
Reformar casa é maior sonho de consumidor 
Vera Dantas, Da agência estado 
 
O consumidor está endividado, mas se tivesse uma renda maior investiria na reforma da casa e 
em seguida na compra de bens e produtos, revela uma pesquisa da LatinPanel, encomendada 
pela Associação Paulista dos Supermercados (Apas). Nas entrevistas feitas em 8.200 domicílios no 
País, 25% dos consumidores com mais dinheiro no bolso iriam às compras. E na lista de consumo 
os eletrodomésticos ficam em primeiro lugar com 28% de citações. Na lista de desejos entram 
também os móveis (25%), alimentos (24%), produtos têxteis (12%) e eletroeletrônicos (10%). 
 
O estudo da LatinPanel, assim como outra pesquisa da ACNielsen, feito para a Apas procura 
mostrar hábitos de consumo, tendências de mercado e alinhavar as oportunidades de negócios 
para as empresas do setor. "O fato de existir um consumo reprimido de produtos como 
eletrodomésticos, móveis e têxteis, por exemplo, é uma oportunidade para as grandes redes 
explorarem mais o setor de não-alimentos", observa a gerente de Atendimento ao Varejo da 
LatinPanel, Fátima Merlin. Outro desafio é enfrentar a infidelidade do consumidor, que é cada vez 
mais acentuada. A pesquisa revela que o abastecimento de 77% dos lares brasileiros é feito em 
três ou mais estabelecimentos de compras. Em 2001 o porcentual de consumidores infiéis era de 
61%. 
 
Endividamento  
 
O consumidor também gasta mais do que ganha, com um endividamento médio de 3%. Do total 
das despesas de R$ 1.378 por mês, 21% vai para alimentação, 17% para habitação, 11% para 
transporte, 10% para serviços e tarifas públicas e 6% para a saúde. "Os supermercados têm de 
lidar com um consumidor de orçamento mais apertado e infiel", diz o diretor da ACNielsen João 
Carlos Lazzarini. Daí a necessidade, pondera, de as empresas buscarem obsessivamente a 
redução de custos, trabalharem em parceria com o fabricante e procurarem criar identidade com o 
consumidor. 
 
Nos últimos dois anos as vendas em volume cresceram mais que em valor nos supermercados, e 
o lucro líquido permaneceu estável. Em 2005 o faturamento aumentou apenas 0,9% ante 2004. 
Na comparação das mesmas lojas, caiu 0,3%. "A queda é uma soma da deflação de preços, da 
infidelidade das pessoas que buscam novos estabelecimentos com o aumento da concorrência e 
do orçamento mais apertado do consumidor", diz o presidente da Apas, Sussumu Honda. Os 
estudos foram apresentados na 22.ª edição da feira dos supermercados, que tem uma expectativa 
de negócios de R$ 3 bilhões. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 24 maio 2006, São Paulo, p. A-15. 
 


