
este ano, a Páscoa ocorrerá
mais cedo: no dia 23 de

março, quando normalmente
ocorre em abril. Mesmo com pou-
co tempo para se preparar, o va-
rejista pode tomar decisões que
incrementem as vendas. Segundo
fornecedores e especialistas en-
trevistados por SM, o mais impor-
tante é planejar corretamente a
entrega de produtos e a ambien-
tação da loja. Embora seja amar-
ga para o bolso do consumidor, a
data pode ser doce para o varejis-
ta se ele aproveitar a onda de cres-
cimento dos chocolates, cuja al-
ta, em 2007, foi de 22,5% em vo-

toneladas de ovos de Páscoa nes-
te ano, 7% superior a 2007. Em
faturamento, a expectativa é de
aumento de 12%. Para ganhar
mais, veja o que você precisa sa-
ber sobre esta Páscoa.

lume, segundo a
Abicab, associação
que reúne os fabrican-
tes da categoria. A entida-
de estima produção de 22,9 mil

Parte do resultado das vendas de
ovos de Páscoa, previsto para es-
te ano, será fruto do reajuste dos
preços. Afinal, em 2007, cresce-
ram os custos de insumos, mão-
de-obra e embalagens. O cacau e



o leite, por exemplo, registraram
alta de cerca de 30%. Parte desse
acréscimo deverá ser repassado ao
consumidor, segundo a fabricante
Hershey's e a Abicab. Para a as-
sociação, o consumidor pagará
cerca de 5% a mais pelos ovos.
Mesmo assim, a Kraft, dona da
marca Lacta, não acredita em que-
da no consumo. O provável é que
as pessoas migrem para versões
mais adequadas a seu bolso.

Getúlio Ursulino Netto, presi-
dente da Abicab, afirma que o va-
rejista deve estimular o público a
comprar os Ovos de Páscoa logo
no início do mês. Para isso, deve
antecipar a exposição e usar ma-
teriais de merchandising para sen-
sibilizar mães e crianças.

O que também pode dificultar as
vendas é a data em que a Páscoa
será comemorada: 23 de março.
Ou seja, depois da segunda quin-
zena do mês, quando o orçamento
fica mais apertado e o con-
sumidor tende a econo-
mizar. Neste ano, há
ainda a proximida-
de com as dívidas
acumuladas 'no
Natal e o paga-
mento de taxas co-
mo o IPTU. Seg-
undo Carlos de Al-
meida, assessor da
Serasa, a alternativa é o
supermercado financiar a compra
com cartões de crédito - próprios
ou de bancos. Pesquisa de pers-
pectiva empresarial da Serasa, fei-
ta em 2007, aponta que as três for-
mas mais adotadas no comércio
para parcelar as compras de Pás-
coa são os cheques pré-datados
(35%), seguidos pelos financia-
mentos ou crediários (33%) e os
cartões de crédito (26%).

O dólar barato deverá favorecer o
consumo de importados nesta
Páscoa, em especial vinhos, cho-
colates e azeites. A Interfood,
importadora desses itens, elevou
em 30% as vendas da linha sazonal
em 2007. Para este ano, espera
uma alta de 50%. O volume de

importações da empresa
cresceu entre 25% e

30%, no ano passa-
do. Mas Bruno Ai-
raghi, gerente de
marketing da im-
portadora, alerta:
os preços de al-

guns importados
vão cair menos do

que o esperado em
função do aumento no

custo de fretes e dos tributos de
importação. E há ainda um grupo
de produtos cujos preços continu-
arão altos, pois são negociados em
euro, moeda européia com valor
bem acima do dólar. Caso de boa
parte dos azeites e bacalhaus.

Segundo Tibor Sotkovski, diretor
da importadora Expand, a queda
no preço dos vinhos chilenos e
argentinos também será menos



nha Special Dark, com 60% de ca-
cau na composição, lançada em
2007, em embalagem cartonada.
Segundo Renata Vieira, gerente de
chocolates da Hershey's, o seg-
mento premium está em expansão.
Cresce 34% ao ano, bem acima do
registrado pelos tabletes tradicio-
nais da empresa (20%). O Special
Dark já abocanha 5% das vendas
de tabletes de 80 a 100 g.

- Encontramos mais espaço pa-
ra crescer no mercado de choco-
lates premium, pois os ovos de
Páscoa já estão consolidados en-
tre as marcas mais tradicionais -
comenta Renata.

Para os pratos da data, uma op-
ção é o pirarucu. Típico da região
Norte e obedecendo ao controle
de pesca em lagos manejados, o
peixe vem se destacando na Sem-
ana Santa pelas características si-
milares ao bacalhau - também é
salgado. Segundo o governo do
Amazonas, no segundo semestre
de 2006 (período em que a pesca
é autorizada) foram capturadas
800 toneladas do peixe e, em
2007,1.200. Namorado, salmão e
atum também não podem ser es-
quecidos. O importante é estimu-
lar a criatividade do cliente.

acentuada do que se imagina. A
crise de energia, que afeta os

países produtores, impacta
diretamente sobre as vinícolas,

elevando seus custos e,
conseqüentemente, o preço
ao consumidor. Os itens
importados, contudo,

continuarão sendo uma boa
alternativa para elevar o lucro,

pois têm alto valor agregado.
Veja as dicas da Expand e da
Interfood para ganhar mais com os
produtos de outros países:

Mostre, com cartazes, que a lo-
ja vende importados.
Destaque os itens expondo-os
em displays e usando material
de merchandising.
Não eleve a margem em exces-
so, para manter o preço atrati-
vo e ganhar no volume.
Faça exposição casada de im-
portados. Por exemplo: azeite
com vinho e bacalhau; choco-
late com vinho.

Nem só de ovo de chocolate vive
a Páscoa. Há pessoas que gostam
de inovar no almoço de Páscoa
com pratos diferentes, e há os que
optam por chocolates especiais.
Não deixe esse público escapar. A
Hershey's, por exemplo, tem uma
linha de chocolates premium que
pode agradar consumidores adul-
tos e ser alvo de presentes para
mães, avós, amigos. Os esforços
da empresa serão destinados à li-
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