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Criatividade faz a diferença
no mercado de ovos de Páscoa
Produtos diferenciados podem alavancar vendas para os pequenos

As grandes marcas
mostram os caminhos
para quem começa no
setor: é preciso criar
embalagens e sabores
diferentes num mercado
bem competitivo

Assim que acabar a Quarta-feira
de Cinzas, os consumidores co-
meçam a pensar na Páscoa.E en-
tre os pequenos empresários que
gostariam de mudar de área, mui-
tos já questionam se há vantagens
na produção e comercialização de
ovos de Páscoa. Por suas caracie-
rísticas de sazonalidade e grande
competitividade, os consultores
do Sebrae-SP recomendam al-
guns cuidados: criatividade e in-
vestimentos em produtos diferen-
ciados e de qualidade. Mas desta-
cam que sem dúvida, trata-se de
um mercadoem expansão.

Segundo Martinho Paiva Perei-
ra, vice-presidente de Comunica-
ção da Associação Paulista de Su-
permercados (Apas), a Páscoa é o
segundo maior evento do ano, fi-
candoatrásapenasdo Natal para o
comércio de alimentos. No ano
passado, foram comercializados
20,4 mil toneladas de ovos de Pás-
coa,ea projeção para esteanoéde
um crescimento de pelo menos
5%,comofoiem2006.

"Mas, é um período curto de
vendas. Por isso, logo após o Car-
naval, os estabelecimentos já co-

Vendas de ovos de personagens crescem 30% a mais do que os outros

meçam a colocar artigos de Pás-
coa à venda. A princípio, geram a
venda por impulso de produtos
menores, como ovinhos e coelhi-
nhos. Depois existe a compra pro-
gramada do cliente, que é realiza-
da mais próxima à data", explica
Pereira.

O mercado de ovos de chocola-
teéacirradoentreasgrandes mar-
cas. E por isso, a cada ano o produ-
to ganha incrementos—como no-
vas e lindas embalagens, surpre-
sas dentro do ovo, e sabores dife-
rentes, entre outros—easempre-
sascriamestratégiasdevendas.

"Os ovos que são de persona-
gens têm uma grande procura, e
por isso algumas lojas buscam li-
cenciamentos exclusivos. Assim,
quem quer presentear com o ovo
de um determinado personagem

só vai encontrá-lo no local que tem
licença pá rã vendera marca",diz.

Martinho conta queoutra estra-
tégia que tem dado bons frutos é a
inclusão de brinquedos dentro do
ovo de chocolate. "As vendas des-
se produto crescem assustadora-
mente. Acredito que uns 30% em
relaçãoaosoutros",afirma.

Modelo das grandes
Segundo Arivaldo Hallgren, con-
sultor de produção do Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas {Sebrae-SP), as empresas
menores devem se espelhar nas
grandes e também criar incre-
mentos. "Os pequenos não pos-
suem os mesmos recursos, mas
devem procurar inovar para con-
seguirumafatiadomercado",diz.

João Abdalla Neto, consultorde

VALORIZAÇÃO

«Um chocolate
artesanaljá é
diferenciado.
E, tendo valor
agregado,
se valoriza ainda
mais»
JOÃOABDALLANETO,
CONSULTOR

Marketing da unidade de Orienta-
ção Empresarial do Sebrae-SP, é
damesmaopinião:omercadoére-
ceptivoeabertoàs novidades.

"Os pequenos devem ter um di-
ferencial edivulgaremquesedife-
rem para seus clientes. O consu-
midortem de perceber que o pro-
duto é diferente. Umchocolatear-
tesanal já é diferenciado. E, tendo
valor agregado, se valoriza ainda
mais",acrescenta.

Ele acredita também que é im-
portante para o pequeno produtor
fazer uma análise do mercado, in-
vestigara concorrência, estabele-
cer o público que pretende atingir
e qual o investimento será neces-
sário fazer. Hallgren afirma que
para aqueles que já estão no mer-
cado fabricando chocolates, não é
necessário destinar grandes re-
cursos, uma vezque irãotrabalhar
com produtos derivados da mes-
ma matéria-prima.
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