
Destilando lucros
A seção de

bebidas destiladas
sempre traz

boas vendas,
principalmente em
períodos sazonais,

mas uma boa
preparação é
fundamental

Por Matheus Diniz

C aipirinha, cuba-libre, batidas
ou coquetéis - todas estas
são bebidas feitas à base de

destilados. Esta é uma seção que
sempre tem boas vendas e, quando
junto vêm os produtos de delicates-
sen, salgadinhos, chips, águas mine-
rais ou tônicas, club soda, baldes de
gelo, açúcar, copos, limão, taças ou
abridores os resultados ficam ainda
mais interessantes, não acha? Pois
esta é a realidade da seção de bebi-
das destiladas - um grande giro de
vários de seus produtos e alto valor
agregado para muitos itens.

Uísques nacionais e importados,
vodca, rum, gin importado e nacio-
nal, licores, conhaques, aguarden-
tes, cachaças, aperitivos (batidas,
caipirinhas, catuaba, jurubeba e
outros) são os produtos básicos para
uma seção de bebidas destiladas.
Cada tipo de bebida deve ter três
marcas diferentes, mas para o gin,
por exemplo, apenas uma marca é
suficiente.

Segundo o consultor Marcílio
Dias, a seção de destilados precisa
ser chamativa e o ideal é montar as
gôndolas começando pelos licores,



normalmente bebidas com o visual
mais bonito, depois passar para os
uísques, vodcas, gin, rum e conha-
ques. As cachaças também devem
estar em um lugar privilegiado nas
gôndolas, pois vêm fazendo muito
sucesso. O furto das bebidas mais
caras, pelo seu alto valor agregado,
é um fato - por isso, quase sempre
são necessárias medidas preventi-
vas. "O importante para o supermer-
cado que tranca, por razão preventi-
va, suas bebidas é colocar avisos no
local onde normalmente elas deve-
riam estar expostas", explica Dias.

Promoções
A seção de destiladas deve ser

promovida sempre e de várias for-
mas, mas somente as de maior con-
sumo e de marcas mais conhecidas
devem ter preferência nas promo-
ções. "Gin, rum e licores, por
exemplo, têm baixo giro, não com-
pensa fazer esforço de vendas con-
tinuamente. Salvo em ocasiões
especiais, como uma quinzena de
destilados", comenta Dias. Outra
forma de se promover a seção é a
abordar o cliente, chamá-lo para
fazer uma degustação. Nessa hora é
interessante sugerir a compra como
presente e nesse caso manter dispo-
níveis cartuchos, brindes (copos,
dosadores e outros) ou papéis de
presente coloridos e sugestivos.

Marcílio Dias diz que para agre-
gar maior valor à seção, o super-
mercadista deve manter os produtos
de maior consumo, como vodcas,
cachaças artesanais (que ganham
cada vez mais mercado), licores
tipo "Amarula" e os uísques, nacio-
nais ou importados sempre em suas
gôndolas. O supermercado deve
sempre enaltecer a origem e garan-
tia destes produtos, pois existem
muitas falsificações à venda.

A descoberta da cachaça
Um produto que vem ganhando

força a cada ano nas gôndolas é a
cachaça. No começo da década de
80, a chamada cachaça artesanal,
diferente da aguardente industrial,
passou por uma enorme melhoria
no produto ofertado e na sua quali-
dade, trazendo a classe média e
média alta para seu consumo.
Segundo Aureliano Pires, diretor
comercial e de marketing da Cooca-
chaça, o produto artesanal já está
alcançando o mesmo status de
outras bebidas como o uísque e a
vodca. Hoje, a cachaça apresenta
um crescimento de 12% ao ano no
seu consumo. "Estes números
valem para os supermercados, pois
também representam a venda no
varejo", comenta Pires. O Brasil
produz anualmente 1,5 bilhão de
litros - sendo a cachaça artesanal,
responsável por um terço desta pro-

dução. A cachaça mineira, top of
mind no Brasil, participa com nada
mais nada menos do que 250
milhões de litros da bebida. A Coo-
cachaça é a maior cooperativa do
setor no País, com 80 produtores e
capacidade de produção de 12
milhões de litros por ano de cacha-
ça-artesanal.

Os supermercados também des-
cobriram o valor da cachaça - nos
últimos anos ela tem conquistado
maior destaque nas gôndolas e o
número de marcas nos supermerca-
dos aumentou muito. "Este é o único
erro que o supermercadista comete.
O grande número de marcas confun-
de o consumidor, e atrapalha o dono
do supermercado, pois afeta o giro
da sua mercadoria", observa Pires.
Mas os acertos também são visíveis
- o melhor posicionamento da cacha-
ça nas gôndolas, as promoções
desenvolvidas e as degustações, são
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as melhores iniciativas para o consu-
midor se acostumar mais com a legí-
tima bebida brasileira.

Atento ao cliente
O Supermercado Verdemar, que

inaugurou sua terceira loja no fim
de 2004 no bairro Buritis em Belo
Horizonte, comercializa todos os
tipos de bebidas destiladas - uísque,
vodca, rum, tequila, cachaça, licor.
Seu mix é formado por produtos
que atendem o perfil de seus consu-
midores (A/B) e o supermercado
está sempre atento aos lançamentos
do mercado. Ultimamente, o Verde-
mar tem percebido um grande
aumento na venda da cachaça arte-
sanal. Segundo o diretor comercial,
Luiz Alexandre Poni, este aumento
no consumo se deve à maior sofisti-
cação da bebida. "Hoje temos
cachaças artesanais, com maior
valor agregado. Antigamente isso
não acontecia", observa Alexandre.

Apesar de a cachaça apresentar
um grande aumento nas vendas, o
uísque, a vodca e o rum ainda são as
bebidas mais vendidas durante o
ano. O conhaque sempre tem um
grande aumento nas vendas na épo-
ca de inverno, já o uísque e a vodca
têm maior procura na época do car-
naval e festas de fim de ano. "A
bebida destilada já vende por si só,
mas temos a degustação de produ-
tos, o que é uma ótima estratégia de
vendas", comenta Alexandre.
Geralmente, estas degustações são
feitas quando existe algum lança-
mento de produto, para ajudar o
cliente a se familiarizar ou conhecer
com a novidade. Dentro da seção de
bebidas do supermercado, as desti-
ladas representam entre 50% a 60%
do total das vendas.

O Verdemar organiza suas gôn-
dolas de bebidas destiladas por
tipos - uísque, vodca, cachaça, rum,
tequila, licores. As bebidas com

maior valor agregado são trancadas
e ficam na mesma gôndola, junto
com as outras. Segundo Alexandre,
o maior motivo para se trancar as
bebidas mais caras são os furtos.
"Infelizmente precisamos fazer
isso. Acabamos vendendo menos
porque alguns clientes ficam cons-
trangidos em chamar o gerente ou
algum funcionário, mas tem que ser
feito", explica.

Mix amplo
O Extra comercializa todos os

tipos de bebidas destiladas. Uísques,
conhaques, vodcas, aguardentes,
ready drinks, gin, rum, aperitivos,
catuaba, jurubeba, vermutes e lico-
res, garantindo ao hipermercado um
mix de 119 bebidas nacionais e 53
importadas. Há um ano esse mix era
o mesmo, as únicas mudanças foram
dos fornecedores, com ações em
cima dos produtos já em linha e em
alguns casos na mudança do rótulo.



A maior estratégia do Extra para
aumentar suas vendas de bebidas
destiladas são os encartes temáti-
cos, feitos em conjunto com os
perecíveis, a venda de uísque em
três pagamentos nos cartões de cré-
dito e forte exposição na loja, além
das ofertas especiais em períodos
sazonais.

As destiladas de maior valor são
também trancadas em vitrines. Para
o hipermercado, isso ajuda a privi-
legiar os produtos de maior valor
agregado, expondo-os em um local
de destaque e de maior fluxo dentro
da loja - a entrada. Assim, o Extra
garante que a maioria dos clientes
veja os destilados importados.
Outro motivo é a tentativa de se
diminuir as chances de quebra des-
ses produtos

As bebidas destiladas mais vendi-
das pelo Extra são os uísques, cacha-
ças, vodcas e ready drinks. Na época
de inverno o hipermercado sempre
faz degustação de bebidas destiladas
em suas lojas, para assim melhorar
suas vendas. Em períodos sazonais
como o carnaval, a venda de ready
drinks e vodca aumenta muito. Na
época de inverno, que vem junto das
festas juninas, os campeões de venda
são a cachaça e o conhaque. Já nas
festas de final de ano e dia dos pais,
o uísque é a bebida mais procurada
nas lojas do Extra.

No interior
O Supermercado Tonin possui

seis lojas em Minas Gerais e uma
em Ribeirão Preto, interior de São
Paulo. Em São Sebastião do Paraíso
são duas lojas, a primeira com 12
check-outs e a outra com seis. Em
Passos também são dois supermer-
cados, um com 12 check-outs e
outro com cinco. As outras duas
unidades ficam em Guaxupé e

Monte Santo de Minas, cada uma
com cinco check-outs. A loja de
Ribeirão Preto é no modelo Cash &
Carry, com 15 check-outs.

A seção de bebidas destiladas do
supermercado conta com aguardente,
cachaça, licor, rum, vodka, aperitivo,
bitter, conhaque, vermute e uísque e
um mix com cerca de 150 itens dife-
rentes. Segundo Nilton Dizaró, com-
prador da divisão de varejo do super-
mercado há um ano esse número era
aproximadamente 20% menor.

O uísque é a bebida mais vendi-
da na seção de destiladas, represen-
tando 38% do total. Em segundo
lugar vem a vodca, com 26% e em
terceiro o aguardente e cachaça,
com 18%. Considerando toda a
seção de bebidas quentes, as desti-
ladas representam 13% do total. No
faturamento total do supermercado,
o número é de 0,3%.

Os períodos sazonais são respon-
sáveis por um grande aumento na
venda de uísque, vodka e cachaças.
As vendas de uísque no carnaval
representam 26% dos destilados e a
vodca, 40%. No período de inverno,
que vai de maio a agosto o uísque
representa 33% do faturamento da
seção e aguardentes 22%. As festas
de fim de ano fazem com que o uís-
que represente 44% da venda de
destilados no supermercado.

As maiores estratégias de venda
do Supermercado Tonin são, além
das negociações para o tradicional
jornal de ofertas quinzenal, desen-
volver parceria com seus fornece-
dores para degustações de batidas à
base de bebidas destiladas e montar
exposições com enfeites alusivos à
época de inverno. O supermercado
também procura negociar conjuntos
para atrair o cliente, como o copo
acoplado à garrafa de uísque ou
licores em caixas para presente.

Anúncio
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As bebidas mais caras também
são trancadas nas lojas do Super-
mercado Tonin em função dos fur-
tos. Nem todas as lojas possuem
este tipo de exposição. Algumas
expõem somente a caixa (cartucho)
do produto com o preço e solicita
ao cliente pedir a mercadoria no ato
do pagamento. Outras expõem o
produto logo na entrada da loja, ao
lado da recepcionista. Nas lojas que
com mais segurança (câmeras,
antenas), são instaladas etiquetas
magnéticas nos produtos, uma for-
ma de intimidar a ação de pessoas
que tentam levar o produto sem
pagar por ele.

Fornecedores
A Pernod Ricard Brasil possui

hoje um amplo mix de bebidas
nacionais e importadas, como os
uísques Chivas Regal, Royal Saiu-
te, Jameson (importados), Pass-
port (nacionalizado) e Natu Nobi-
lis (nacional), as vodcas Wyboro-
wa (importada) e Orloff (nacio-
nal), rum Havana Club (importa-
do) e Montilla (nacional) licores e
conhaques importados e as cacha-
ças São Francisco e Janeiro.Seus
produtos mais vendidos são o
Rum Montilla, Natu Nobilis e
Orloff, tendo como carro chefe o
rum. Para a empresa, o natal é
importante para todas as marcas,
principalmente para os uísques,
como o Chivas Regal.

A degustação é um elemento-
chave no desenvolvimento das
marcas da Pernod Ricard. Além de
realizar degustação nos pontos de
dose, a empresa faz regularmente
este tipo de trabalho em supermer-
cados. Por exemplo, na época do
Natal, é feita a degustação dos
vinhos Almadén. No verão, da
vodca Orloff.

O mix de bebidas destiladas da
Allied Domecq conta com vodka,
licores, brandies, conhaques, rum,
gin, tequila e ready drinks. Os des-
tilados mais vendidos pela empresa
são o uísque Teacher's e
Ballantine's e o conhaque Domecq.

Nas festas de fim de ano seus uís-
ques sempre apresentam um gran-
de aumento nas vendas e em alguns
períodos do ano a Allied Domecq
faz parceria com algumas redes de
supermercados para a degustação
de seus produtos.

Fonte: Gôndola, ano 10, n. 122-Edição especial, p. 62-66, maio 2005.




