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Com quem falamos:

28

72

IDADE

Até 35 anos Acima de 35 anos

68

21

11

ESTADO CIVIL

Casadas Solteiras Divorciadas

71

29

FILHOS

Sim Não

 Universo de 200 mulheres, responsáveis pelas compras da família.
 Renda familiar acima R$6.500,00 mensal.
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Migração temporária ou mudança de hábito?
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2014
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Mini (Extra Bairro, Minuto Pão de Açúcar, etc)

Atacarejo (Assai, Atacadão, etc)

Sacolão / Hortifrutis
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24
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2016

Grandes (Extra, Carrefour, etc)

Mini (Extra Bairro, Minuto Pão de Açúcar, etc)

Atacarejo (Assai, Atacadão, etc)

Sacolão / Hortifrutis

 Na onda da crise, mais do que triplicou a frequência da classe média junto 
aos Atacarejos, que em 2014 era preferido por apenas 7% dos entrevistados. 

ONDE CONSTUMA FAZER SUAS COMPRAS?
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Atração e objeção ao Atacarejo:
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 Basicamente o que causa rejeição nas clientes está em não encontrar nesse ponto de venda o 
tripé Organização / Conforto / Feira.

 A questão da não aceitação do cartão de crédito foi bastante citada por quem frequenta o 
Atacadão, do grupo Carrefour.

 Em relação aos banheiros o comentário é que não se diferem em relação aos supermercados 
tradicionais, todos são ruins.

 Estar presente em vias de grande fluxo, fácil acesso e muitas vezes caminho entre o trabalho e a 
casa é sem dúvida um grande atrativo. E o preço vem justificando os pontos ruins. Por enquanto.

O QUE ATRAI NO ATACAREJO?
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O QUE GERA REJEIÇÃO?
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No futuro...
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QUANDO A CRISE PASSAR, CONTINUARÁ 
COMPRANDO NO ATACAREJO?

Sim Provavelmente Não
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24

28

CONTINUARÁ COMPRANDO SE 
RESOLVEREM OS PROBLEMAS QUE VOCÊ 

CITOU?

Sim Provavelmente Não
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Concluindo, a classe média está gostando dessa experiência:

 Uma parte entrevistadas citou razões como desemprego, dela ou de alguém da família, como 
justificativa para a busca de novos pontos de venda. Outra parte aponta a necessidade de reduzir 
despesas e poupar dentro de um cenário de incertezas.

 Praticamente 1/3 das entrevistadas pretende retornar aos pontos tradicionais, onde sentem-se mais 
confortáveis e mais atendidas em suas demandas. Entretanto, a experimentação levou à boa experiência 
da economia, principal motivador para a mudança do local da compra.

 Sendo assim, o Atacarejo atual atende ao motivador principal, mas não atende ao modelo de compra 
estabelecido pelo comportamento dessa classe, que demanda por mais organização e mais conforto, 
por exemplo.

 A oportunidade para o Atacarejo está em construir fidelização junto ao um público que não frequentava 
sua lojas. A oportunidade dos concorrentes que perderam esse público está em elevar seus níveis de 
produtos em oferta, promoções e preços baixos em categorias básicas, visando manter essa público em 
suas lojas.

 A questão chave da classe média não está no preço dos produtos agregados, mas sim nos básicos, que 
para as consumidoras não faz sentido gastar com limpeza, por exemplo, mais do que com produtos que 
geram prazer para a família.

 Comportamentos mudam em função de cenários e esse comportamento pode mudar novamente, mas 
o fato de que a classe média está gostando de gastar menos com o que ela julga apenas básico, pode 
dificultar que retornem ao comportamento anterior.



Pesquisamos mercados, 
ampliamos negócios!

quorumbrasil.com

55 11 3130.6958

Av. Paulista, 1079 – 7º andar - São Paulo - SP 


