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Loja preferida para compra 
principal de alimentos
Onde faz sua principal compra mensal/
semanal de mercearia e, quando necessário, 
onde faz compras de reposição?
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AB C12 DE

Comportamento em relação à compra no varejo alimentar
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Eu vou ao mercado que tiver as melhores 

ofertas especiais em determinada semana
Eu vou a mais de uma loja para obter os 

melhores preços

AB  n      C12  n      DE  n
Base: 1.478 adultos com idade de 16+ que faz compras
Fonte: Ipsos Observer Brasil/Mintel

estudos mintel

Classe DE vai às compras
Preferência pelo comércio local pode ser explorada por redes supermercadistas

Apesar de a classe C já representar mais 
da metade dos brasileiros, ainda as-

sim existe um contingente de cerca de 
63,5 milhões de pessoas que pertencem 
aos estratos sociais de menor renda, uma 
população que supera a da Itália. O au-
mento da renda per capita e do potencial 
de consumo das classes D e E interessa 
especialmente ao varejo alimentar, pois é 
nessa faixa de renda que se dá a maior pe-
netração do consumo de alimentos den-
tro do domicílio e há a menor propensão 
a poupar/investir o dinheiro ou a gastá-lo 
com educação, lazer ou em bens duráveis.

As classes mais baixas são as que gas-
tam a maior proporção da sua renda no 
varejo alimentar. Mas, ao contrário do 
que se possa imaginar, as restrições orça-
mentárias não fazem com que esses con-
sumidores sejam guiados pelo preço na 
escolha da loja na qual farão suas com-
pras alimentares do dia a dia.

Isso não significa que eles não sejam 
sensíveis ao preço. A questão que se so-
brepõe ao preço na escolha da loja é, es-
sencialmente, a dificuldade de desloca-
mento. Moradores das periferias das gran-
des cidades ou habitantes de capitais mais 
pobres, os consumidores das classes DE 
não possuem carro.

Por conta disso, sua penetração é bem 
maior no varejo tradicional (padaria, fei-
ra, mercearia) e nos formatos menores 
do autosserviço (supermercado). Essas 
lojas estão, com mais frequência, loca-
lizadas na vizinhança das suas residên-
cias — mais do que os formatos maiores 
de autosserviço (hipermercado, clube 
de desconto e atacado), geralmente ins-
talados em grandes avenidas ou em ru-
as principais.

A preferência pelas mercearias tan-
to para a compra principal de alimentos 
 (abastecimento) quanto para a de repo-
sição é maior entre os consumidores das 
classes mais baixas do que entre os das de-
mais classes sociais, o que novamente ex-
pressa o quão importante é a proximida-
de do ponto de venda para a baixa renda.

Além disso, enquanto as bandeiras das 
principais cadeias de autosserviço (Gru-
po Pão de Açúcar, Carrefour e Walmart) 
conquistam a preferência das classes mé-
dia e alta, a baixa renda prefere fazer suas 
compras de abastecimento em supermer-
cados de vizinhança de pequeno e médio 
porte, pertencentes a cadeias menores ou 
até mesmo independentes.

Adaptação
As grandes redes, atentas ao potencial 

que a baixa renda representa no Brasil e 
às suas necessidades específicas, estão 
investindo em formatos de proximidade, 
em hipermercados compactos que pos-
sam penetrar nos bairros e em bandeiras 
próprias para essas classes. 

O Todo Dia%, do Walmart, é um exem-
plo de bandeira criada especificamente 
para atender o público de baixa renda. 
As lojas variam de 400 a dois mil metros 
quadrados e estão localizadas nas perife-
rias, longe dos grandes polos comerciais. 
O Dia%, recém-separado das operações 
do Grupo Carrefour no Brasil, é uma ban-
deira de descontos, com lojas que não 
ultrapassam mil metros quadrados, for-
te em marca própria, cuja proposta está 
voltada às classes média e baixa.

Esse formato de hard discount, que na 
última década deslanchou em São Paulo 
com o Dia% (já contava com mais de 450 
lojas no Estado em 2012), se apresenta co-
mo uma alternativa a ser explorada pe-
los grandes grupos varejistas em outros 
Estados e regiões do País para impactar 
as classes mais baixas e reduzir a parti-
cipação que o varejo tradicional, espe-
cialmente as mercearias, tem no Brasil.

Ainda que adentrem a periferia e ofe-
reçam preços mais competitivos, o que 
as grandes redes ainda não estão conse-
guindo captar é a personificação do aten-

dimento oferecida pelas redes menores e 
pelo pequeno varejo. Aí está uma opor-
tunidade que pode ser trabalhada com 
maior treinamento dos funcionários e com 
mais balcões de atendimento do que os 
comumente oferecidos para o público de 
alta renda, para o qual o autoatendimen-
to pode ser mais amplamente utilizado e 
a necessidade de sociabilização é menor.

Há espaço também para formatos com 
outras propostas e posicionamentos, co-
mo os hipermercados (explorando o po-
sicionamento de “loja de departamento” 
para a baixa renda) e atacarejos (posicio-
namento de maior economia), até porque 
eles já fazem parte do rol de lojas frequen-
tadas pelas classes D e E.

Os atacarejos, inclusive, vêm ganhan-
do força entre os consumidores de bai-
xa renda interessados em abrir mão da 
proximidade e do atendimento em bus-
ca de maior economia na cesta de com-
pras. Entretanto, os formatos que conti-
nuarão respondendo pela maior partici-
pação no bolso desse consumidor, ao me-
nos no curto e no médio prazo, ainda se-
rão os supermercados de pequeno e mé-
dio porte e o varejo tradicional.

Metodologia
Para a sua série de relatórios do 

mercado brasileiro, a Mintel fez uma 
parceria com a Ipsos Observer Brazil 
para completar 1,5 mil entrevistas 
ao vivo, que representam as cinco 
regiões do Brasil, incluindo todos 
os grupos socioeconômicos e 
idades de 16 a 55 anos ou mais. A 
pesquisa representa as dez maiores 
cidades do Brasil. A Mintel utiliza 
uma amostra com base em quotas, 
incluindo amostras de idade, sexo, 
região, renda e nível de ensino 
nessas cidades.

Sobre a Mintel
A empresa é fornecedora global 

de inteligência de mídia, consumidor 
e produto. Por mais de 40 anos, 
tem trabalhado na compreensão 
de tendências-chave, oferecendo 
dados exclusivos e análises aos 
seus clientes. Conta com escritórios 
em Chicago, Nova York, Londres, 
Sydney, Xangai, Tóquio, São Paulo 
e também na Índia, Malásia e 
Cingapura. Mais informações em 
www.mintel.com .

n Outros 
n Atacadão, Assaí e Macro
n Walmart, Big e Bom Preço
n Mercearia
n Carrefour
n Extra e Pão de Açucar

Base: 1.478 adultos com idade de 16+ que faz compras
Fonte: Ipsos Observer Brasil/Mintel
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Comportamento em relação à compra no varejo alimentar
Em média, com que frequência você faz compras nos seguintes tipos de lojas de varejo?

(%) Padaria Feira Mercearia Supermercado Hipermercado
Clube de 

descontos Atacado

AB 89 65 65 80 72 17 33

C12 90 72 67 77 65 11 25

DE 89 67 64 75 46 9 15
Base: 1,5 mil adultos com idade 16+
Fonte: Ipsos Observer Brasil/Mintel
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1576, p. 30, 9 set. 2013.




