


Categoria essencial
OS BISCOITOS FORMAM UMA SEÇÃO QUE, SE BEM TRABALHADA, GERA LUCRO

E FLUXO NA LOJA, MAS É IMPORTANTE ENTENDER AS PREFERÊNCIAS E O COMPORTAMENTO

DO CONSUMIDOR PARA ACERTAR

Bruno Gontijo

Não há quem resista a
uma boa exposição dos
biscoitos

O s biscoitos são uma atração à parte
e um dos líderes de venda dentro da
mercearia doce dos supermercados. De

acordo com dados da Associação Nacional das
Indústrias de Biscoitos (Anib), em 2005 foram
produzidas 1 milhão e 99 mil toneladas de bis-
coitos no País e a previsão para o fechamento
de 2006 é de que ocorra um aumento de 1,2%
nessa produção.

Para o vice-presidente da Anib, José dos
Santos dos Reis, esse aumento só não é ain-
da maior em função da lenta recuperação do
poder aquisitivo da população brasileira como
um todo. "O Brasil é o segundo maior produtor
de biscoito do planeta em termos de volume,
perdendo apenas para os Estados Unidos: Mas
quando analisamos o consumo per capta ainda
estamos em 11° lugar", explica Reis.

Cada brasileiro consome em média 5,9 qui-
los de biscoitos anualmente. A expectativa da
Anib é de que esse número aumente para 6

quilos em 2006. Mas há ainda muito espaço
para crescer nesse mercado, que movimentou
R$ 6,5 bilhões no ano passado. Só os Estados
de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro
foram responsáveis por 18% do escoamento da
produção nacional.

O diretor de marketing dos supermercados
Pioneiro, com três lojas e onze check outs, em
Uberaba, no Triângulo Mineiro, Alexandre Bor-
ges, revela que os biscoitos respondem normal-
mente por 5,5% do faturamento total das lojas.
Para o diretor do supermercado KiSacolão, com
uma loja na cidade de Formiga, Centro-oeste
de Minas Gerais, Antônio Fernandes Sobrinho,
essa é uma das melhores categorias da loja.
"Nossa seção de biscoitos ocupa 200 metros
quadrados dos 1.500 metros quadrados que
temos no total", revela Sobrinho. Para ele, este
está sendo uns dos melhores anos da categoria
de biscoitos nos últimos tempos. "A principal
vantagem é o giro, bastante alto", comenta.
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SEÇÃO ATRAENTE
Um dos principais cuidados que o lojista deve ter na seção de bis-

coitos é torná-la atraente aos olhos do consumidor. O presidente
da associação Popai Brasil, que estuda o merchandising

no ponto-de-venda, Chan Wook Min, afirma que
o mais importante na categoria é desper-

tar o desejo do cliente. "Antes de
se pensar se a divisão será

por marca ou por tipo de
produto, é extremamente

importante que a exposição
gere desejo de comer. A se-

ção tem de estar bonita, apetitosa.
Esse é o tipo de produto que normal-

mente não entra na lista básica do con-
sumidor, por isso deve-se trabalhar a compra

por impulso", explica Min.
A compra por impulso é muito importante, principal-

mente porque ela gera maior rentabilidade. Produtos como cream
cracker e água e sal podem, muitas vezes, estar na lista básica do cliente.
No entanto, os produtos que devem ser trabalhados para gerar o desejo
são justamente aqueles mais elaborados, com maior valor agregado e
que geram maiores margens.
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VENDAS POR IMPULSO
Aumentar o interesse do cliente por de-

terminado produto é sempre um desafio. O
primeiro passo é entender as preferências do
consumidor e seu comportamento dentro da
loja. O importante é ter o conhecimento de
como o cliente seleciona um produto, quais são
seus critérios de preferências e, a partir disso,
as lojas e as gôndolas devem espelhar esse
modelo de decisão.

"O modelo mais avançado seria, ao invés de
ter os biscoitos somente na seção destinada
a eles, ter a loja como se fosse um aglome-
rado de pequenas lojinhas. Cada uma delas
atenderia uma das necessidades do cliente",
argumenta o superintendente da associação
ECR Brasil, Cláudio Czapski. De acordo com ele,
o importante é saber em qual momento deter-
minado biscoito é consumido pela família.

Um exemplo: os biscoitos infantis, que são
para o lanche na escola ou em casa. O que mais
poderia ser consumido com esse produto? Talvez
um achocolatado, um iogurte ou até mesmo um
guardanapo de papel. Assim, os biscoitos podem
sair da seção destinada a eles e incrementar a
compra do cliente em outras categorias.

CROSS
"Pode-se criar, por exemplo, o solução lan-

che das crianças. Então, ao invés de ter tantos
metros de gôndolas só de biscoitos, eles se-
riam distribuídos na loja criando essas solu-
ções. Os biscoitos cream cracker, por exemplo,
que podem ser consumidos como aperitivo,
podem ficar junto aos queijos e patês. Então, o
supermercadísta muitas vezes deve repensar a
apresentação dos produtos na sua loja, criando
centros de soluções e colocando os biscoitos
onde seria pertinente e, dessa forma, alavancar
a venda dos biscoitos puxada por outros produ-
tos", argumenta Czapski.

Essa solução de disposição dos produtos
na loja, chamada de cross merchandising, tam-
bém é apontada pelo presidente da Popai Brasil
como eficiente. "Uma boa estratégia pode ser
colocar próximo ao biscoito mais vendido na
loja um lançamento para estimular a curiosi-
dade do cliente. Um exemplo de cross mer-
chandising que deu muito certo nos Estados
Unidos foi colocar próximo à gôndola de fraldas
descartáveis, pacotes de cerveja. As vendas
aumentaram bastante. Acontece que muitas
vezes, quando faltam fraldas em casa, no meio
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da noite, por exemplo, quem vai comprá-las é
o pai, que acabava levando cerveja também",
exemplifica Chan Wook Min.

Segundo uma pesquisa da Popai Brasil, fi-
nalizada no último mês de agosto, as pessoas
estão indo mais vezes aos supermercados de
vizinhança. Em média, o brasileiro visita as lojas
de bairro 16,5 vezes por mês. "Isso obriga o
supermercado a fazer investimentos em mu-
danças freqüentes no interior da loja para criar
mais impacto visual. É importante mostrar ao
cliente dinamismo o tempo todo dentro do pon-
to de venda porque ele se cansa muito fácil",
comenta Min.

PREFERÊNCIAS DO CONSUMIDOR
No supermercado Pioneiro, os biscoitos

mais vendidos são os recheados de chocolate
e as rosquinhas de coco. Já na rede Giroforte,
com 26 lojas no Sul de Minas Gerais e que
atende o consumidor B/C, os mais procurados
são os de embalagens de 800 gramas, cream
cracker e tipo "maria". Para o gerente da rede.

Ivandro Rezende, essa é uma seção que tem
de ser forte na loja, pois atrai o consumidor.
"Todo mês encartamos ofertas de biscoitos
no nosso jornal de ofertas. Não podem faltar",
afirma Rezende.

Nas lojas da Giroforte os biscoitos são se-
parados por tipo de produto, já no Pioneiro
são divididos por marca. "Tentamos dividir por
tipo, porém não obtivemos grandes resultados.
As vendas caíram e a percepção do consumidor
foi de uma gôndola mais bagunçada e confusa",
revela o gerente de marketing do Pioneiro, que
identifica no consumidor a preferência por mar-
cas mais conhecidas.

A análise da produção das empresas do se-
tor dá uma idéia da preferência do consumidor.
De acordo com o gerente de marketing da Ma-
rilan, Nicanor Guerreiro, os biscoitos recheados
representam 1/3 da produção da companhia e
são os preferidos das crianças.

Uma tendência de mercado que deve ser
acompanhada pelos supermercados é a de pro-
cura do consumidor por produtos mais saudáveis.
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Segundo a supervisora de marketing da Itamara-
ty, Fabiane Rocha, essa tendência já chegou ao
setor de biscoitos e a empresa vem trabalhando
esse tipo de produto. "As pessoas de um modo
geral estão se preocupando em comer melhor,

ou seja, ingerir produtos que além de gostosos
tragam benefícios para sua saúde. A tendência
é: produtos com baixo teor calórico (light) e 0%
de adição de açúcar (diet) e também com alto
teor de fibras", explica Rocha. Q
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