
Perecíveis: soluções
De chamariz de público a geradoras de lucro, as seções de perecíveis
desempenham atualmente papel fundamental nos supermercados e
ampliam sua representatividade no faturamento a cada ano. Por sua
relevância, o setor atribui maior atenção, com investimentos em novos
equipamentos, produtos e serviços, principalmente nas áreas que oferecem
soluções para facilitar o dia-a-dia do cliente, como rotisseria e pratos
prontos, padaria e confeitaria e seção de FLV

por praticidade se consagra,
as seções de perecíveis ga-
nham notoriedade e tornam-
se fundamentais nos super-
mercados. No Ranking Abras
2004, as seções de FLV, frios e
laticínios, acougue, padaria,
congelados, peixaria e rotisse-

ria representaram juntas
34,8% do faturamento do se-
tor, ou seja, foram responsá-
veis por vendas de cerca de
R$ 30 bilhões em 2003.

Além de considerar rentá-
veis, os supermercadistas
também destacam que as se-
ções atraem clientes e, com
uma operação eficiente e cri-
ativa, geram lucratividade

nada desprezível para um
cenário econômico como o
atual, em que os maiores au-
mentos no faturamento das
redes ocorrem ou por aqui-
sição de lojas ou pela abertu-
ra de novas unidades.

Por conta desse cenário, os
empresários do setor traba-
lham cada vez mais para pro-
porcionar facilidade no dia-a-

medida que os estilos de
vida da população se
transformam e a busca



que ampliam lucros
dia de seus clientes, agregan-
do valor principalmente às se-
ções de rotisseria, de padaria
e confeitaria e de FLV - frutas,
legumes e verduras, áreas que
SuperHiper destaca nesta re-
portagem de capa. Nas próxi-
mas páginas mostraremos al-
gumas experiências de super-
mercadistas e de fornecedores
de equipamentos e serviços,
que oferecem as mais variadas
soluções em alimentação aos
clientes. Esse contexto dá tão
certo, que há vários casos em
que a empresa supera a mé-
dia de representatividade das
seções, publicada no ranking
Abras. Por exemplo, a seção
de FLV representa 6,4% na

média, mas há redes que ob-
têm 10% ou mais de partici-
pação; o mesmo ocorre com
a rotisseria, que de uma re-
presentatividade média de
1% do faturamento chega a
3% ou até 5%, em casos es-
peciais, além da padaria, que
de uma média de 3,2% ob-
tém até 7% dos ganhos.

Para chegar a tal estágio de
evolução dos perecíveis, além
das boas técnicas de operação
e criatividade dos responsá-
veis pela seção, destacam-se
as melhorias obtidas com o
auxílio de equipamentos mo-
dernos que facilitam as ativi-
dades e chegam até a embe-
lezar o ambiente da loja.

O mais interessante é que, se
há alguns anos isso era comum
em mercados como Rio de Ja-
neiro e São Paulo, hoje também
é habitual em outras praças de
Norte a Sul, do País, com casos
muito bem sucedidos, em que
tanto os empresários do setor
como os da indústria destacam
um ponto essencial para o suces-
so: saber aguçar os sentidos dos
clientes com uma seção com vi-
sual bonito, limpo, bem posicio-
nada, com produtos em desta-
que, recebendo a iluminação
adequada, com itens que exalam
frescor e despertam a máxima
atenção. Confira a seguir!

Por Marlucy Lukianocenko



Qualidade e muita VARIEDADE

de supermercado
de todo o País é
uma grande aliada

uma das unidades da rede em
Cuiabá, que funciona 24 horas,
nos finais de semana a rotisse-
ria tornou-se ponto de encon-
tro na madrugada. "É que as
pessoas vão para as casas no-
turnas, dançam e quando saem
de lá passam no hipermercado
Modelo para tomar ali mesmo
o escaldado cuiabano, uma
sopa de frango com ovo que é
alimento tradicional para recu-
perar as energias", exemplifica.

De acordo com
Yamaguchi, somen-
te a rotisseria é res-
ponsável por R$ l
milhão em ganhos
mensais em vendas
para a rede e é uma
das meninas dos
olhos dos dirigen-
tes da empresa, jun-
tamente com as
áreas de padaria e
FLV Todo o cardá-
pio da rede foi de-
senvolvido com in-
vestimentos em co-
zinhas totalmente
profissionalizadas
nas lojas, segundo
o responsável pela
área, que possuem
equipamentos de
primeira. Além da
qualidade, é priori-
dade a segurança
alimentar, que são
verificadas com o
apoio de três nu-
tricionistas e da
médica veterinária

da rede. "Todas as receitas fo-
ram padronizadas e grande
parte dos produtos adquiridos
para a composição dos pratos
são itens líderes de venda
para não interferir na qualida-
de", diz Yamaguchi.

Além disso, a área de rotis-
seria também possui outra
segmentação: dos assados. "É
um dos motivos de grande
movimentação na loja, princi-
palmente aos domingos", diz,
informando que a demanda é
tanta, que os funcionários co-

seção de rotisse-
ria hoje tão pre-
sente nas lojas

das pessoas que tra-
balham fora, dos
solteiros e de todos
os clientes que que-
rem mais praticida-
de, nos mais varia-
dos pontos do País.
Ciente disso, a rede
Modelo, com 12
unidades localiza-
das em Cuiabá e no
interior de Mato
Grosso, tem nesta
seção um dos seus
grandes pontos de
destaque, atraindo
clientes com 60 ti-
pos de pratos pron-
tos, desde os tradi-
cionais, como lasa-
nha, feijoada, arroz
carreteiro, panque-
cas, etc., até os regi-
onais, como gali-
nhada, a galinha com pequi, o
arroz Maria Isabel (com bacon
e pedaços de carne seca), a
paçoca de pilão (carne seca
com amendoim), etc.

"Esta é uma prova da mu-
dança de hábito do consumi-
dor. Até onde tradicionalmen-
te o alimento era preparado no
lar, como nas cidades do inte-
rior, já há adesão ao prato
pronto", comenta o compra-
dor da área de perecíveis,
Valter Yoshinobu Yamaguchi.
Ele declara também que em



meçam a assar os frangos du-
rante a noite anterior, e os ar-
mazenam em papel alumínio.
"Senão não damos conta. Por
semana comercializamos 12
toneladas de frangos assa-
dos", declara.

Aperfeiçoamento

Mas se a rotisseria é hoje
uma seção tão atraente e
com tantas possibilidades,
há agentes que colaboram
para isso, como os novos
fornos, especialmente os
utilizados para assar fran-
gos, a vedete da seção. No
final da década de 80 mui-
tos empresários do setor
não queriam mais assar carnes
nas lojas devido a problemas
como a sujeira causada e o
grande espaço ocupado pelos
equipamentos, entre outros.
Gradativamente, eles foram
aderindo à prática, à medida
que a indústria de fornos evo-
luiu e transformou o ato de
venda em um show, causando
a melhor impressão nos clien-
tes. "Essa indústria se consoli-
dou, aperfeiçoando os aspec-
tos de higiene e beleza, e a
venda de frangos assados pas-

sou a ser um fator de atração
de clientes nos supermercados,
a agregar muito mais valor,
com margem bastante interes-
sante, o que foi pontualmente
observado pelos empresários",
conta o diretor comercial da
Emplarel, Marco Farah.

Segundo Farah, a máquina
top de linha que acaba de che-
gar ao mercado é a multissérie
na versão 2005, da Eurogrill, im-
portada pela Emplarel. O mo-
delo, com sistema auto-
limpante, tem capacidade para

assar em 40 minutos
75 frangos. "Com esse
sistema, o funcionário
pára de assar frango
e após a autolimpeza
já pode até começar
a assar pães", diz
Farah, que faz alusão
também ao design ar-
rojado do equipa-
mento. "O cliente
acompanha todos os
passos. É um verda-
deiro show."

Mas há diversas opções de
fornecedores de fornos no
mercado. Uma pequena ou
uma média rede pode iniciar
uma área de rotisseria com in-
vestimentos condizentes com a
sua demanda, com o seu per-
fil. "Ela não precisa adquirir
uma top de linha, há várias
opções que também são mui-
to eficientes. Os valores dos
fornos variam muito, no caso
da marca Eurogrill, vão de 5 mil
euros, para a mais econômica,
a TG 330, a 29 mil euros, para
a multissérie. Como benefício
para a aquisição, há uma linha
de financiamento do Banco do
Brasil, com crédito a juros de
l ,2% ao mês para esses equipa-
mentos", informa.

Uma sugestão dada por
Farah é que na versão elétrica
o produto pode acompanhar a
tendência de realizar promo-
ções em outras áreas das lojas,
como na frente, por exemplo.
Isso porque nessa versão ne-
nhum equipamento requer
exaustão e, por possuir base
móvel, pode ser utilizado de
forma promocional.



Segurança ALIMENTAR é ponto forte

mercado de vizi-
nhança, se encon-
trar o foco adequado
na seção de padaria
o sucesso de vendas
acontece. É o caso
de uma das três uni-
dades da rede
Samano, localizada
no bairro do Morum-
bi, em São Paulo. O
destaque está na pa-
daria. Há clientes
que consideram o
pão italiano o me-
lhor da cidade e en-
frentam o trânsito paulistano
para buscar o produto, entre
outros itens cobiçados.

A loja Morumbi, de 600
metros quadrados de área de
vendas e seis check-outs, foi
adquirida há dois anos pela
rede Samano, e já tinha uma
tradição em perecíveis, mas
os novos proprietários decidi-
ram enfatizar como ponto a
seção de padaria e confeita-
ria, iniciando há um ano um
trabalho diferenciado.

Ao contrário das médias e
grandes redes que mantêm um
profissional ou uma equipe de
nutricionistas para comandar as
seções, o gerente geral, Sérgio
Samano, apostou na terceiriza-
ção dessa tarefa, contratando a
Alef Assessoria Nutricional. Des-
de então, um dos principais
benefícios observados foi na
conduta dos funcionários. "Com
um profissional da área ensinan-
do a forma correta de operar,

apontando os erros e cobran-
do resultados, foi mais fácil e
rápido atingir qualidade e pa-
dronização nos procedimentos,
tanto que menores quebras fo-
ram verificadas, além da maior
organização", comenta Sérgio.

De acordo com a nutricio-
nista que atende à rede
Samano, Maria Aparecida
Silveira, todo o trabalho é re-
fletido na imagem da loja, pois
é perceptível para o cliente que

consome o produto que há
preocupação do estabeleci-
mento com a segurança ali-
mentar. Além disso, a empre-
sa se mantém tranqüila com a
vigilância dos órgãos públicos,
porque a nutricionista se in-
cumbe de fazer o trabalho de
fiscalização similar, uma vez
por semana, sem que os fun-
cionários saibam a data. "Isso
nos tranqüiliza, porque se um
fiscal chegar à loja, sabemos
que os processos estão corre-
tos, dentro das normas", de-
clara o gerente geral.

Além da padaria, a confei-
taria é destaque, segundo o
proprietário. São comercializa-
dos 100 itens, de petit four a tor-
tas, doces e bolos para festas.
"Tudo é confeccionado na loja
por 10 funcionários. Consumi-
mos 7,5 toneladas de farinha de
trigo mensalmente na padaria
e confeitaria, e a área de ven-
das destinada à seção é de 150

ão importa se é
um hipermerca-
do ou um super-



metros quadrados. Local em
que 10 funcionários preparam
festas completas para nossos cli-
entes", explica.

Minifábricas

Sejam do tamanho que fo-
rem, as lojas de supermerca-
do estão se transformando em
verdadeiras minifábricas de
pães, observa o diretor co-
mercial da Perfecta, Flávio
Moura. "Quando não estão
junto à área de vendas, têm
um local específico para o
preparo e uma rotina de par-
que fabril com dezenas de
funcionários. De olho nesta
tendência, a indústria vem
tentando facilitar ao máximo
a rotina desses produtores e
entre as novidades, além de
fornos compactos resistentes,
estão outros equipamentos",
afirma. Como novidade, ele
cita a divisora boleadora li-
nha 2005, com capacidade
para dividir numa só opera-
ção 30 pedaços de massas de
30 gramas a 100 gramas de
maneira uniforme, sem des-
perdício. "São 1,8 mil peda-

ços por hora", diz Moura. Ele
também destaca outro equi-
pamento para auxiliar nessas
iniciativas de linha de produ-
ção: a máquina de
ultracongelamento a menos
40°C. O equipamento pode
ser utilizado também nas áre-
as de confeitaria e rotisserias.
Moura fala ainda em itens
para auxiliar a seção com
tecnologias avançadas, como
câmaras de fermentação con-
trolada, e revela que os inves-
timentos variam de acordo
com a necessidade de cada
loja e vão de R$ 25 mil a R$
350 mil, por exemplo.

Mas, se os equipamentos
são bastante necessários para
otimizar a seção de padaria e

confeitaria, não se pode es-
quecer o fator humano: a qua-
lidade dos padeiros e confei-
teiros. Para ajudar a treinar a
mão-de-obra, os supermerca-
dos contam com auxílio de
empresas fornecedores de
equipamentos e também de
fornecedoras de farinha de
trigo. Elas têm mestres de pa-
daria, funcionários que en-
tendem tudo desse setor, e
ministram treinamentos a pa-
deiros e confeiteiros, mos-
trando novidades. Por conta
desse cuidado, há padarias
que possuem participação de
6% a 8% no faturamento da
loja, e na área de confeitaria
respondem por entre 3% e
4% das vendas.



SAUDÁVEIS e práticos

- frutas, legumes e verduras
vem cada vez mais agregando
valor aos produtos, seja com a
seleção mais criteriosa, com
uma exposição mais colorida e
funcional ou com expositores
projetados para exaltar o pro-
duto. Sem dúvida, o mix dife-
renciado é um ponto forte da
seção, que conta hoje com uma
enorme variedade de frutas, es-
pecialmente as do
Norte e Nordeste do
País ou as importadas.

Além de todas as
práticas da boa opera-
ção, com reposição e
exposição adequadas
dos produtos a granel,
os supermercados
hoje investem em al-
ternativas que agre-
guem valor à seção,
como os produtos em-
balados, os orgânicos e os pré-
processados, o chamado "fresh
cut" (veja quadro), fornecidos
pela indústria ou elaborados na
própria loja. O Supermercado
Barão, de Campinas (SP), com
uma loja de 1,5 mil metros qua-
drados de área de vendas, por
exemplo, aderiu ao fresh cut e
aprovou. Segundo seu diretor-
proprietário, Gilberto Antoniolli,
são processados diariamente
20 itens, entre legumes e ver-
duras. "A implantação não foi
fácil. O processo exige alto in-
vestimento, planejamento in-
tensivo, área exclusiva, sala
climatizada, entre outros", ex-

plica. No entanto, o diretor
lembra que isso é compensado
com muitos benefícios para a
loja e para o cliente. "Quem
conhece o produto gosta, per-
cebe a qualidade e confia, além
de gastar menos tempo na pre-
paração, pela praticidade e de
evitar o desperdício, com o
aproveitamento total dos ali-
mentos", diz. Já como pontos
positivos para a loja, Antoniolli
destaca a boa imagem causa-
da pelo diferencial de merca-
do que fideliza clientes das clas-
ses A e B e o alto valor agre-
gado dos produtos, que
proporciona boa rentabilidade.

"Hoje esses produtos represen-
tam 5% das vendas de FLV e
12% das vendas de legumes e
verduras, e esses percentuais
devem crescer, à medida que
os produtos vão sendo experi-
mentados", afirma.

Outra rede, a Líder, de
Belém (PA), também destaca a
seção de FLV que sozinha é res-
ponsável por 10% do
faturamento, ou seja, mais de
R$ 60 milhões vendidos em fru-
tas, verduras e legumes, confor-
me o Ranking Abras 2004. "Isso
porque o lema repassado para
os funcionários é: "Qualidade
todo dia e o dia todo", inclusi-
ve em nossas lojas 24 horas,
que possuem esquema especi-
al, além de apoio de nutricio-
nistas e agrônomos", conta o
gerente de FLV, Jonas
Rodrigues. O responsável pela
área destaca também que ao
tornar disponíveis produtos a
granel e embalados, houve um
incremento nas vendas da se-
ção entre 10% e 15%. "Além de
elevar a rentabilidade, também

e é para atrair o consumi-
dor e facilitar a sua vida, a
seção de hortifrútis ou FLV



reduziu perdas. Há um grande
controle, porque temos um cen-
tro de distribuição de perecíveis
com ênfase em FLV", afirma.

Praticidade

Assim como nos produtos de
FLV os supermercadistas têm
investido em equipamentos re-
frigerados, nos expositores e em
balanças, aprimorando a área
de perecíveis. Neste último item,
a praticidade e veracidade são
atributos que não podem faltar
e para que isso ocorra as empre-
sas desse setor não deixam de
investir e inovar. A Filizola, por
exemplo, chega a este ano com

novidades em prestação de ser-
viços e produtos. A empresa, se-
gundo o gerente nacional de
vendas, Cássio Coelho, investiu
R$ 1,5 milhão em 14 filiais espa-
lhadas por todo o País, que
comercializarão os produtos e
prestarão assistência técnica.
"Agilidade na manutenção de
equipamentos que é primordial
para a operação nas seções de
rotisseria, hortifrútis, padarias.
Elas não podem parar", declara.

Como novidades em produ-
tos, Cássio aponta uma solução
em balança mais econômica, que
é a Pluris. Ela custa em tomo de
R$ 500,00 e é informatizada com
três funções, duas escalas, ver-
são 15 quilos e 6 quilos.

Ressaltando o carro-chefe
em vendas da Filizola, a mode-
lo Platina também passa a ser
moldada de acordo com a
necessidade do cliente, ou seja,
pode agregar mais serviços de
software, ser wireless (sem fio),
entre outros aspectos, e ainda
ser personalizada de acordo
com a composição do ambien-
te. "Lançamos como uma brin-
cadeira a Platina em cores ver-
melha, grafite, prata, verde e
outras e ela se tornou um su-
cesso", conta o gerente.

Outra exemplo deste merca-

do é a Toledo, que este ano
também chega com várias no-
vidades, para a frente de cai-
xa, para a retaguarda e para a
área de vendas. Dentre elas, o
gerente nacional, Mario
Pandolfo, destaca a balança de
check-out, agora na versão 30
quilos, antes havia no merca-
do somente a de 15 quilos. "O
que contribui para a eficiência
do FLV e também da padaria e
confeitaria", lembra Pandolfo.
Para a área de vendas, algumas
inovações são a balança eco-
nômica, que emite maior nú-
mero de etiquetas, proporcio-
nando menores perdas. "Já que
o volume de etiquetas utiliza-
do nessas áreas é alto", comen-
ta. Mas o destaque, segundo
Pandolfo, é a balança por
radiofreqüência Wi-Fi, que per-
mite mobilidade para diversas
ações promocionais na loja.

Para finalizar, o gerente
apresenta também uma novi-
dade para o recebimento de
itens perecíveis, uma balança
de piso interligada à rede. "O
receptor pode confirmar se a
quantidade encomendada está
de acordo com a entregue. É
uma oportunidade de deter o
controle mais rígido na reta-
guarda da loja", sugere.


