
PRÁTICAS E RE
Saborosas e fáceis
de preparar, as
sobremesas em pó
oferecem alto giro
e boa rentabilidade
ao supermercadista

POR CRISTIANE HIRATA

Foi-se o tempo em que a dona
de casa passava horas em fren-
te ao fogão preparando pratos
elaborados e sobremesas de

dar água na boca em toda a família.
Com a entrada da mulher no mercado
de trabalho e a conseqüente escassez
de tempo para se dedicar como antes às
tarefas domésticas, aos poucos o hábi-
to de elaborar confeitos, bolos, geléias,
compotas e outras tantas guloseimas
foi deixado de lado. As sobremesas,
cujo preparo deve ser rápido, prático e
sem comprometimento de qualidade e
sabor ganharam espaço na lista de com-
pras. "Hoje, a mulher não quer passar
seu tempo livre cozinhando. Por isso, a
cozinha tem de ser um lazer para ela, e
essa nova postura direciona as ações da
indústria", acredita a gerente de Marke-
ting da Dr. Oetker, Cláudia Rocha.

De olho nessa mudança de comporta-
mento, os fabricantes de sobremesas em
pó souberam rapidamente suprir a nova
demanda. Não é à toa que as tradicionais
gelatinas, com suas cores e sabores varia-
dos, fazem parte dos lares de muitos brasi-
leiros e são o principal produto da catego-
ria, respondendo por 84% das vendas do
setor. Segundo o gerente de Atendimento
ao Varejo da Nielsen, Olegário Araújo, as

sobremesas em pó são comercializadas
quase que totalmente nos supermercados,
ou seja, 94% das vendas da categoria se
concentram nesse canal de vendas, sendo
que as lojas de até 19 check-outs repre-
sentam 74% das vendas no auto-serviço
brasileiro.

Mas por que uma categoria que atende
prontamente as necessidades da mulher
moderna e movimentou, no ano passado,
377 milhões de unidades com faturamento
de R$ 309 milhões em todos os formatos
de loja (supermercados,mercadinhos,em-
pórios, padarias etc.) ainda é lembrada
exclusivamente por suas gelatinas? Num
segmento recheado de doces que vão des-
de pudins, misturas para bolo, passando

por flans e cremes, ainda prevalece no
imaginário do consumidor a idéia de que
a sobremesa que agrada a família, princi-
palmente, é a gelatina.

Na opinião da gerente de Marketing
da Kraft Foods, fabricante da gelatina
Royal, Viviane Scatollini, a primazia da
gelatina no segmento de sobremesas em
pó se deve ao fato de que o surgimento
da própria categoria nasceu devido a esse
produto. Portanto, além de sua presença
marcante, ela é versátil, de fácil preparo
e preço em conta, pois misturada à água
rende várias porções. Some-se a isso a
crescente preocupação das pessoas com
a questão da saúde, o que as levou a con-
sumir mais gelatinas nas versões diet e
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light. "O mercado de gelatina diet e light
cresceu cerca de 16%, de janeiro a agosto
do ano passado. Esse percentual está as-
sociado ao interesse do consumidor com
a saudabilidade", explica Viviane.

Para Cláudia Rocha, da Oetker, porém,
a categoria precisa ser mais trabalhada a
fim de chamar a atenção do consumidor
para outros produtos, sabores e preços
acessíveis. Além disso, é importante não
restringir seu consumo somente aos adul-
tos, mas atrair mais as crianças, justamente
esse público interessado em sobremesas
saudáveis. Para isso, é necessário um in-
vestimento maior em propaganda, seja no
próprio ponto-de-venda ou em canais de
comunicação de grande alcance, como a

televisão. "O que fará a categoria se desen-
volver mais é vender a idéia de que sobre-
mesa em pó é um produto que ajuda a vida
do consumidor", afirma a gerente.

l N VESTI M ENTO - Calcada na certeza
de que a propaganda nos meios de comu-
nicação e o merchandising nos supermer-
cados são um bom negócio para aumentar
as vendas da empresa, a Oetker, cujo obje-
tivo é ser lembrada como "especialista em
prazer", vem investindo nos últimos três
anos em publicidade em rádio, veículos
impressos e televisão, especialmente no
sul do Brasil, maior consumidor de pudim
do País e com cerca de 50% das vendas
concentradas nessa região.

De acordo com a gerente de Marke-
ting da empresa, em 2007 a Oetker lan-
çou, no Rio Grande do Sul e em Santa
Catarina, a promoção "Junte e Ganhe".
Na compra de qualquer item da marca
Oetker, o consumidor junta as embala-
gens e troca por produtos nos supermer-
cados e em vans itinerantes espalhadas
pelos locais onde a promoção é válida.
Além disso, a empresa implantou 600
pontos de degustação em supermercados
para divulgar sua vitamina shake.

Depois de fechar negócio em 2003 com
a Bunge Alimentos, passando a esta sua
marca de panificação Benta Mix e adqui-
rindo dela as marcas Petybon e Sol, na qual
se encontra a linha de gelatina Sol, a J. Ma-
cedo iniciou um processo de reestrutura-
ção. Segundo o gerente nacional de Trade
Marketing da companhia, André Campos,
a J. Macedo quer ser uma empresa total-
mente voltada para o consumo, já que até
então concentrava seus esforços na fabri-
cação de farinha. "Estamos fazendo um
trabalho forte de distribuição numérica,
ou seja, pretendemos pulverizar a marca
no varejo", explica.

No PDV, a empresa assumiu uma nova
estrutura de merchandising. Hoje, os pro-
motores da Bunge Alimentos e da J. Ma-
cedo trabalham em sinergia. Isso significa
que um profissional da Bunge conhece os
produtos da J. Macedo e vice-versa, possi-
bilitando, assim, maior troca de informa-
ção entre ambos. Com a chegada do verão,
cujo período representa 39% das vendas
da categoria, segundo dados da Nielsen,
Campos aconselha o varejo a abrir mais
espaço nas gôndolas, pois embora se trate
de um produto sazonal, as sobremesas em
pó oferecem alto giro e boa rentabilidade
ao supermercadista.

OPÇÃO LIGHT -Praia,calor,preo-
cupação com o corpo e uma dieta mais
saudável. Esses são apenas alguns dos
ingredientes que podem estimular o va-
rejista a criar promoções que conquistem
um público que vai além da família quando
o assunto é consumo de sobremesas em
pó. Na opinião do consultor especialista
em vendas da Winners Map, Dominic de
Souza, existem atualmente ações efetivas
no mercado de saúde com as versões de
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sobremesa em pó light, mas elas são pouco
representativas em comparação aos pro-
dutos tradicionais.

Para ele, muitas campanhas podem ex-
plicar melhor que o consumo equilibrado
não é prejudicial à saúde e, portanto, co-
mer sobremesas em porções moderadas
é tão saudável quanto necessário. "É fun-
damental que sejam feitas promoções não
somente voltadas para as características
do produto como sabor, consistência ou

1

praticidade, mas também sustentadas na
idéia de o cliente 'permitir-se' consumir o
que realmente deseja, de maneira saudável
e com ponderação." Esse não é, porém, o
único desafio do varejo. Campanhas que
seduzem o cliente são, incontestavelmen-
te, uma boa estratégia de vendas, mas não
adianta encher as gôndolas de sachês,
caixinhas e pacotes de sobremesas em pó
esperando que a propaganda apresente os
resultados esperados se não há uma rígida
gestão de estoques e sortimento. "Ainda
ocorre no Brasil o fato de a operadora de
caixa digitar apenas um sabor, enquanto o
consumidor está levando diferentes sabo-
res. Essa prática compromete o sortimento
disponível na loja e causa rupturas no pon-
to-de-venda, além de superestocagem",
explica Araújo, da Nielsen.

Outra sugestão para o supermercadista
obter os melhores resultados é não des-
cuidar da exposição dos produtos. "É uma
categoria que não dá dor de cabeça. Se o
lojista souber expor, não terá problemas",
acredita o diretor do Supermercado Sa-
mano, com uma loja em Carapicuíba, na
região metropolitana de São Paulo, Sér-
gio M. Samano. Para Araújo, da Nielsen,
o caminho é investir no gerenciamento
por categoria. Nada de trabalho árduo
para melhorar a seção de sobremesas.
Basta conhecer melhor a forma como o
consumidor toma suas decisões. No caso
das sobremesas em pó, sabe-se que é um
produto de segunda necessidade e cujas
vendas são sazonais.

Então, por que não aproveitar algumas
datas e estações do ano para estimular o

consumo de sobremesas em pó? A per-
gunta vem do diretor do Supermercado
São Sebastião, em Barra Mansa, no Rio
de Janeiro, Geraldo Aniceto. Para ele,
é possível vender mais maria-mole nas
festas juninas, gelatina no verão e pudim
no inverno. Além disso, é necessário ade-
quar a exposição de acordo com o giro
do produto, e o sortimento conforme o
perfil da clientela.

Embora conte com uma área de vendas
pequena, de apenas 500 metros quadra-
dos, e, portanto, com pouco espaço para
a seção de sobremesas em pó, o Super-
mercado São Sebastião optou por fazer o
gerenciamento por categoria. De acordo
com Aniceto, a loja dispõe de apenas duas
gôndolas para as sobremesas, mas nem por
isso deixou de dar a devida atenção para a
exposição e o agrupamento de produtos
afins. "Quando o cliente não percebe a
sinergia entre os produtos, nem sempre
ele os compra, já que não se trata de mer-
cadorias de primeira necessidade. Por isso,
a exposição no supermercado é a chave
do negócio, na medida em que desperta o
interesse do cliente para um determinado
tipo de produto", afirma. tft

FONTES DESTA MATÉRIA

J. Macedo: (11)2132-7129
Kraft Foods: (11) 5505-7842
Nielsen: (11)4613-7544
Oetker: (11)2146-0909
Supermercado Samano: (11)4187-7197
Supermercado São Sebastião: (24) 3323-7359
Winners Map: (11) 3331 -7556

revista@supervarejo,eom.br
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