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CONSUMO

SEM EMOÇÃO
Endividamento e menos dinheiro disponível fazem
consumidor priorizar compras mais racionais e em
mais canais para não se privar de bens conquistados
[ Por Nathalie Catuogno

revista@supervarejo.com.br

O

]

brasileiro está endividado. Recente pesquisa da
Nielsen — a Homescan 360º Consumer View,
recém-finalizada e divulgada agora com exclusividade pela SuperVarejo — mostra que 66% das
famílias fazem ou fizeram compras parceladas.
Metade assumiu dívidas de mais de 20 meses (no empréstimo pessoal); 56% se financiaram via cheque especial e
terão de pagar a conta por, pelo menos, 12 meses; e 44% têm
também parcelas comprometidas com o cartão de crédito
(6 meses, em média).
Com o aumento recente de renda, que alçou à classe média um terço da população (hoje, as classes ABC somam
86% dos 190 milhões de brasileiros; 53% só da classe C), o
consumidor pode adquirir não apenas bens de maior valor
agregado, mas também itens duráveis e semiduráveis, como
carro, imóvel, geladeira e fogão.
Segundo dados levantados pela Nielsen, 47% das famílias
das classes A, B e C tinham dívidas de longo prazo com
aquisição de automóveis no momento da entrevista para a
pesquisa. Com a compra de imóveis, esse percentual era de
43% nas classes AB e 47% na C.
Como resultado, há menos dinheiro disponível: 20%
das famílias ouvidas no estudo acham que não quitarão
a conta do mês. A situação é ainda mais crítica entre a
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classe C, que gasta, de acordo com o levantamento, 15%
a mais do que ganha.
Uma das primeiras conclusões do estudo é que, diante
de uma dívida de aquisição de um bem durável, os gastos
com abastecimento do lar são reduzidos. Uma família do
topo da pirâmide (classes AB), por exemplo, reduz em 20%
a importância da cesta de abastecimento no total dos gastos
do lar quando compra um imóvel. Já a classe C diminui a
importância do abastecimento em 15% tanto em caso de
aquisição de imóvel quanto de um carro novo. Para as classes DE, o impacto pode chegar a 45% de diminuição do peso
das cestas de abastecimento no orçamento familiar se o
consumidor estiver envolvido com a compra da casa própria.
“O grupo de produtos que mais sofre em situações como
essa geralmente é aquele composto por commodities, os
básicos do dia a dia”, explica o consultor da IBM Brasil,
Alejandro Padron, especialista em varejo.
Estão entre os produtos mais impactados — para os quais
o consumidor tende a racionalizar mais o consumo — categorias como margarina, café, leite, biscoitos, molho de
tomate, bebida de soja, suco concentrado, água, suco em pó,
cerveja, refrigerante, purificador de ar, inseticida, limpa-vidros, água sanitária, absorvente, antisséptico bucal, creme
dental, papel higiênico e tintura para cabelo.

THINKSTOCK

janeiro/fevereiro 2014 SUPERVAREJO

39

Capa COMPORTAMENTO

Esse impacto é em valor, não em volume, conforme a pesquisa da Nielsen. Ou seja, o brasileiro, que já é 30% mais
sensível a preço que os vizinhos latino-americanos, fica
ainda mais atento a essa questão. Mas segue consumindo
e desejando consumir.
“O desafio da indústria e do varejo é oferecer alternativas
para que esse consumidor continue comprando e mantendo
o acesso a bens que ele conquistou recentemente”, explica
o gerente de Homescan da Nielsen e um dos responsáveis
pela pesquisa, Jefferson Rodrigo da Silva.
CEO do Grupo Toolbox, professor em curso de pós-graduação do Insper e consultor com mais de 15 anos de experiência em trade marketing, Rafael D’Andrea diz que, se o
consumidor conquista um padrão melhor de consumo, não
é comum aceitar retroceder em um curto espaço de tempo
(uma década, por exemplo). Exceções à regra são grandes
crises ou guerras, por exemplo, que geram privações de
grande intensidade.
Isso significa que não deixarão de consumir as categorias
conquistadas nem os produtos que dão status e que representam essa melhoria no poder aquisitivo. Criarão, em vez
disso, estratégias para que tais itens caibam no orçamento,
ajustado às novas possibilidades.
É nesse ponto que o varejo pode — e deve — ajustar o mix
para oferecer ao cliente as opções que ele procura. Segundo
dados do Homescan, da Nielsen, nas buscas por manter a
cesta de compras e, ainda assim, equilibrar o orçamento doméstico, o comportamento do consumidor varia conforme
a categoria de produto e a valorização (ou não) da marca,
além de outros fatores.
Diante do imperativo de ter de controlar mais o orçamento, o consumidor tem optado por, basicamente:
1) trocar de loja ou canal para obter o mesmo produto
com preço mais acessível (a penetração do “atacarejo” é
33% maior entre os endividados); 2) buscar economia no
desembolso (opções de baixo desembolso são duas vezes
e meia menos racionalizadas que as demais); 3) comprar
embalagens econômicas (como água sanitária com mais
conteúdo, também menos racionalizadas — queda de
26% frente a opções de 1 litro) e 4) buscar embalagens
promocionais, do tipo pague 1 e leve 2 (que geram racionalização 25% menor).
O primeiro caso geralmente é fruto da fidelidade maior
a certas marcas ou da valorização — como status — de um
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SILVA, DA NIELSEN:
o consumidor quer
alternativas para
manter acesso às
marcas conquistadas

grupo de marcas do qual não se quer abrir mão. Nesse caso,
a saída é buscar um PDV que venda exatamente esse produto
por um preço mais atrativo.
Para manter a cesta de cervejas e biscoitos em dia, por exemplo, o consumidor dessas categorias tem optado justamente
por variar o canal em busca da melhor opção de compra.

Efeitos do controle
do orçamento do
consumidor
Troca de canal ou loja para comprar o mesmo produto por um preço menor.
Penetração do atacarejo é de 33% entre os endividados.
Busca de economia no desembolso; produtos com
baixo desembolso são duas vezes e meia menos racionalizados que os demais.
Aumento da procura por embalagens econômicas,
com quantidades maiores do produto.
Aumento da procura por embalagens promocionais,
do tipo pague 1 e leve 2.

Cada vez mais todos os canais
Comprar em diversos canais é uma tendência que vem se
acentuando recentemente por diversos motivos, basta ver
que, em 2006, o consumidor frequentava 3,1 canais para fazer
suas compras. Em 2013, ia a 4,5, um avanço de quase 50%.
Um dos que têm recebido mais clientes é o chamado “atacarejo” (ou “cash and carry”, na denominação técnica da
Nielsen) por uma razão evidente: preço. “Atacarejo é economia pura”, avalia o diretor de atendimento ao varejo da
Nielsen, Olegário Araújo. Entre 2008 e 2012, a penetração
do canal cresceu 16 pontos percentuais, indo de 19 a 35%
de lares, segundo dados da Nielsen.
A Nielsen realizou, também, pesquisa divulgada pela
Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de
Produtos Industrializados (Abad), cujo resultado mostra
uma evolução de 18,1% no volume de compras realizadas
por pessoa física no “cash and carry”, comparando-se o período que vai de dezembro de 2011 a agosto de 2012 com o
intervalo entre dezembro de 2010 e agosto de 2011.

A visita a diversas lojas para definir a compra continua
em alta, mesmo com menos tempo disponível. Dependendo
da realidade do consumidor, essa pesquisa é realizada de
modos diferentes. Por exemplo, a dona de casa, geralmente
com mais tempo, faz a pesquisa de preço in loco. “Esse perfil
ainda é maioria”, avalia D’Andrea.
Alguns com menos disponibilidade costumam optar por
comprar grandes quantidades de produtos não perecíveis
que com certeza serão usados, como artigos de limpeza, por
exemplo. Estoca-se para evitar perda de tempo com reposição, segundo pesquisa qualitativa recente do Grupo Toolbox.
A racionalidade também poder ser medida pela adoção, no
caso de alimentos, de um hábito de pesquisa que estava, até
então, crescendo principalmente entre eletrônicos e similares:
a pesquisa por meio da loja on-line para comprar na física.
“Na classe A, três em cada dez consumidores adotam esse
prática. Já entre as classes B e C, 10% pesquisam preços em
sites para escolher a loja em que vão comprar os alimentos”,
afirma D’Andrea.
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A tendência é que esse movimento cresça ainda mais,
avalia Padron, da IBM. Isso porque o acesso à internet só
faz aumentar, e as pessoas estão comprando cada vez mais
dispositivos móveis ligados à rede mundial de computadores, como tablets e smartphones.
Para ter uma ideia mais clara da presença crescente da internet na vida das pessoas, basta comparar a penetração do meio
de comunicação: entre 2005 e 2013, o percentual de lares com
acesso à rede paga saltou de 7 para 50%. Duas em cada dez
famílias usam a banda larga e 16% dos consumidores fazem
compras on-line. A quantidade de celulares em circulação cresceu três vezes entre 2005 e 2011. Os números são da Nielsen.
Na Inglaterra e nos Estados Unidos, as compras pela internet de itens de abastecimento doméstico chegam a 6% do
total, de acordo com Alejandro Padron, da IBM. Segundo
ele, o mesmo deve acontecer com o Brasil, não com qualquer
categoria, mas com aquelas que não requerem experiência
de compra ou o olhar atento do consumidor.
“Para comprar frutas e alimentos frescos, por exemplo,
talvez o consumidor prefira ir às lojas, mas para bebidas,
artigos de limpeza e cosméticos, vai ser cada vez mais conveniente adquirir on-line”, avalia ele.

Dentro do supermercado
Se é verdade que canais como o farma, o “atacarejo” e até
mesmo o on-line estão crescendo em importância e ampliando penetração, também é verdade que o varejo de autosserviço é praticamente onipresente, com uma penetração
de 99%, segundo a Nielsen.

O consumidor multicanal é uma tendência que deve
seguir crescendo, mesmo entre os não endividados. “Há
uma multiplicidade cada vez maior de estilos de vida que
influenciam as necessidades e os canais escolhidos para solucioná-las. Numericamente, só metade dos lares
é composta pela ‘família tradicional’. A outra metade é
composta por outros arranjos”, explica Olegário Araújo,
da Nielsen.
No entanto, está dentro da loja a resposta para o desafio
de ajudar o consumidor endividado a continuar tendo
acesso aos bens que passou a valorizar. Basta lembrar
que, se trocar de canal em busca de preços menores é uma
opção, também são opções buscar alternativas de produtos mais baratos independentemente de canal, como os
dados da Nielsen já descritos evidenciam.
“É possível que haja mais crescimento em marcas que
ocupam o segundo e terceiro lugares em vendas em suas
categorias, por exemplo. Podemos ver acontecer com outros produtos o que aconteceu com o açúcar União, que,
de onipresente, agora disputa as gôndolas quase em igualdade com pelo menos outras duas ou três marcas”, avalia
o diretor da GfK, Marco Aurélio Lima.
Também será preciso oferecer mais espaço em gôndola
para atender aos clientes que optam por produtos de menos desembolso, ou melhor, custo-benefício (embalagens
maiores ou itens concentrados). O primeiro caso costuma
englobar categorias de indulgência (como alguns iogurtes
e sobremesas lácteas). O segundo é mais bem exemplificado com refrigerantes e artigos de limpeza.

PREÇO EM DESTAQUE ESCOLHA DAS LOJAS ESCOLHA DAS MARCAS
69%

38%

30%

dos consumidores olham
folhetos antes da compra

preço e promoções

preço ou promoções

19%

15%

custo-benefício

custo-benefício

13%

11%

variedade

marcas conhecidas

30%
vão a diversas lojas em busca
de promoções
Fonte: Pensamentos e Atitudes Homescan, Nielsen.
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CADA CATEGORIA UMA SENTENÇA
Consumidor endividado apresenta comportamento de consumo diverso, de acordo com o produto analisado
De acordo com a pesquisa Homescan 360º Consumer View, o consumidor com restrição orçamentária por conta de gastos com
a compra de imóveis, carros ou com o aluguel da residência muda os hábitos de consumo, impactando diretamente na cesta de
abastecimento do lar (impacto na importância da cesta no orçamento da casa que vai de 15% na classe C a 45% em alguns
casos nas classes DE). Dentre as categorias mais impactadas, a Nielsen traçou um painel de como os principais produtos desse
grupo são afetados, ou seja, o que o consumidor faz para adequar seu orçamento ao consumo desses itens. A tabela a seguir
mostra as conclusões da pesquisa em algumas categorias.
CATEGORIA

Tinturas para cabelo

O QUE O
CONSUMIDOR QUER

O QUE PODE
SER OFERECIDO

POR QUÊ?

Manter o consumo das
marcas conhecidas

Kits que contenham as
tintas e acessórios

Diminui em 15% a
racionalização da compra

Seguir consumindo a categoria
no segmento de folhas duplas

Embalagens promocionais

Geram racionalização
25% menor

Prefere as marcas líderes,
porém mais acessíveis

Opções de desembolso menor, como
embalagens pequenas, ou opções de
bom custo-benefício, com embalagens
contendo mais produtos

Esses formatos sofrem
racionalização duas
vezes e meia menor

Manter o consumo
pagando menos

Opções de preço mais baixo

Tem havido aumento nas vendas
de marcas consideradas “low price”
(pelo menos 10% menos que o
preço médio da categoria)

Seguir consumindo marcas
líderes e as que já consomem

Embalagens econômicas

Geram racionalização 26%
menor em comparação às
opções de 1 litro

Manter o consumo das marcas
com as quais está habituado

Promoção de preço e
variedade de marcas

Compra do produto não sofre
racionalização no atacarejo

Não abrir mão do bem-estar

Apostar em comunicação que
ressalte a saudabilidade do produto

Segmento light tem
racionalização 50% menor

Papel higiênico

Refrigerantes

Café

Água sanitária
e alvejante

Cerveja

Iogurte
Fonte: Homescan 360º Consumer View, Nielsen.
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Os especialistas ouvidos pela SuperVarejo foram unânimes em apontar que sortimento, precificação e política de
promoção adequadas aos diversos perfis de clientes da loja
são ações necessárias para vencer o desafio de ajudar o consumidor endividado a seguir consumindo sem prejudicar
seu orçamento mais enxuto.
Um dos primeiros passos, de acordo com Araújo, da Nielsen,
é identificar em que o supermercado é bom, em que ele é memorável e, ao mesmo tempo, entender de que forma essa vantagem competitiva pode satisfazer o cliente e suas necessidades.
Algumas perguntas que podem guiar essa análise são relativas ao objetivo dos clientes dentro das lojas. Eles estão
lá para abastecimento? Para compras de reposição? Para
compras de oportunidade?

D’ANDREA, DO GRUPO TOOLBOX: ao atingir um padrão melhor de consumo,
não é comum as pessoas aceitarem retroceder em um curto espaço de tempo

A Classe C está no paraíso. Mas ela continuará lá?
* Eugenio Foganholo
Do ponto de vista macroeconômico, os principais indicadores de emprego e renda começam a dar sinais de fadiga,
ou seja, estão iniciando um provável caminho de descida,
consequência da economia brasileira que não consegue
níveis de crescimento razoáveis.
Nessas condições, o trabalhador começa a ter dúvidas
da sua condição de empregabilidade. Somado ao fato de
estar razoavelmente endividado, seu comportamento imediato é reduzir as compras utilizando crediário.
Porém, se a percepção de sua própria perspectiva econômica não é positiva, ou até mesmo gerada por um fato
concreto como a perda de emprego por um familiar, esse
consumidor começa a alterar de forma significativa seu
comportamento de compra.
Antes de analisar esses impactos, vejamos o que ocorreu com a classe C, especialmente com a “nova classe C”,
que são aqueles que “subiram” na vida.
Por diversos fatores do passado recente, que agora parecem esgotados, houve bases para que milhões de brasileiros melhorassem suas condições de vida, porque passaram
a ter emprego, a renda cresceu acima da inflação, passaram
a ter mais membros de sua família empregados e, portanto,
trazendo mais recursos à renda familiar, tiveram a oportunidade de uma eventual segunda renda, e assim por diante.
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Isso fez com que esses milhões de brasileiros passassem a consumir produtos e serviços a que não tinham
acesso, ou consumir maior volume de categorias que já
consumiam, melhorar o padrão das marcas que já consumiam, utilizar canais / bandeiras de varejo a que não
tinham acesso, multiplicando suas opções de consumo.
Essa melhora de renda foi utilizada não só, mas principalmente, na aquisição de bens de consumo de toda
natureza, numa espécie de ida ao paraíso, com direito a
passeio. Portanto, essa chegada ao paraíso foi altamente
auxiliada pelas condições macroeconômicas prevalentes
na época, que hoje não estão mais presentes.
Prova da importância deste consumo é que, por anos, o
crescimento do PIB brasileiro, ainda que muito acanhado,
fui puxado pelo consumo das famílias.
A classe C está começando a perceber que não cabe todo mundo no paraíso e que alguns — talvez muitos — terão
que começar a ser desalojados de lá, o que significa mudar o padrão de comportamento de consumo, e não mais
para melhor (ida ao paraíso), mas agora abrindo mão de
algumas coisas que havia conquistado (saída do paraíso).
Esta mudança de padrão, ou downtrade, é um dos piores
fantasmas do ser humano: depois de conquistar, ter que
abrir mão. Depois de experimentar o melhor, ter que voltar

Outro dado relevante, lembra Araújo, é entender o momento em que cada tipo de compra é feita, porque isso pode
determinar abastecimento, preço e quantidade em exposição. Um exemplo bem básico: numa cidade como São Paulo,
com forte influência italiana em alguns bairros, é natural
supor que, aos domingos, a venda de itens relacionados à
preparação da “macarronada” aumente.
Não adianta manter, nesses dias, a mesma quantidade de
perecíveis utilizados nessa receita — como manjericão fresco,
para citar um item —, pois vai faltar. Tampouco resolve aumentar a quantidade oferecida desse tempero em qualquer dia da
semana, pois numa segunda-feira provavelmente vai sobrar.
Essas informações, via de regra, já estão com o supermercadista. Não é preciso investir nada mais para isso, explicam os
especialistas ouvidos pela nossa reportagem. Isso porque, em
geral, a automatização da operação já é uma realidade, tendo
em vista a complexidade do negócio e até mesmo as exigências
do Fisco, que controla de perto as entradas e saídas do varejo.

um degrau abaixo. Isso normalmente assusta, revolta e
cria tensão neste indivíduo. Nós, brasileiros, não estamos
acostumados a isso.
Ele reluta de todas as formas para não perder esses
privilégios recém-conquistados, mas os fatos não jogam
a seu favor, e ele tem que iniciar sua nova adaptação.
É como se tivéssemos chegado ao topo da montanha
com algum esforço, mas não grande, e agora somos
obrigados a descê-la sem nenhuma ajuda, sem nenhum
equipamento apropriado e em terreno altamente instável
e perigoso.
O que isso significa e quais os impactos para os varejistas, particularmente supermercadistas?
Vamos começar a ter comportamentos erráticos, incertos, de difícil previsão por parte do consumidor, mas que
se traduzirão, na área alimentar em:
• redução de volume de consumo em algumas categorias
(provavelmente aquelas mais hedonísticas, do “eu mereço”);
• mudança de marca, mas mantendo o consumo daquela
categoria;
• mudança ou alteração da intensidade de compra no canal
utilizado, favorecendo compra mais “racional”, principalmente para categorias de rotina;

CESTAS MAIS IMPACTADAS
Alimentos: -17%
Bebidas não alcoólicas: -16%
Cervejas: -15%
Limpeza: -13%
Higiene e beleza: -8%
Fonte: Homescan 360º Consumer View, Nielsen.

• possível redução do consumo de alimentos fora do lar, o
que acaba favorecendo os supermercados.
Caso esses fatores passem efetivamente a prevalecer,
não significa necessariamente que será uma ameaça aos
supermercados, e sim a oportunidade — e necessidade
— de acompanhar com muito mais atenção o comportamento das vendas, mas, principalmente, entender melhor
o consumidor.
Abre-se a oportunidade de fazer coisas diferentes, inusitadas, sempre alinhadas ao momento e à necessidade
do consumidor. Por exemplo: campanhas que eduquem
para uma alimentação saudável e mais econômica. Esse é
o tipo de campanha que pode ser divulgada nos encartes,
nas mídias sociais, no Youtube, etc. É o tipo de campanha
que poderá ser muito eficiente para posicionar a empresa
como aliada do consumidor.
Essa conexão com o consumidor certamente será recompensada por ele.
Em momentos inusitados, temos que agir de forma diferente. Não dá para fazer mais do mesmo.

* EUGENIO FOGANHOLO É DIRETOR DA MIXXER, CONSULTORIA
ESPECIALIZADA EM BENS DE CONSUMO E VAREJO
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DÍVIDAS E SEU IMPACTO NAS COMPRAS
CLASSE A-B

CLASSE C

CLASSES D-E

Importância da cesta de abastecimento
no bolso do consumidor: 22%

Importância da cesta de abastecimento
no bolso do consumidor: 31%

Importância da cesta de abastecimento
no bolso do consumidor: 40%

Quanto reduz a importância dessa
cesta quando há dívidas com:
Compra de veículos: -8%
Compra de imóveis: -20%
Aluguel: -4%

Quanto reduz a importância dessa
cesta quando há dívidas com:
Compra de veículos: -15%
Compra de imóveis: -15%
Aluguel: -2%

Quanto reduz a importância dessa
cesta quando há dívidas com:
Compra de veículos: -19%
Compra de imóveis: -45%
Aluguel: -1%

Fonte: Homescan 360º Consumer View, Nielsen.

Sabendo tudo o que compra e quando e, na outra ponta,
tudo o que vende e quando, o supermercadista pode tirar
uma série de conclusões sobre necessidades, hábitos de consumo, fidelidade e poder de compra dos clientes.
“É importante também conversar com esses clientes, os
mais assíduos, com os que compram mais volume. Eles com
certeza terão informações importantes para o supermercadista ajustar o negócio”, explica Araújo.
Os ajustes, a partir daí, têm de ir fundo na operação, para
que efetivamente cheguem ao consumidor. Se, como exemplificou o consultor Rafael D’Andrea, do Grupo Toolbox, o
cliente endividado optar por substituir a carne de primeira
pela de segunda no dia a dia, e mantiver a picanha aos finais
de semana, o supermercado precisará, naturalmente, mudar
a composição do mix de carnes de seu açougue, inclusive
variando na proporção de carnes nobres e carnes “comuns”
de acordo com o dia da semana.
Desnecessário dizer que essa hipotética mudança no
sortimento de carnes alterará relação com fornecedores,
compras, recebimento, estoque, planejamento, precificação,
manipulação, controle de perdas, promoção, divulgação e
comunicação, controle de rupturas, reabastecimento etc.
Para Alejandro Padron, da IBM, os dados de que já dispõem os supermercadistas devem também ser utilizados para
melhorar não apenas o sortimento, mas as promoções. Não
adianta promocionar generalizando, o ideal é oferecer desconto em produtos que as pessoas realmente queiram consumir,
de acordo com preferências de cada grupo de consumidor.
Ele exemplifica: “Quem gosta de vinho costuma gostar de
gastronomia. Com a tecnologia registrando tudo que todo
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mundo compra, o supermercadista consegue filtrar quem e
quantos são os compradores regulares de vinho e oferecer a
eles — e somente a eles — uma promoção de azeites especiais”.
É uma questão de inteligência analítica, mesmo. Padron
lembra que a rede espanhola Mercadona tem crescido, apesar da crise que a Espanha enfrenta, principalmente pelo
uso que faz dos dados sobre comportamento de compra dos
clientes. Sortimento e promoções são definidos de forma
bem específica para o público das lojas, quase customizados.
Com dados em mãos, dizem analistas, é até mais fácil
convencer a indústria a embarcar em ações promocionais,
inclusive envolvendo grandes marcas, pois os especialistas afirmam que esse consumidor endividado estará mais
aberto a promoções, mas especialmente às promoções que
permitam a ele consumir itens considerados “premium”,
como as marcas líderes.
Tabloides bem analisados, com promoções interessantes,
que contemplem as opções que o consumidor tende a buscar
e que sejam fruto de análise do perfil do consumidor, serão
cada vez mais importantes na estratégia do supermercadista, lembrando que, de acordo com a Nielsen, nada menos
do que sete em cada dez consumidores consulta o tabloide
antes das compras.
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