CONSUMO

Hora da compra: além de
fatores racionais, forças sociais,
econômicas, culturais e até
processos subconscientes
influenciam o shopper

No centro
da decisão

Conhecer o shopper, o que ele pensa, o
que ele quer e como quer tem importância
estratégica para a obtenção de sucesso em
um mercado varejista tão disputado
POR ADRIANA BRUNO
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O

perfil do shopper brasileiro, em particular a maneira
como ele lida com as relações
de consumo, vem mudando constantemente. Assumido frequentador do
multicanal, o shopper de hoje é bombardeado por um dilúvio de informações veiculadas por todas as mídias
disponíveis – jornais, televisão, rádio,
SMS, redes sociais, e-mails, e por aí
afora. Com tudo isso à mão, ele pesquisa, compara e escolhe o ponto de
venda ou o canal de compra que lhe
oferece a melhor relação custo/benefício, o atendimento mais conveniente
e, é claro, o mix desejado. Entender
com maior precisão o que motiva esse
shopper, suas demandas, opiniões e
comportamento ao longo do caminho
da compra (demanda – planeja – decide o canal – escolhe – compra – consome – avalia – forma opinião) vem
se tornando um fator de importância
crítica para o varejo brasileiro.
Dados do estudo “Nielsen Series
– Paper Shopper”, de janeiro de 2015,
apontam para o fato de que, nesse
cenário em que o shopper recebe
inúmeros estímulos a todo instante,
ele, muitas vezes, decide realizar suas
compras no piloto automático, fazendo suas escolhas com base em fatores emocionais e intuitivos. O estudo
também mostra que, em média, 70%
das decisões de compra são tomadas
na frente da gôndola e 50% das com-

pras funcionam no piloto automático.
Também se deve ressaltar, é claro, que
em um cenário de endividamento e de
inflação em crescimento, a busca por
canais que ofereçam preços melhores
e promoções ganha importância diferencial, que os leva a ser ainda mais
valorizados pelo consumidor.
PODER DE COMPRA
Para Jean Oliveira, consultor do
Sebrae-SP – Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo, o perfil do consumidor brasileiro está muito vigorosamente atrelado ao poder de compra
que ele tem nas mãos. “O crédito
esteve muito acessível a ele durante 2011 e 2012, o que provocou
um superávit ímpar no comércio. A
classe média ascendeu e tivemos
uma espécie de democratização do
luxo, com grandes varejistas contratando especialistas para produzir em
escala, e levar para todas as classes
sociais o que antes parecia exclusivo das faixas de consumidores
mais sofisticados, e abastados. No
comércio popular, o sentimento do
consumidor ainda é de produtos em
escala. No entanto, a premissa para
o consumidor comprar ainda está
muito atrelada aos cinco sentidos,
principalmente o visual, de acordo
com o que conhecemos a respeito
da cultura brasileira”, avalia.
>>
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Ainda segundo Jean, como é o fator
humano que faz toda a diferença, deve-se ter sempre em mente que pessoas
bem treinadas, conhecedoras da segmentação do público-alvo e com a proposta de valor da empresa bem sabida
e disseminada contribuem muito para
a decisão de compra dos consumidores
brasileiros. Além disso, “há, hoje, uma
tendência muito acentuada para a integração de outras mudanças ao perfil de
consumo, além daquelas que se considerava prioritárias. Tudo isso está transformando o tipo brasileiro de varejo, sendo essencial que os empresários estejam
atentos a esses aspectos. Por exemplo, o
consumidor está buscando experiências
diferenciadas de compra e consumo;
está querendo mais personalização e exclusividade; está procurando produtos
novos e inovadores com prontidão; e,
por fim, quer, cada vez mais, compartilhar a experiência de compra”, diz.
O estudo “Nielsen Series - Paper
Shopper” também destaca o fato de
que saber como atuar desde o momento em que se identifica uma demanda,
passando por todo o planejamento da
compra, a escolha do local e a experiência de compra em si mesma, até o
próprio consumo, a avaliação e o engajamento com o produto, são elementos
que promovem um maior sucesso na
conversão e na fidelização do shopper
por uma marca. Para a Nielsen, é um
desafio estudar todas essas questões,
uma vez que são muitas as variáveis
que influenciam as decisões desse shopper. Além disso, o que se tem é uma
rede complexa, pois, além de diversos
fatores racionais, o shopper também é
influenciado por forças sociais, econômicas, culturais e até mesmo por processos subconscientes e emocionais
que guiam suas decisões. O estudo
também aponta que a missão de compra pode ditar muitas das escolhas que
serão feitas. No Brasil, 70% dos tipos
de compra ainda são de abastecimento
ou de reposição, os quais têm uma dinâmica muito diferente da das compras
de emergência, para ocasiões especiais,
para consumo imediato, etc.

Dependendo da missão de compra,
serão avaliados diferentes atributos
para a escolha do local onde ela é realizada. Assim, o shopper pode dar mais
preferência para conveniência, variedade, qualidade, experiência, preços
baixos, promoções, lançamentos, e
assim por diante. Mas a boa variedade
e as promoções ainda são os principais
fatores de escolha para os brasileiros.
ATENTO AS MUDANÇAS
As categorias destino também influenciam muito a escolha do local.
Produtos frescos, como frutas, legumes, verduras, carnes, aves e peixes, além de constituírem a principal
razão para o consumidor decidir pela
sua compra, também fazem parte
da decisão do local em que todos os
outros produtos serão comprados.
A coleta de informações sobre o
comportamento de compra e o perfil do shopper é muito importante,
principalmente em períodos de baixa
venda. “O shopper utiliza todas as informações e os dados, por exemplo,
para tomar decisões rápidas, traçar
estratégias de compra e optar por
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Os maiores
atacadistas estão hoje
focando nessa melhor
prestação de serviço
para ter um diferencial
no mercado com seus
clientes varejistas
FÁBIO GOMES, gerente
de Atendimento ao Varejo da Nielsen

promoções. Todos os aspectos das
negociações e dos prazos para o varejo influenciam diretamente o faturamento. Estar atento às tendências
em todas as mídias, passarelas, lançamentos de produtos e serviços atrelados também é algo a ser feito com
mais frequência pelos empresários”,
recomenda Oliveira.
>>

Fatores de influência

O que leva os consumidores a comprar no varejo
Variedade

20%

Conveniência

19%

Promoções

18%

Preços baixos

14%

Melhor experiência de compra
Inovação

11%

8%

Produtos com qualidade/premium

4%

Melhor serviço ao consumidor

4%

Programa de fidelidade/caderneta

2%

Fonte: Estudo “Nielsen Series - Paper Shopper” (janeiro de 2015)
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Hora da verdade

Planejamento versus impulso

17%
22%

61%

Haviam planejado a
compra da categoria
Precisavam do produto, mas só se
lembraram disso ao chegarem à loja
Não precisavam do produto, mas
decidiram comprá-lo dentro da loja
Fonte: Estudo “Nielsen Series - Paper Shopper” (janeiro de 2015)

Em seu dia a dia, o consumidor
também está atento às mudanças
que acontecem nas lojas, tanto no
visual como na exposição dos produtos, e tanto em suas vitrines como em
seu interior. “Ele não tem mais período específico para comprar, mas, com
a economia desaquecida, opta por
comprar menos e em menores quantidades. No varejo alimentar, valoriza
a experiência de compra e o paladar,
que está muito atrelado ao gosto pessoal. O consumidor espera encontrar
padrões de produção regulares e um
bom atendimento”, diz o especialista.
O consultor também afirma que as
compras de reabastecimento imediato têm caracterização local e regional, mas os clientes procuram, cada
vez mais, por promoções ou produtos
com descontos, e não se importam se
têm de passar por dois ou mais estabelecimentos para realizar compras
semanais ou quinzenais.
Para ampliar o nível de informação a respeito desse tão disputado
shopper, o atacado e o varejo podem

e devem unir seus conhecimentos
para entendê-lo melhor e intensificar
a competitividade de seus negócios.
E mais, devem se entender, ou seja,
entender o negócio e as necessidades de cada um para, aí sim, chegar
ao shopper e ao consumidor final
com mais consistência e estratégia. De acordo com Fátima Merlin,
diretora da Connect Shopper e especialista em varejo, para obter resultados sustentáveis e uma relação
colaborativa com o consumidor, é
importante que o atacado distribuidor vá além do nível das informações
cadastrais e do conhecimento do
perfil de compra do varejista, e procure saber quais são as estratégias
desse cliente – desde as atividades
de compra e comercialização até o
conhecimento dos perfiis da loja e do
cliente desse varejista. Precisa, pois,
“saber com exatidão qual é a estratégia, o posicionamento e a proposta
de valor daquele varejista, e quais
são as prioridades e a avaliação do
seu cliente sobre você (produtos e
serviços). O objetivo deve ser o de
construir negócios lucrativos para
todos – atacadista distribuidor, indústria, varejista e consumidor. Para
isso, é imprescindível conhecer-se
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É importante que o
atacado distribuidor
vá além do nível das
informações cadastrais
e do perfil de compra
do varejista
FÁTIMA MERLIN, diretora da Connect Shopper

mutuamente, trocar Informações,
alinhar as expectativas e a estratégia
e construir conjuntamente um plano
de negócio que tenha em pauta o
shopper e seus desejos, saber, enfim,
o que de fato ele quer, como e quando”, orienta Fátima.
>>

Missão de compra

Razões de idas ao ponto de venda
Regular/abastecimento

41%

Reposição rotineira

7%
Preparação de uma refeição

7%

Emergência

7%

Para consumir no caminho

3%

Aproveitar uma promoção

3%

Ocasião especial

2%

Fonte: Estudo “Nielsen Series - Paper Shopper” (janeiro de 2015)
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Por terem uma visão mais aprofundada do negócio, os atacadistas
distribuidores podem oferecer um
grau de serviço mais específico
para o varejista. O que é necessário
em um cenário de queda nas vendas e de busca por estratégias que
atraiam o shopper para dentro da
loja. “O atacadista pode oferecer
um grau de serviço mais aprimorado ao varejista. O grau de serviço, nesse caso, consiste em contar
com uma equipe mais preparada no
campo, de modo que seja capaz de
discutir o negócio com os pequenos varejistas e de recomendar o
melhor mix para cada público-alvo.
Os maiores atacadistas estão hoje
focando nessa melhor prestação de
serviço para ter um diferencial no
mercado com seus clientes varejistas, ajudando-os a entender melhor
o mercado, a determinar o melhor
sortimento e a possibilitar a ob-

Quem planeja
quer o quê?

Fator principal que esse
consumidor busca
A categoria (decide o restante no PDV)

21%
A marca

54%

A quantidade

18%

A variedade

16%

O tamanho da embalagem

13%

O quanto quer gastar

13%

O tipo de embalagem

11%

O sabor/fragrância

10%

Fonte: Estudo “Nielsen Series - Paper Shopper” (janeiro de 2015)

Você sabia?
●S
 hoppers ficam, em média, 15

segundos diante das gôndolas

● E les focam a atenção durante
apenas 1,6 segundo
em cada estímulo

● E les notam menos de 40% dos
produtos da gôndola

F onte: Estudo “Nielsen Series - Paper
Shopper” (janeiro de 2015)

tenção de mais vendas”, diz Fábio
Gomes, gerente de Atendimento ao
Varejo da Nielsen.
A consultora Fátima Merlin
lembra que, quando se encontra cara a cara com o produto,
o varejista tem menos de cinco
segundos para fazer com que o
cliente coloque os produtos na
cesta/carrinho. “Como a decisão
do shopper leva em consideração
variantes como sabor, preço, marca, manutenção ou substituição/
experimentação, entre outras, a
persuasão deve ser ‘planejada’ com
base em fatores tais como a ocasião
de uso do produto, por quem ele
será consumido, e qual é a árvore
de decisão no canal. Não é apenas
estar, mas também onde estar e
como! Além disso, como é o fabricante que detém o conhecimento a
respeito do produto, há uma grande
expectativa a respeito da via que os
atacadistas distribuidores usarão
para fazer com que essas informações cheguem até a loja”, reforça.
Marco Aurélio Lima, diretor de
Auditoria de Varejo da GfK Brasil,
lembra que o varejo que compra do
atacadista distribuidor é muito diversificado, e suas necessidades variam
conforme o ramo de atividade a que
pertencem. “No setor de bebidas,
um bar tem uma necessidade diferente da de uma lanchonete. Isso

pode comprometer, por exemplo, o
mix oferecido, a quantidade mínima
de compra e o valor do produto. De
qualquer maneira, como o varejo
ainda utiliza muito o atacado para
a compra de emergência, então isso
exigirá, no mínimo, a presença de
alguns itens básicos que não podem
faltar nas suas lojas”, comenta. Um
estudo realizado pela GfK Brasil sobre o pequeno autosserviço no Brasil indicou que se trata de um canal
parecido com o mercado tradicional
(ou de balcão) que conhecemos.
“Atualmente, temos mais de 300
mil lojas de mercado tradicional no
Brasil, sendo que apenas no autosserviço devemos ter perto de 80 mil.
Parte dessas lojas (22%) atua em redes de negócios, isto é, compra de
maneira coletiva para ter mais poder
de barganha junto à indústria ou ao
atacado. Porém, elas já olham para o
atacado distribuidor com mais atenção. Em nossa última pesquisa, percebemos que 53% delas têm o hábito de comprar produtos no atacado
distribuidor, situação bem diferente
da que vigorava em 2011, quando
essa porcentagem estava perto de
20%. A relação entre varejista e distribuidor tende a se intensificar mais
depressa do que aquela que se estabelece entre o primeiro e a indústria”, diz Marco Aurélio Lima.
Também precisamos nos lembrar
de que o atendimento é tudo e que
hoje os produtos são commodities.
“Se a estratégia do atacado não estiver alinhada com sua distribuição
e seu nível de serviço, qualquer esforço será sempre em vão. Para esse
tipo de cliente, o preço será sempre
fundamental, mas o nível de serviço
também deve ser considerado, pois
assim se garante a qualidade do mix
e a oferta na loja. Serviços como o
de crédito também são muito valorizados pelo pequeno varejista
e muitos atacadistas já oferecem
condições diferenciadas”, diz Alexandre Machado, da consultoria
GS&AGR.
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