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Atentos às tendências da estação, os
supermercadistas já começam a se pre-
parar para os meses mais quentes do
ano. Segundo levantamento feito pela
LatinPariel entre julho de 2006 e junho
de 2007,18% dos consumidores decidem
suas compras de olho no bem-estar, en-
quanto 35% compram alimentos diet ou
light, sendo que 61% desses, por ques-
tões de saúde. O estudo aponta também
que 50% já experimentaram produtos
orgânicos. Dos 8,2 mil domicílios visita-
dos semanalmente pela LatinPanel du-
rante o período, 46,4% consomem sucos
prontos, 21,4% compram bebidas à base
de soja e 34,7% vão ao supermercado em
busca de água mineral.

De acordo com o gerente de atendi-
mento ao varejo da Nielsen, Olegário
Araújo, as vendas médias por loja no
período de verão (dezembro a março)
podem ter um aumento superior a 20%

em categorias como gelatinas e bebidas
isotônicas. Araújo alerta que a ausência de
alguns produtos pode trazer a insatisfação
do consumidor e conseqüente perda de
vendas para a concorrência.

PLANEJAMENTO - O resultado
nas vendas dos supermercados depen-
de de planejamento
antecipado, na avalia-
ção do professor de
Layout, Logística e Vi-
sual Merchandising do
Provar-FIA (Fundação
Instituto de Administra-
ção), Giorgio Arnaldo
Enrico Chiesa. "O mix
de produtos deve, em
todas as circunstâncias,
estar inteiramente vol-
tado para o atendimen-
to a um determinado

público-alvo. Outro aspecto importante
é a decisão sobre o número de itens que
a empresa comercializa. É a variável que,
em última instância, determina o tama-
nho da loja."

A professora de Comunicação no Pon-
to-de-Venda da Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM), em São Paulo,
Heloísa Omine, diz que além de um mix
completo, os supermercados devem ficar
de olho na concorrência. "É importante
verificar onde há maior fragilidade do con-
corrente e trabalhar melhor a área."

O planejamento da rede Carrefour
começa cedo tanto para alimentos e be-
bidas quanto para produtos de beleza, se-
gundo o diretor de Produtos de Grande
Consumo da rede, Karim Nabi. "No mês
de agosto, começamos a pensar em toda a
comunicação e no sortimento sazonal. E
neste verão estamos apostando na linha
orgânico e saudável."

BEBIDAS - Para o que realmente
refresca no verão, a professora Heloísa
Omine indica produtos que remetam à
saúde e ao bem-estar. "Os supermerca-
dos podem esperar boas vendas em águas



aromatizadas,chás antiestresse, bebidas à
base de soja e sucos."

A indústria também aposta nessa ten-
dência. Segundo o diretor comercial da
Sucos Jandaia, Luiz Eduardo Figueiredo,
houve um aumento de 25% nas vendas de
verão deste ano em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. "Lançamos três pro-
dutos: o Jandaia Soja, o Jandaia Premium e
o chá Jandaia Tea, e estamos trabalhando
para alcançar 20% a mais nas vendas para
esse mesmo período em 2008", garante.

A rede de Supermercados BH, com 78
lojas, sendo a maioria em Belo Horizonte e
região metropolitana, também contabiliza
crescimento nas vendas de bebidas saudá-
veis. "No caso de águas e sucos prontos,
registramos aumento de até 50%. Para es-
te verão, estamos apostando também nas
águas gaseificadas", diz o gerente do de-
partamento comercial, Fernando Seabra.

No Villarreal Supermercados, com três
lojas na região de São José dos Campos,
interior de São Paulo, as bebidas também
fazem sucesso nesse período. "As vendas

de bebidas em geral chegam a ter aumento
de mais de 100%", explica o gerente de
uma das unidades, Saulo Pereira.

ORGÂNICOS - Para a professora He-
loísa Omine, os alimentos orgânicos terão
mais evidência neste verão. "O mercado de
orgânicos tem muito a crescer ainda, mas

pessoas com maior consciência de quali-
dade e sustentabilidade."

Na rede Wal-Mart, o mercado de orgâ-
nicos supera as expectativas. A empresa
ampliou o mix desses produtos de 150 pa-
ra 1,4 mil itens, que são encontrados em
quatro categorias: mercearia, FLV, carnes
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e delicatéssen. "O resultado de tudo isso
foi o crescimento nas vendas da ordem
de 140% este ano, em relação ao ano an-
terior", comemora o diretor da área de
Perecíveis, Luiz Rego.

O Carrefour conta com 300 itens da
linha Viver e Viver Orgânico. "Esses
produtos têm pouco histórico ainda, mas
com certeza terão um salto significativo

de vendas no período. Esperamos um au-
mento em torno de 20%", conta Karim
Nabi. Para isso, a rede trabalhará com
exposição diferenciada da linha.

EQUILÍBRIO -Assim como os orgâni-
cos, outros alimentos funcionais e de bem-
estar estão na lista dos supermercadistas.

Gleison Coutinho, gerente de Marke-

Linha Taeq cresce 14% ao mês em vendas

ting da rede Extrabom, com 17 lojas no
Espírito Santo, diz que alguns produtos
não podem faltar nas lojas no período
quente. "Principalmente produtos para
lanches rápidos, como presunto, mus-
sarela e pães de forma, todos de baixas
calorias, além dos diets."

O Grupo Pão de Açúcar, detentor da
marca Taeq, prevê crescimento na deman-
da por produtos saudáveis. De acordo com
a diretora da Taeq, Alexandra Santos, sua
performance neste primeiro semestre foi
bastante favorável, com crescimento de re-
ceita, em média, de 14% ao mês. "Como a
marca é recente, não possui um longo his-
tórico comercial, mas podemos dizer que
já responde por 20% das vendas de acho-
colatados light nas lojas Pão de Açúcar,
Extra, Compre Bem e Sendas. No segmen-
to de gelatinas light, a marca já conta com
37% das vendas. Em barrinhas de cereais
e arroz integral, já atinge 40%."

Segundo Alexandra, há expectativa
de crescimento nas vendas de sanduíches
naturais, sorvetes e produtos orgânicos
de FLV. "E para o verão contaremos com



lançamentos de azeites, pães de queijo,
pizzas congeladas, mel e geléia orgânicos,
além de chá verde", avisa.

BELEZA - Segundo a dermatologista
Silvana Coghi, é cada vez maior o nível
de consciência das pessoas com relação
ao uso de protetores solares. "Nos últi-
mos dez anos houve aumento de 30%
de pessoas conscientes, até pelo fato de
existirem campanhas muito fortes que
falam sobre o câncer de pele e o mela-
noma", explica.

Pelo lado da estética, para a Dra. Silva-
na, o aumento de pessoas atentas à questão
é ainda maior e chega à casa dos 50%. "Os
consumidores gastam mais com produtos
para a pele, cabelo e unhas no verão."

Pensando nesses consumidores, a
rede Pão de Açúcar inicia o planeja-
mento de compras do setor de beleza
em agosto. "Não podemos deixar faltar
protetor solar nos fatores 15 e 30 e as
principais marcas de cosméticos que têm
lançamentos na linha Verão. A expecta-
tiva de crescimento da rede para todos
esses produtos fica em torno de 20% na
estação", conta a gerente de Compras da
seção, Alessandra Chiarella.

COMUNICAÇÃO-Uma das áreas mais
trabalhosas é a da comunicação e layout das

lojas, segundo a professora Heloísa Omine,
que enfatiza a importância desse trabalho
para alcançar um bom resultado. "Deve-se
trabalhar as ambientações."

No caso do verão, é possível propor
saúde em vez de estética e, para isso, es-
truturar a loja com elementos saudáveis.
A professora sugere ainda uma ilumi-
nação maior em alguns pontos, uma vez
que verão traz a imagem do sol. "É bom

também trabalhar com a cor verde, que
lembra saúde", alerta.

A orientação do professor Chiesa,
do Provar-FIA, é expor os produtos
de maneira múltipla, ou seja, tanto no
ponto normal quanto no promocional.
"A exposição conjunta desses itens que
se completam pelo uso ou pela imagem
tende a aumentar as vendas", garante.

A rede Extrabom trabalha bem a ex-
posição dos produtos típicos da época.
"Aproveitamos todos os pontos extras
com produtos de grande aceitação, es-
pecialmente frutas e verduras. No verão
passado, essa ação rendeu um aumento
de 20% nas vendas. Para o próximo, es-
tamos nos preparando para chegar aos
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