos percentuais em 2012, na comparação 

com o ano anterior. 

O consumidor do sabão líquido vai ao PDV em busca do 

produto de três a cinco vezes por ano. Ainda não é a frequ

ência ideal, claro, que seria em torno de 12 compras anuais. 

Mas já é considerada pela analista da consultoria uma fre

quência média, o que para essa categoria tão jovem sinaliza 

recompra constante. 

"O produto caiu no gosto do consumidor, especialmente 

do da classe C", avalia Carolina, da Kantar. Para Luciana, 

da Trendwatching, esse grupo de consumidores repr imiu 

uma série de desejos de consumo por muito tempo, ape

nas porque não t inha dinheiro para consumir. Agora que 

o dinheiro chegou, estão ampliando a cesta de compras, 

experimentando, buscando novidades que facilitem seu dia 

a dia. A tendência é que esse comportamento continue. 

Empurrãozinho para decolar 
Há, no entanto, categorias que se a l inham às principais 

tendências e, mesmo assim, ainda têm penetração regu

lar, segundo dados apurados nos estudos da Nielsen e da 

Kantar. É o caso de pratos prontos congelado, sobremesa 

pronta e lanches prontos. 

O lanche pronto, por exemplo, ainda tem uma penetração 

pequena — de 11% —, embora crescente, e frequência de 

compra inferior a três vezes por ano. "É uma categoria muito 

nova", diz Carolina, da Kantar. 

Prato pronto congelado está em apenas 5,8% dos lares, 

e a sobremesa pronta tem uma frequência de compra tí

mida, de três a cinco vezes por ano. "O supermercadista 

pode expor melhor essas categorias e fazer degustações, 

experimentação, especialmente de sobremesas prontas. As 

pessoas precisam conhecer o produto, pois a demanda pela 

praticidade já existe", pontua Carolina. 

É claro que essas categorias já evoluíram mui to e vêm 

crescendo consistentemente. O prato pronto, por exemplo, 

avançou 1,3 pontos percentuais em 2012 , e o lanche pronto, 

1,7 pontos no mesmo período. 
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Os analistas ouvidos pela SuperVarejo avaliam, por exem

plo, que a penetração desse t ipo de alimentos hoje já é muito 

mais significativa do que foi há alguns anos. Além disso, o 

espaço dedicado a elas nas lojas também sofreu melhoras sig

nificativas, com gôndolas refrigeradas maiores, mais i l u m i 

nadas e bonitas, ocupando locais mais nobres dentro do PDV. 

O diretor de marketing do segmento de carnes da BRF, 

Eduardo Bernstein, explica que tanto lanches prontos quan

to pratos prontos congelados estão em plena expansão na 

companhia. Diz ele que os produtos processados, entre eles 

as duas categorias citadas, representam % de tudo o que a 

f i rma vende no Brasil. 

Ele ilustra o crescimento e o potencial de avanço com os 

lançamentos recentes e para futuro próximo. "O público tem 

buscado cada vez mais novidades nesse segmento. Somente 

este ano, por exemplo, lançamos três novas linhas de pratos 

prontos, dois sabores de lanches prontos e nos preparamos 

para anunciar mais três novidades". 

Mas o desempenho tímido apurado pela Kantar sinaliza, 

na opinião dos especialistas, uma tendência de evolução 

que precisa de um empurrãozinho da indústria e do próprio 

varejo para se consolidar. 

"Acredi to m u i t o na categoria", d iz Nascimento , da 

ESPM. "Mas o consumidor brasileiro não tem esse hábi

to de consumo. Ele está acostumado com comida fresca 

e valoriza isso. Supermercadistas que oferecem pratos 

prontos frescos têm se dado mui to bem, por exemplo. A 

indústria t inha de ter trabalhado melhor uma mudança 

de hábitos", pondera. 

Felisoni, do Provar/Ibevar, explica que, no Brasil, ainda é 

relativamente barato cozinhar em casa, em comparação com 

países como Estados Unidos e Inglaterra, onde há consumo 

disseminado e em massa de pratos prontos industrializados. 

Por lá há menos tempo disponível, e manter um empregado 

doméstico é bem mais custoso. 

De acordo com ele, que conduziu uma pesquisa sobre o 

tema há alguns anos, o principal ponto sensível da categoria 

é que a diversidade de sabores ainda é pouco adequada ao 

paladar do brasileiro. Para Nascimento, da ESPM, o con

sumidor ainda não avalia os pratos prontos como produtos 

que compensem na relação custo-benefício. 

Mas ambos pontuam que vai haver uma evolução natural 

e uma adequação nesse sentido. A indústria, com a capa

cidade que tem de pesquisa e inovação, está cada vez mais 

perto de entregar ao brasileiro aquilo que ele espera desse 

t ipo de produto. 

Ao varejo, cabe, segundo os analistas, ampliar e melhorar o 

espaço que dedicam a esse segmento nas lojas, com varieda

de, opções uma exposição caprichada, que deixe a categoria 

à vista do consumidor, quase sempre apressado. 
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Text Box
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 13, n. 148, p. 110-119, jun. 2013.




