
O varejo independente precisa 
acompanhar as novas ten
dências e as intensas mu

danças que ocorreram no compor
tamento do consumidor nos últimos 
anos. São escolhas que indicam, por 
exemplo, que nos pontos de venda o 
shopper está muito atento à proati- 
vidade e à conveniência, e tem pro
curado produtos que estejam bem 
alinhados com o bem-estar, a saúde 
e o meio ambiente, ou seja, ele bus
ca o equilíbrio em suas compras. Há 
também fatores como o anseio psi
cológico por uma autopremiação, 
pois esse consumidor melhorou de 
renda e ficou mais bem informa
do. Por isso, suas novas demandas 
se voltam para um consumo mais 
qualificado. Isto é fundamental para 
manter, e entreter, os clientes nas lo
jas. Nesse sentido, a quarta edição 
do "Marcas em Destaque”, realiza
da com exclusividade pela ABAD/ 
Nielsen junto ao pequeno varejo

alimentar independente brasileiro e 
a lojas tradicionais, empenhou-se 
em disponibilizar e proporcionar aos 
leitores, e aos profissionais do setor 
atacadista distribuidor, isto é, das 
empresas responsáveis pelo aten
dimento ao pequeno e ao médio 
varejo independente, informações 
atualizadas sobre as preferências do 
consumidor.

‘As companhias que não estive
rem em linha com as necessidades 
do consumidor terão de enfrentar 
mais desafios para garantir a sus- 
tentabilidade do seu negócio. O lar 
brasileiro obteve conquistas impor
tantes nos últimos anos, conquistas 
das quais ele não quer abrir mão.
Por exemplo, o acesso às marcas 
líderes, que estão representadas em 
cada uma das regiões Nielsen, está 
em linha com as aspirações e o de
sejo de consumi-las”, diz Olegário 
Araújo, diretor de Atendimento ao 
Atacado e Varejo da Nielsen. »A ut
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O estudo "Marcas em Destaque 
2013” foi desenvolvido pela Nielsen com 
101 categorias de produtos, em um uni
verso que abrange lojas de autosserviço 
de até quatro checkouts e lojas tradicio
nais do varejo alimentar brasileiro. Nessa 
classificação, de acordo com a metodo
logia de Retail Index utilizada pela Niel
sen, os autosserviços de até quatro che
ckouts são estabelecimentos comerciais 
onde o consumidor escolhe os produtos 
sem intermediação de um vendedor 
ou balconista. Têm como característica 
fundamental o próprio checkout, isto é, 
o caixa, carrinhos ou cestas à disposição.
Por sua vez, as lojas tradicionais são es
tabelecimentos onde o consumidor es
colhe os produtos com intermediação 
de um vendedor ou balconista. Entre os 
tipos de lojas tradicionais estão as pada
rias, armazéns, mercearias, empórios e 
todas as outras com atendimento de um 
vendedor ou balconista.

Assim, estão fora do estudo as 
lojas de autosserviço com cinco ou 
mais checkouts, bares e drogarias. De 
acordo com o levantamento anual da 
Nielsen em suas sete áreas, denomina
do ‘‘Estrutura do Varejo Brasileiro”, há 
400 mil estabelecimentos que operam 
em conformidade com esse conceito, 
sendo 63 mil autosserviços com até 
quatro checkouts e 330 mil tradicio
nais. “O atacadista distribuidor tem, 
com este estudo, a oportunidade de 
conhecer ainda mais as demandas do 
consumidor final no pequeno varejo, 
seu cliente direto. Fica ainda mais claro 
o papel fundamental que o atacadista 
desempenha, fazendo com que dife
rentes produtos cheguem a milhares de 
pontos de venda com distintas necessi
dades no País”, afirma Carlos Augusto 
Gouveia, coordenador de Atendimen
to ao Atacado e Varejo da Nielsen. »
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No levantamento deste ano, cons
tatou-se a consolidação de diversas 
marcas como destaque no segmento, 
uma vez que muitas delas já apare
ceram nos anos anteriores. Neste 
ano, 368 empresas participaram do 
levantamento, com um total de 804 
marcas citadas, no período que com
preende os meses que vão de julho de 
2012 a junho de 2013. No levanta
mento anterior, 395 empresas parti
ciparam, e 853 marcas foram citadas 
de julho de 2011 a junho de 2012. “O 
levantamento é uma bússola para as 
empresas, tanto para os atacadistas 
distribuidores, que podem melhorar 
e verificar qual mix de marcas fun
ciona melhor no varejo independente 
em cada uma das sete áreas Nielsen, 
como para as indústrias, uma vez que 
estimula as que não estão entre as 
cinco citadas a trabalharem mais e 
a investirem mais para poder ganhar 
maior participação de mercado nos 
anos posteriores”, diz José do Egi
to Frota Lopes Filho, presidente da 
ABAD - Associação Brasileira de 
Atacadistas e Distribuidores.
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Caixa de texto
Fonte: Distribuição, São Paulo, ano 21, n. 250, p. 32-36, nov. 2013.




