
O retrato
do consumidor

O contato direto com seu público faz dos supermercados e do varejo um
ponto privilegiado para se conhecer as tendências do consumo

O
setor de varejo e supermercados
se coloca hoje como um dos mais
dinâmicos da economia brasilei-
ra, com períodos de forte ritmo

de crescimento nos últimos anos. Ao
acompanhar de perto as mudanças nas ten-
dências de consumo do brasileiro, seus há-
bitos e a demografia do país, os supermer-
cados buscam o tempo todo traduzir e se
antecipar às necessidades de seu público,
num exercício que já se espalhou aos de-
mais elos da cadeia, principalmente à in-
dústria. É assim que os supermercados tor-
naram-se o palco principal para os lança-
mentos de produtos mais práticos, de pre-
paro mais rápido, com tamanhos variados
de embalagens, para atender famílias de di-
versos tipos, incluindo a faixa crescente das
famílias menores e de singles, ao menos
nos grandes centros urbanos. Todas essas
mudanças envolvem a embalagem, que
acabou por ocupar papel de destaque na
era do auto-atendimento. "O varejo conti-
nua em transformação no Brasil e acredito
que o setor caminha para novos tipos de
formatação, abrindo espaço inclusive para
o atendimento personalizado e consumo
prazeroso", afirma Sussumu Honda, presi-
dente da Apas - Associação Paulista de Su-
permercados. Em entrevista à revista
embanews ele conta que praticamente
cresceu em um supermercado, ao iniciar
desde cedo o trabalho no supermercado
fundado por seu pai, que chegou ao Brasil
ainda criança, vindo do Japão. Por conta
disso, conheceu de perto os problemas do
setor, acompanhou o seu crescimento e as
mudanças. Essa familiaridade com o negó-
cio, Honda trouxe à Apas - Associação Pau-
lista de Supermercados, entidade para a
qual contribui com o seu trabalho há mais
de 20 anos, e há dois anos, como preside-
nte. As poucas horas de lazer, ele dedica à
família e à pratica de um futebol "leve". "É
uma função que exige muita dedicação,
por isso é importante ter a família sempre
ao nosso lado no plano pessoal, da mesma
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maneira que, na entidade e na empresa,
conto com o apoio dos associados, colabo-
radores e sócios, no desempenho de um
bom trabalho", afirma Honda.

Embanews: Os supermercados mostram
sinais de aquecimento do mercado interno?

Sussumu Honda: O setor de varejo e su-
permercados, no 1° semestre, viveu um pe-
ríodo de recuperação das vendas em relação
a 2003, um ano em que houve uma queda
muito grande. Para o 2° semestre, já temos
indícios que mostram uma recuperação
mais forte até o final do ano, principal-
mente nas áreas de alimentos e produtos de
higiene e limpeza. Estamos projetando um
crescimento entre 4% a 5% para o setor
em 2004. O que aconteceu na área de du-
ráveis e semi-duráveis (veículos, eletroele-
trônicos, etc.), com uma forte recuperação
já no 1° semestre, deverá se repetir no nos-
so setor no 2° semestre, mas não na mesma
proporção, mesmo porque a queda no va-
rejo não foi tão acentuada como no seg-
mento de duráveis em 2003. Os hipermer-
cados, que trabalham com uma linha bem
mais diversificada: confecção, eletroeletrôni-
ca, linha branca, estão com um desempenho
acima das expectativas e se recuperaram
muito bem já no 1° semestre. Nossa expecta-
tiva é que haja um processo mais contínuo
de aumento no consumo daqui para frente.

Embanews: Há sinais de um cenário de
crescimento mais duradouro para o Brasil?

Sussumu Honda: Os números têm mostra-
do que não há nada que possa vir a alterar
essa tendência de uma forma muito forte

Sussumu Honda: O bom desempenho
nas exportações, seja na agricultura

ou na indústria, vai se refletir na
criação de empregos no setor de serviços.

neste ano, a não ser o preço do petróleo,
que é uma questão mais delicada. Fora isso,
o setor agrícola e o exportador devem con-
tinuar a crescer com base em uma política
cambial ajustada, fator importante porque
gera empregos e renda para novos investi-
mentos, aumenta os salários e contribui pa-
ra a retomada de vendas do mercado inter-
no, criando um circulo virtuoso. Além dis-
so, nunca houve uma oferta de crédito tão
grande no mercado, originada não apenas
dos agentes financeiros, mas como resulta-
do de renegociações das empresas com os
sindicatos. Um exemplo é o desconto dos
empréstimos dos empregados em folha de
pagamento, com juros bem mais baixos,
causando impacto na área de consumo. E
sabemos que esse valor é alto.

Embanews: E o aumento de empregos, em
outras áreas, não faz parte desse cenário?

Sussumu Honda: A criação de empregos é
mais complexa. À medida que se automati-
za e se globaliza, a indústria tende a criar
menos empregos. O que deverá gerar mais
empregos agora é o setor de serviços, no
qual se inclui o varejo, que, no entanto, é
bastante dependente do desempenho de
outras áreas. O bom resultado nas exporta-
ções, seja, na agricultura ou no setor indus-
trial, vai se refletir na criação de empregos
no setor de serviços; isso já vem ocorrendo,
com a criação de mais de l milhão e 200
mil empregos formais este ano e um núme-
ro ainda maior de empregos informais.
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Embanews: O auto-atendimento
aumentou a visibilidade da embalagem.
Como o senhor vê a evolução da
embalagem no ponto-de-venda?

Sussumu Honda: A embalagem se tornou
quase tão importante quanto o produto,
principalmente no varejo de auto-serviço,
onde ela tem um papel primordial, pois
80% da decisão de compra é feita no pon-
to-de-venda. Hoje a embalagem não cum-
pre apenas a função de acondicionar, prote-
ger e preservar o produto, ela tem que se
comunicar com o consumidor, e facilitar
todo o processo logístico, em cada etapa da
cadeia, até a casa do consumidor. O varejo
está assumindo diversos tipos de formatos:
hipermercado, loja de conveniência, a far-
mácia, que além de remédios está venden-
do de tudo, e a embalagem tem que estar
atenta a essas mudanças. Outro exemplo:
questões como a abertura da embalagem
talvez não apareçam no mercado, mas po-
dem refletir em uma mudança de marca
por parte do consumidor.

Embanews: O que tem mostrado os
estudos sobre os hábitos de consumo?

Sussumu Honda: O consumidor não tem
mais o tempo que ele tinha antes. Ele entra
em um supermercado e encontra 10 mil,
15 mil itens à mostra e tem entre 10 e 15
minutos para fazer a compra. O número de
produtos que ele tem à escolha faz com que
a velocidade para o consumidor processar a
informação seja muito rápida. Nós procu-
ramos trabalhar com o gerenciamento de
categorias, formas que facilitem a visualiza-
ção, pois o consumidor se acostuma a iden-
tificar os produtos pelas embalagens. Outra
questão é a adequação das embalagens às
mudanças no tamanho das famílias, de
grandes para médias e pequenas famílias,
ao single, aquela pessoa que mora sozinha.
A indústria vem se antecipando a este pro-
cesso, oferecendo embalagens com menor
quantidade de cada produto. Dentro de
cada mudança, a embalagem está envolvi-
da, uma área que mostra uma grande evo-
lução nos últimos anos.

Embanews: A adoção de embalagens
padronizadas para hortifrutícolas
já é realidade nos supermercados?

Sussumu Honda: Talvez, o produto horti-
frutícola seja o último a entrar no processo

de padronização e classificação porque sua
produção é bastante pulverizada. Em Mogi
das Cruzes (SP), por exemplo, existem
mais de 5.000 produtores. A Apas criou a
FLV - Feira de Flores, Frutas, Legumes e
Verduras, justamente para ampliar a discus-
são em torno do tema. A falta de padroni-
zação se traduz em embalagens inadequa-
das e em um processo de perdas que tem
início a partir do momento em que o pro-
duto é colhido e se estende por toda a ca-
deia até a casa do consumidor. O prejuízo
vai para o consumidor, que acaba pagando
mais caro, e para o produtor, que não rece-
be pelos produtos estragados. São as duas
pontas que mais sofrem; no meio do pro-
cesso, o setor de distribuição e varejo, aca-
ba por diluir o custo com a perda. Acho
que um dos motivos que dificultam a pa-

dronização é a visão do produtor ainda fo-
cada só na produção; ele não olha para o
mercado, para saber quais são as suas de-
mandas, como faz hoje a indústria. Mas te-
mos exemplos de grandes produtores rurais
que estão à frente. Um deles é Holambra,
uma cooperativa muito bem estruturada,
tanto para o mercado interno quanto exter-
no, que começou a disseminar conheci-
mentos e informações, e a investir. Acredito
também que a aplicação efetiva da legisla-
ção, que já está em vigor, em relação à obri-
gatoriedade do uso de embalagens descartá-
veis ou higienizáveis, além de uma série de
questões ligadas à logística e transporte, po-
derá fazer diferença na padronização.

Embanews: A indústria de embalagem está
pronta para atender a essa demanda?
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Sussumu Honda: Para atingir o objetivo da
padronização, é preciso reunir não apenas o
setor de produção e varejo, mas também a
indústria de embalagem. A indústria do pa-
pelão ondulado tem investido fortemente
nessa linha, criando soluções para a padro-
nização, e está preparada para atender a de-
manda, tanto para a exportação como para
o mercado interno. A grande questão que
se coloca hoje é a do custo. Mas aqueles
que já adotaram a embalagem padronizada
já estão sentindo a diferença, principal-
mente em categorias de produtos em que o
índice de perdas por embalagem inadequa-
da é muito alto, chegando a 20%, 30%,
como no caso do mamão, do tomate, etc.,
o que é um absurdo.

Embanews: Como o senhor vê as
tendências de mudança dos padrões de
identificação atuais pelas etiquetas por
rádio-frequência (RFID). Isso deverá
acontecer rapidamente?

Sussumu Honda: Penso que aquela ima-
gem do consumidor passando o carrinho
pelo check out e suas compras sendo debi-
tadas no cartão de crédito, sem filas ou es-
pera, talvez ainda esteja um pouco longe.
Acredito que a tecnologia por rádio-fre-
quência ainda precisará de um certo tempo
de maturação. Primeiro, porque seu custo é
alto, se considerarmos que a grande massa
da distribuição de alimentos e produtos de
higiene e limpeza no Brasil é feita para o
pequeno varejo, via atacadista. É preciso le-
var em conta também que o processo de
compra envolve o consumidor, que precisa-
rá assimilar a inovação. O grande varejo,
para o qual a RFID se torna mais viável,
está presente principalmente nas grandes
áreas urbanas; em muitas regiões, ele não
opera. Acredito que essa tecnologia chegue
muito rápido no pré-varejo, na etapa que
vai da indústria para a distribuição, pois fa-
cilita as operações de controle e logística e
reduz custos. A etiqueta de rádio frequên-
cia permite acompanhar o trajeto de um
produto em toda a cadeia. Idealmente, po-
deremos saber até se uma embalagem foi
ou não reciclada. Em questões ligadas à se-
gurança e administração de perdas, acredi-
to que venha a ser uma revolução, pois per-
mite desde o controle de cargas roubadas
até a rastreabilidade "invertida", ou seja,
possibilita à indústria monitorar os canais
de venda do produto, entre outras infor-
mações, durante a distribuição ao mercado.
Site: www.apas.com.br
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