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Cresce participação de casas de carne, drogarias e sacolões nas compras do consumidor. Os 
supermercados perderam parte da preferência do consumidor nos últimos seis anos. Estudo do 
instituto de pesquisa LatinPanel mostra que os brasileiros estão pulverizando seus gastos em 
diversos canais de abastecimento. No período de 1999 a 2005, a participação das redes varejistas 
caiu de 73% para 65%.  
 
Conquistaram mais espaço, principalmente junto à classe A/B, canais diferenciados como butiques 
de carnes, galerias de pães, drogarias e sacolões especializados. A participação no período 
cresceu de 27% para 35%. Cristina Akemi, gerente de atendimento da LatinPanel, diz que "de um 
lado, a classe A/B diversifica os canais de compra para ganhar comodidade, e não preço; de 
outro, a classe D/E pesquisa melhores condições para suas compras."  
 
Em comum, esses consumidores aproveitam a estabilidade econômica para planejar as compras, 
pesquisar preços e aumentar o número de visitas ao varejo. Diminuíram as tradicionais compras 
do mês e o consumidor passou a ir mais vezes às lojas. A freqüência aumentou de 4,2 visitas por 
semana para 4,8 visitas nos supermercados e de 5,4 para 12,4 visitas por semana nos outros 
canais, na comparação de 2001 com 2005.  
 
Essa migração levou as grandes redes a adequarem seus serviços. O Pão de Açúcar passou a 
oferecer produtos e serviços para o mercado gourmet. E o Carrefour lançou, no ano passado, o 
formato Carrefour Bairro, com conceito de loja de vizinhança.  
 
Consumidor busca opções de compra fora do supermercado 
   
Grandes redes reagem ao avanço das drogarias, butiques de carnes e sacolões.  
 
Os supermercados perdem cada vez mais a preferência do consumidor como canal de compras. 
De acordo com estudo da LatinPanel, em 1999 as redes varejistas concentravam 73% das 
compras, contra 27% de outros canais. Já em 2005, os supermercados caíram para 65% na 
preferência dos consumidores, frente a 35% de outros meios.  
 
Segundo Cristina Akemi, gerente de atendimento da LatinPanel, existe dois movimentos distintos: 
"De um lado, a classe A/B diversifica os canais de compra para ganhar comodidade e não preço; 
de outro, a classe D/E pesquisa as melhores condições para realizar suas compras." Em comum, 
esses consumidores aproveitam a estabilidade econômicas para planejar as compras, pesquisar 
preços e aumentar o número de visitas ao varejo.  
 
Menos fiéis a supermercados, os consumidores de classe A/B são atraídos por canais diferenciados 
como butiques de carnes, galerias de pães, perfumarias e sacolões especializados. Esse público 
representa 35% das vendas desses estabelecimentos.  
 
O estudo - que envolve mais de 70 categorias nas áreas de alimentos, higiene, limpeza e bebidas 
não-alcoólicas - evidencia que os brasileiros estão diversificando os gastos em diversos canais de 
abastecimento. Há cinco anos, 61% concentravam suas compras em três ou mais canais de 
varejo. Em 2005, esse índice saltou para 77%.  
 
"É uma tendência do mercado nacional", diz Fernanda Hertel, diretora de marketing da rede 
Hortifruti. Segundo ela, à medida em que os canais de varejo se especializam há uma migração 
de clientes do varejo tradicional. Os resultados financeiros da Hortifruti comprovam. Em 2005, a 
empresa faturou R$ 240 milhões, 50% acima do ano anterior. "A estratégia é focar em qualidade 
ao invés de preço."  
 



Com 20 unidades, a rede lançou no ano passado o Cartão Natural, com objetivo de ampliar o 
crédito aos clientes. "Além disso, investimos na ampliação da oferta de produtos e na reforma de 
lojas." A empresa aposta agora na ampliação da oferta de produtos orgânicos, hoje apenas 1% do 
mix.  
 
Entre os canais especializados, redes de farmácias, drogarias e perfumarias merecem destaque. 
Com predominância de público A/B/C, com destaque para a classe C, que responde por 37% das 
vendas de higiene pessoal, essas redes respondiam por 6% do faturamento das categorias de 
higiene pessoal em 2001. No ano passado passaram a responder por 17% dos negócios.  
 
Resultados  
 
O levantamento mostra expressiva movimentação dos clientes de classe mais baixa em busca de 
opções mais econômicas. O segmento já responde por 53% das vendas do pequeno varejo ou 
varejo tradicional, ante 16% da classe A/B. No porta-a-porta, a classe D/E também predomina, 
com 45% dos compradores, contra 22% da classe A/B. "São pessoas com menor acesso ao 
grande varejo."  
 
Nos últimos cinco anos, o consumidor aumentou a freqüência de compra em drogarias, açougues, 
mercearias, entre outros. O levantamento mostra que, no período, as visitas a esses canais 
saltaram de 5,4 por semana, em 2001, para 12,4, em 2005. Nos supermercado, esse índice era 
de 4,2, em 2001, e pulou para apenas 4,8, em 2005.  
 
De acordo com Cristina Akemi, a compra em canais especializados não significa necessariamente 
economia. "A diferença de valores entre o grande e pequeno varejo está cada vez mais apertada." 
"Há alguns anos, as grandes fabricantes dependiam das grandes rede como canal de distribuição." 
Hoje esta realidade mudou: "O pequeno varejo está organizado e já é capaz de negociar melhores 
condições de compras. Além disso, as indústrias entenderam a importância de ampliar os canais 
de venda."  
 
Mas quando o assunto é comodidade, as pequenas redes ainda saem ganhando. Apesar da 
ampliação do crédito e da ampliação de serviços e programas de fidelidade, ainda é difícil para as 
grandes redes concorrerem com a velha caderneta.  
 
Algumas redes de supermercados, percebendo a tendência da migração dos consumidores, 
adequaram seus serviços. O Pão de Açúcar, voltado para a classe A/B, oferece produtos e serviços 
para o mercado gourmet. "Criamos pequenas butiques dentro das lojas", afirma Maria do Carmo 
Pousada, diretora de gestão de categoria e marketing da rede. Algumas lojas contam com seções 
especiais de azeites, cafés, vinhos, pratos prontos, além de cortes especiais de carnes.  
 
A linha de cafés conta com 25 tipos, entre superiores e safras premiadas. A rede investe ainda na 
reformulação de suas drogarias e, há cerca de um mês, abriu a Espaço Saúde e Bem Estar, na 
loja Real Parque, em São Paulo.  
 
Na mesma linha, a rede Carrefour lançou, no ano passado, o formato Carrefour Bairro, com 
conceito de loja de vizinhança, dividido em ambientes tematizados como beleza, adega, 
guloseimas e cervejas especiais.  
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