
MERCADO

LEITE LONGA VIDA

ESCOLHA O MELHOR

A diversidade de marcas regionais e a crescente segmentação
dos produtos têm dificultado a definição do sortimento

da categoria. Saiba como compor o mix que vai agradar
seus clientes e aumentar as vendas de leite UHT.

O auto-serviço responde por
mais de 90% das vendas de

leite longa vida (UHT), categoria
destino, que em 2002 faturou mais
de R$ 2,8 bilhões, aumento de 25%
em relação ao ano anterior. Para
este ano, é esperado crescimento
entre 3% e 5% em volume, segun-
do a ABLV (Associação Brasilei-
ra de Leite Longa Vida). Duas ca-
racterísticas marcam o mercado:

a diversidade de marcas e a cres-
cente segmentação dos produtos.
Além dos tradicionais integral,
desnatado e semidesnatado, há os
leites especiais como os com fer-
ro, com vitaminas, com mais cál-
cio ou com teor reduzido de
lactose, por exemplo. A categoria
também é pulverizada, ou seja, há
marcas que só têm destaque regio-
nal. Esses fatores acentuam a im-

portância de compor mix adequa-
do às necessidades dos clientes.

O primeiro passo para essa de-
finição é entender como o merca-
do está dividido. Entre os leites
tradicionais, o integral responde
por cerca de 76% das vendas. Os
outros 24% são de desnatado e se-
midesnatado. Como a participa-
ção dos leites especiais não é
auditada, as

DEFINA O SORTIMENTO DE LEITE LONGA VIDA
DE ACORDO COM O PERFIL DA CLIENTELA

A consultora Stella Beluzzi lembra que, ao definir o mix, o supermercadista deve sempre considerar
o volume de vendas da categoria e as características de seu público-alvo - estratégia que também

vale para os leites longa vida. A seguir, a consultora apresenta algumas sugestões. Confira:

PERFIL DE CLIENTE LEITE INTEGRAL DESNATADO E SEMIDESNATADO LEITES ESPECIAIS

Baixo Poder Aquisitivo

Classe C

Classes AB

70% a 85%

50% a 65%

45% a 55%

15% a 20%

30% a 35%

20% a 30%

Até 10%

Até 15%

Até 25%
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LEITE LONGA VIDA

Entre os leites tradicionais, os integrais detêm 76% do mercado.
Desnatados e semidesnatados ficam com 24% das vendas.

tá coletiva, destacou
que, numa mesma fa-
mília, há vários hábi-
tos de consumo de
leite UHT, variando
conforme a idade. De
acordo com o execu-
tivo, a dona de casa

Parmalat: para
crianças entre 1 e 3

anos, a empresa tem
o leite Crescimento,

que integra a linha de
leites especiais.

leites especiais é uma
tentativa de fugir da
guerra de preços e
melhorar as margens
- explica o executivo.

Segundo a consul-
tora Stella Belluzi, as
margens para os leites
tradicionais não ultra-
passam os 15%. Já as
dos especiais podem
chegar a 25% ou 30%.
Para Jorge Santos, di-
retor da rede Bom D+,
com seis lojas no in-
terior paulista, a pro-

Elegê: leite semidesnatado
com fibras é opção para

consumidores preocupados
com alimentação mais saudável.

cura por leites especiais deve au-
mentar nos próximos anos.

- Em nossas lojas já há um es-
paço onde os leites especiais fi-
cam agrupados. Como as emba-
lagens destes produtos destacam
as propriedades nutritivas, aos
poucos os clientes percebem e va-
lorizam a diferença - diz Santos.

Outro fator a ser considerado,
como lembra Noroly do Nasci-
mento, gerente-comercial do
Super Muffato, é o alto investi-
mento da indústria na mídia para
divulgar os leites especiais.

- Esta é uma das razões pelas
quais não podemos abrir mão des-
tes itens - explica o gerente.

Além de incluírem no mix as
marcas mais tradicionais e os lei-
tes especiais, esses supermerca-
distas não deixam faltar as mar-
cas regionais em suas lojas. Afi-
nal, a distribuição do leite UHT é
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compra leite integral para o con-
sumo geral da casa (inclusive para
cozinhar), desnatado ou semides-
natado para ela própria ou para
quem necessita consumir menos
gordura, leite com vitaminas e fer-
ro para crianças e adolescentes, e
com mais cálcio para os idosos.

Roseli Mello, gerente de desen-
volvimento de novos produtos da
Parmalat, lembra que o consumi-
dor não troca os leites tradicionais
pelos especiais. O que ocorre é
uma compra adicional, daí a ne-
cessidade da loja ter os vários ti-
pos de leite.

Para Valter Vanzella, diretor-
presidente da Frimesa, os especi-
ais também são uma forma de as
indústrias fugirem da baixa mar-
gem do leite tradicional. Em seu
portfólio, a empresa já tem leite
semidesnatado com fibras.

- Os supermercados reduzem
demais o preço do leite longa vida
para atrair clientes. Produzir os

que os produtos representem ape-
nas 3% das vendas. Apesar de apa-
rentemente inexpressivo, o seg-
mento de leites especiais é alvo
de algumas empresas, como a
Parmalat. Recentemente, a multi-
nacional reformulou a linha de lei-
tes, dando forte destaque aos es-
peciais, como o leite Crescimen-
to, enriquecido com vitaminas, e
o Zymil, com baixo teor de lacto-
se. Com a medida, a empresa es-
pera dobrar a participação dos es-
peciais no mercado até 2005.

Segundo a Parmalat, o perfil do
consumidor de leite longa vida é
o seguinte: famílias com cinco a
seis pessoas, lares em que normal-
mente a dona de casa tem mais de
40 anos e em que há presença de
crianças pequenas. Isso porque
esse público costuma fazer esto-
ques maiores do produto em casa,
o que é possível com o leite longa
vida. José Fay, diretor da unidade
de leite da Parmalat, em entrevis-



LEITE LONGA VIDA

Para supermercadista, os consumidores são infiéis, sendo que
60% escolhem a marca de leite em função do preço mais barato.
extremamente regionalizada, com
a presença de inúmeros laticínios
disputando os mercados locais.

- Temos que ter as nacionais,
as regionais e ainda contar com
uma de combate, pois a fidelida-
de às marcas não é tão grande -
diz Nascimento, do Super Muffato.

A consultora Stella Belluzi tam-
bém sugere essa composição de
mix para os leites tradicionais,
sem esquecer o de marca própria.

Natanael da Silva, gerente do
hiper Andorinha, em São Paulo,
acredita que 60% dos consumido-
res escolhem a marca de leite em
função do preço. Daí a importân-
cia de se ter uma opção mais ba-
rata para oferecer ao cliente. •

DICAS PARA VOCÊ LUCRAR COM LEITE
• Entre os produtos que
compõem a linha de leites
especiais da Parmalat estão o
leite Crescimento - voltado para
crianças de um a três anos e
disponível em embalagem de
500 ml - e o Dietalat Cálcio Plus.
Roseli Mello dá algumas dicas
para capitalizar as vendas dos
produtos: "O leite Crescimento
pode ser exposto junto a fraldas,
chupetas e até mesmo ao leite
em pó. Já o Dietalat Cálcio Plus,
produzido para atender às
necessidades das mulheres,
pode ficar próximo a cosméticos
e absorventes higiênicos",
explica Roseli.

Vera Rey, diretora-comercial
da Elege, sugere exposição
casada de leite longa vida com
cereais. Outra dica é expor o
produto junto de itens
complementares do café da
manhã, como pão, manteiga,
requeijão e queijo fatiado.

Natanael da Silva, gerente
do hipermercado paulistano
Andorinha, usa uma estratégia
simples para não perder vendas
de leite longa vida. Um repositor
trabalha exclusivamente no
corredor de leites. Isto evita
ruptura e aumenta nossas
vendas", garante.

ESTRATÉGIAS E PROMOÇÕES PARA ESTIMULAR O CONSUMO
O consumo de leite no Brasil é
de 47 litros por ano per capta,
índice ainda baixo, como
lembrou José Fay, diretor da
unidade de leite da Parmalat em
entrevista coletiva. Existe grande
potencial a ser explorado,
principalmente no segmento de
leites especiais. A seguir, veja
algumas idéias para estimular as
vendas de leite entre os
consumidores da sua loja:

• SEGUNDO Roseli Mello, gerente
de desenvolvimento de novos
produtos da Parmalat, pesquisas
realizadas nos EUA mostram
que boa parte dos adolescentes
daquele país não consome a
quantidade diária de cálcio que
necessitam - o que pode
aumentar no futuro o risco da

osteoporose. Roseli acredita que,
em função do estilo de vida
moderno, os resultados dessas
pesquisas americanas servem
também para ilustrar os hábitos
dos adolescentes de outros países,
como o Brasil. Para destacar a
importância do cálcio - encontrado
principalmente no leite e seus
derivados - o supermercadista
pode espalhar pela loja cartazes
incentivando o consumo de leite e
alertando para a prevenção, desde
a adolescência, da osteoporose -
doença resultante da perda
gradual da substância óssea. Os
cartazes podem ainda conter
receitas de vitaminas e sobremesas
preparadas com leite. A campanha
sobre a importância do cálcio na
alimentação pode também ser
estendida aos tablóides.

• INTOLERÂNCIA à lactose (açúcar
natural do leite) é de certa forma
comum entre adultos, sendo que
muitos não descobrem o
problema e simplesmente deixam
de consumir leite. Uma sugestão
é promover palestras com
especialistas no assunto. Ao final
dos encontros, realize
degustação dos leites com baixo
teor de lactose para apresentar o
produtos aos consumidores.

• PROMOVA um curso de culinária
em sua loja exclusivamente com
receitas que levem leite entre os
ingredientes, como pudins, bolos,
molho branco, entre outras. Para
participar, os clientes devem
comprar pelo menos quatro
embalagens de leite tradicional e
duas de leite especial.
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