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Parceria entre os dois setores visa aumentar eficiência e diminuir custos para melhorar 
resultado. O consumidor brasileiro está endividado e menos fiel. E essa redução da fidelidade é 
o fator que mais impacta os negócios dos supermercados, segundo pesquisa encomendada 
pela associação paulista do setor (Apas) aos institutos LatinPanel e ACNielsen. O resultado 
mais visível é a redução da margem média de lucro. Em 2005, ela ficou em 1,7% sobre o 
faturamento, pouco abaixo do ano anterior (1,8%) e de 2001 (2%), melhor média dos últimos 
oito anos.  
 
O estudo foi divulgado ontem no primeiro dia da Feira da Apas, que reúne 400 empresas 
expositoras, a grande maioria composta por indústrias interessadas em divulgar lançamentos e 
estreitar a parceria com a rede varejista. Essa é a chave para o crescimento, afirma o diretor 
da ACNielsen, João Carlos Lazzarini. Segundo ele, um entendimento maior entre indústria e 
varejo cria eficiência, diminui custos e estabelece identidade com o consumidor. Opinião 
compartilhada pelo presidente da Apas, Sussumu Honda. "Hoje temos tecnologia para fazer a 
integração indústria e varejo." Tanto que a expectativa é de um faturamento 2,5% maior este 
ano.  
 
Lazzarini observa que o número de lojas praticamente dobrou depois do Plano Real, passando 
de 37.543, em 1994, para 69.396 em 2001. A partir daí, permaneceu estável.  
 
A infidelidade do consumidor é retratada pelo índice de 77% de lares brasileiros que 
diversificaram suas compras por três ou mais canais de vendas no ano passado. O indicador 
vem crescendo constantemente. Em 2001, era de 61%. O endividamento fica evidenciado na 
pesquisa, que mostra que o consumidor brasileiro possui renda mensal domiciliar de R$ 1,337 
mil, 3% menor que seu gasto médio por mês, de R$ 1,378 mil.  
 
Alimentação e bebidas (excluindo alimentação fora do domicílio) respondem pela maior parte 
dos gastos: 21%; habitação responde por 17%; transportes, 11%; e saúde, 6%.  
 
Com 71% nas classes A, B e C, os consumidores dos super e hipermercados vão com menos 
freqüência ao ponto de venda (4,1 vezes por mês contra 14,3 vezes, do consumidor em geral), 
mas tem tíquete médio superior (R$ 21,2 contra R$ 9,89).  
 
Em 2005, o volume de vendas cresceu mais (4,8%) do que o faturamento (2,4%), comparado 
a 2004. A diferença é atribuída à queda de 2,3% nos preços no ano passado. "A redução de 
preços é um fenômeno que acontece no mundo todo", diz Lazzarini.  
 
Apesar do cenário, a pesquisa revela que em alguns segmentos houve retomada da fidelidade. 
Em higiene pessoal, os consumidores que compram apenas em super ou hipermercados 
somavam 62%, em 2003. Em 2004, caíram para 43%. No ano passado, subiram para 57%. O 
mesmo movimento foi verificado em frios e frutas, verduras e legumes. "Se você trabalhar 
bem e buscar diferenciais, consegue fazer com que o consumidor gaste mais dentro do seu 
negócio", avalia a gerente de atendimento da LatinPanel, Fátima Merlin.  
 
O diretor da ACNielsen, João Carlos Lazzarini, diz observar nos últimos três anos um 
movimento que chama de "embaçamento de canais", ou seja, pontos de venda que se 
confundem na oferta de produtos. Um exemplo são as farmácias que passaram a comercializar 
produtos de higiene pessoal, ou locadoras de vídeo que também vendem alimentos. "A partir 
do Plano Real houve uma readequação na forma de comprar, com a pulverização do gasto ao 
longo do mês e, com isso, a localização do ponto de venda, perto da casa do consumidor, 
passou a ser importante", explicou Marlin.  
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