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Empresas apostam na Super Rio para apresentar novos produtos para o mercado 
 
Lançar um produto no mercado não é tarefa para amador. É um dos momentos em que as áreas 
Comercial e de Marketing se reúnem para traçar preços, prazos e metas. Uma das estratégias 
mais utilizadas pelas companhias é mostrar as novidades em feiras ou convenções de alcance 
regional ou nacional, eventos que concentram a maior parte dos potenciais clientes. Na avaliação 
de consultores de Marketing, lançar produtos e serviços nesse tipo de evento garante visibilidade, 
fator determinante para fechar bons negócios. 
 
De acordo com empresários, lançar um produto em feira ou convenção é uma forma de 
comunicação mais rápida e ágil com diversos públicos. Alugar estandes, expor o produto e 
contratar modelos para apresentá-los faz parte da ação. Embora seja uma estratégia cara é 
compensatória, garantem consultores e empresários. O custo-benefício vale a pena porque, de 
outra forma, seria necessário marcar reuniões com os clientes para mostrar a novidade, tarefa 
difícil em virtude das agendas, além de gasto com logística e vendedores. 
 
LANÇAMENTO REGIONAL. Das 95 empresas expositoras na 19a edição da Convenção de 
Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Super Rio 2007), que terminou ontem, no Rio, cerca 
de 60% estava lançando produtos. A empresa mineira Grupo Moinhos Vera Cruz, que está há 
mais de 55 anos no mercado, lançou na última segunda-feira a linha de salgadinhos "Comidão" na 
feira carioca. Embora seu maior mercado seja Minas Gerais, o Rio de Janeiro é o maior 
consumidor de produtos de valor agregado da empresa. Dessa forma, foi decidido pela 
presidência da companhia e as áreas de Marketing e Comercial que a nova linha teria sua estréia 
na cidade. 
 
Segundo Jacques Berliner, presidente do Grupo Moinhos Vera Cruz, a linha "Comidão" foi 
reservada para ser lançada na Super Rio 2007 porque este nome sugestivo e descontraído 
combina e está em sintonia com o "espírito carioca". "A linha "Comidão" não é o único lançamento 
do ano da Moinhos Vera Cruz. É apenas o primeiro. Há uma seqüência de lançamentos, mas este 
produto tem o perfil do carioca, por isso o lançamos na Super Rio e não na feira da Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras), por exemplo. A data de lançamento estava em sintonia com 
a feira", destacou o executivo. Já no final do ano passado, pelo mesmo motivo de sintonia e perfil 
do mercado, foi lançado durante o Salão de Supermercados de Minas Gerais a mistura para bolo 
light da empresa. 
 
CLIENTES. Berliner ressalta que, embora seja uma ação cara lançar um produto em uma feira, é 
uma grande oportunidade de estar em contato com potenciais clientes de uma só vez. "Imagina 
se fosse marcar hora com todos os clientes". Para ele, a grande vantagem das feiras é garantir 
visibilidade, mas ressalta que é essencial fechar negócios. 
 
Charles Mendonça, gerente Comercial do grupo Marília também estabeleceu como estratégia de 
marketing lançar a nova linha de requeijão nos sabores peito de peru, salmão, cheddar, ervas 
finas e gorgonzola na última segunda-feira, no Rio de Janeiro. Segundo o executivo, o mercado 
carioca representa 50% das vendas da empresa. Dessa forma, não teria melhor opção de 
lançamento como em uma feira de expressão regional para focar em seu target. 
 
"A feira é importante porque é um canal de comunicação rápida com os principais clientes. Não é 
uma estratégia cara, mas compensatória. Como nosso mercado é focado nas regiões Sudeste e 
Centro-Oeste, o Rio de Janeiro foi escolhido para lançar a nova linha de requeijão da Marília", diz. 
Segundo o executivo, esta ação levou cerca de um ano para ser elaborada. 
 



A Rica também aproveitou a Super Rio 2007 para reforçar o lançamento da linha de peixes. De 
acordo com Wagner Martins, gerente de Operações da Rica, a escolha da feira carioca deve-se ao 
fato da empresa ter o foco comercial no Rio de Janeiro. "O lançamento do projeto integração de 
pescados foi reforçado na Super Rio 2007 porque é uma empresa de atuação regional, cujo 
mercado é o Rio de Janeiro. A feira é o momento em que o produto tem a maior visibilidade de 
exposição durante o ano", frisa Martins. 
 
Na avaliação de Janaína de Souza, professora de Marketing do curso de Administração da 
Faculdade Moraes Júnior-Mackenzie Rio, os executivos do Grupo Vera Cruz, Rica e Marília, 
utilizaram uma boa estratégia de lançamento porque a feira concentrava os grandes varejistas do 
mercado de alimentos, possibilitando que conhecessem as novidades e possível fechamento de 
negócio. 
 
"A feira dá credibilidade para a empresa, reduz custo e garante visibilidade para a empresa. 
Escolher determinada feira também deve ser foco principal da área de marketing para o sucesso 
do lançamento do produto. É uma excelente oportunidade de contato com o cliente", avalia 
Janaína. 
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