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SOBREMESAS PRONTAS

PRATICAS
PARA VENDER

O segmento de sobremesas prontas atende aos
desejos de praticidade e sotisticação do
consumidor e atende aos estímulos da compra
por impulso,

Por Eliana Antiqueira

AS SOBREMESAS PRONTAS PREENCHEM AS NECESSIDADES DAS MODERNAS DONAS DE

CASA NO QUE DIZ RESPEITO AO SABOR E À PRATICIDADE. DIVIDIDAS EM SOBREMESAS

LÁCTEAS CREMOSAS, FLANS, PUDINS E TORTAS GELADAS, SÃO PRODUTOS QUE RESPONDEM

BEM ÀS AÇÕES MERCADOLÓGICAS POR SEU FORTE APELO À COMPRA POR IMPULSO.
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Dentre os produtos, dados da ACNiel-
sen de 2005 apontam o segmento de cre-
mosos como o principal desta categoria,
com 66% do volume. Esta porção de mer-
cado registrou ainda 12% de crescimento
no segundo semestre do ano passado e
uma grande importância nas inovações.
"De modo geral, os doces estão presentes
na rotina de alimentação da casa e o con-
sumidor é muito receptivo às novidades.
O potencial desta categoria é grande uma
vez que o consumo "per capita" ainda é
muito baixo e as compras ocorrem por
impulso", confirma Ely Mizrahi, gerente
nacional de Food Services da Sadia.
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A Sadia, aliás, investe bastante nesta
seara com a Linha de Sorvetes Miss Daisy,
que traz receitas sofisticadas, alternativas
light e concorre no segmento premium.
Para antecipar-se às preferências do con-
sumidor, a empresa aposta em sabores
como chocolate trufado e tartufo. "Es-
tes produtos foram desenvolvidos para
momentos de festa e ocasiões especiais
e toda a comunicação da marca é volta-
da para ressaltar o prazer em consumir
um doce diferente", explica o executivo.
Campanhas publicitárias, materiais de
ponto-de-venda e ações de degustação
sustentam os lançamentos.

Segundo pesquisa da LatinPanel, tam-
bém realizada no ano passado, a Grande
São Paulo é a região mais importante no
volume de vendas, sendo as classes A/B
maiores consumidoras das sobremesas
cremosas e as classes C/D maiores com-
pradoras de flans e pudins. Observa-se
também neste estudo que enquanto A/B
dividem estas compras com petit suisse, as
sobremesas tipo flan perdem espaço para
os iogurtes regulares e light.

Atenta a estas tendências, a Kraft Foo-
ds lançou-o Royalzinho, sobremesa em pó
que ao acrescentar leite transforma-se em
um alimento semelhante às sobremesas
lácteas refrigeradas. Com esta novidade, a
Kraft entra na briga pelo mercado dos pe-
tit suisse, que movimenta R$ 400 milhões e
é dominado por Danone e Nestlé.

A aposta da Kraft é que, por ser mais
barato do que as sobremesas refrigeradas
prontas, o Royalzinho vai permitir que as
classes C e D possam consumir esse tipo de
item com mais freqüência. O lançamento

vai contar com ações promocionais e de-
gustação nos pontos-de-venda, além de
campanha publicitária.

A Nestlé mantêm a dianteira na catego-
ria aplicando investimentos nas extensões
de linhas que atendem públicos específicos.
A Linha Molico Tentação, voltada para os
consumidores de produtos com baixas ca-
lorias, traz sabores inspirados em sobreme-
sas tradicionais, como papaya com cassis e
banana caramelada, em versão light.

No segmento de cremosos, flans e pu-
dins, a aposta da empresa é na linha Moça.
Com sabores como doce de leite, briga-
deiro e beijinho, a Nestlé tem na identida-
de visual dos produtos uma grande aliada.
As embalagens em formato de docinhos
de festas são destacadas nas gôndolas e
atraem crianças e adolescentes, consumi-
dores assíduos destes produtos com gran-
de influência na decisão de compra.

Com a entrada dos produtos funcionais,
as sobremesas prontas, que já dividiam o
mercado com os iogurtes, também concor-
rem na preferência do consumidor. Cien-
te desta tendência, a Danone, que desde
1979 está na liderança do mercado com o
tradicional Danette, lançou o Activia. "É o
único item funcional da empresa e também
do mercado de lácteos frescos, que compre-
ende os iogurtes e sobremesas prontas", ex-
plica o gerente de mercado e comunicação
da Danone, Alberto Beired Bendicho.

Em 2005, o Activia respondeu por
22% do total do faturamento da Dano-
ne no Brasil e por 7% do faturamento do
mercado brasileiro de lácteos frescos. A
Danone não tem planos de lançamento
de outros funcionais, mas já ampliou a
linha do produto.

Devido a esta proximidade com os io-
gurtes, as sobremesas prontas precisam

ter uma exposição diferenciada no pon-
to-de-venda, explorando as característi-
cas de sabor, praticidade e, porque não,
tentação. "O consumidor não deve sentir
culpa por consumir um doce diferente",
conclui Mizrahi da Sadia.
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