
ao são apenas a pipoca, a can-
jica e o quentão que fazem
das festas juninas a quarta
data mais importante para as
vendas do setor. Esses e ou-
tros produtos típicos, além de
registrarem aumento médio

entre 10% e 30% em relação aos demais meses do ano,
apresentam margem média líquida de 20%. Melhor:

atraem clientes para a loja, o que eleva as vendas do mês
em cerca de 10%. "Uma boa decoração e o clima festivo
estimulam a experiência de compra e fazem com que as
pessoas consumam outros produtos", explica Luís Car-
los Pereira, diretor de marketing da Yoki Alimentos.

Neste ano, com o clima favorá-
vel da economia, os resultados po-
dem ser ainda melhores. Os super-
mercados esperam que as vendas
dos produtos típicos aumentem

de 8% a 15%. E as indústrias estão
igualmente otimistas. A Yoki, que
no ano passado cresceu 10%, es-
pera crescer mais 15%. As vendas
em junho e julho representam en-

tre 25% e 30% do total comerciali-
zado pela empresa no ano.

Com volume de 3,8 mil tonela-
das apenas de pipoca, a Hikari es-



pera um aumento de 35% no seu
faturamento no período junino,
época em que o volume de vendas
de boa parte do seu mix multipli-
ca-se por três. Já a fabricante de
bebidas Cereser pretende crescer
entre 10% e 12%, na comparação
com o mesmo período em 2007. A
empresa investirá 25% a mais em
relação ao ano passado, com foco
principal em sua linha de vinhos.

No Lopes Supermercados, 14
lojas em São Paulo, há a expectati-
va de que as vendas de itens típicos
cresçam 15% neste ano, informa
Sueli Gonzalez, coordenadora de
marketing. Além do aquecimento
da economia, o forte investimento
dos fornecedores em exposições
diferenciadas é uma das razões
que justificam o otimismo.

O giro de bebidas como aguar-
dentes e vinhos populares, usados
nos tradicionais quentão e vinho
quente, deve aumentar considera-
velmente. E o mesmo vale para itens
relacionados ao inverno, como os
queijos. Pelo menos é o que pensa
Lúcia Morita, proprietária do Su-
permercado Portal, loja que integra
a central de negócios Supervizinho
(29 unidades em São Paulo).

Já Antônio Ferreira de Souza,
gerente de uma das lojas da rede
Futurama (nove unidades na ci-
dade de São Paulo), acredita que
o aumento nas vendas não ficará
restrito aos produtos típicos. Para
ele, o volume vendido em toda a
loja no mês de junho crescerá en-
tre 7% e 8%. Entre outras razões,
porque o cliente tem incluído nas
comemorações o churrasco com a

família e amigos, além de bebidas
destiladas como o conhaque, afir-
ma o gerente.

Ainda segundo Souza, as festas
juninas são muito rentáveis para
o auto-serviço porque as vendas
crescem sem que seja necessário
praticamente nenhum investimen-
to. Explica-se: são as indústrias que
fazem uma verdadeira operação de
guerra para elevar o consumo de
alimentos e bebidas. Montam bar-
racas em supermercados de todo
o País e colocam um exército em
campo para a montagem e abaste-
cimento dos expositores.

Para garantir presença maior *



nos pontos-de-vendas, a Yoki
promete montar neste ano bar-
racas em seis mil lojas acima de
quatro checkouts. Se levar em
conta todos os pontos-de-venda
em que contribuirá com decora-
ção, a presença da empresa cresce
para cerca de 12 mil lojas. O esfor-
ço ocorre em todo o Brasil, diz o
diretor de marketing Luís Carlos
Pereira, com maior concentração
na região Sudeste.

A Yoki tem seis diferentes so-
luções de barracas para o varejo.
Desde a minibarraca, montada
sobre um palete de Im por 1,20
m, até estruturas em formato de
vagões de 2 m por 3 m. De acordo
com Pereira, mais de mil pessoas
da equipe de vendas ficam dedica-
das à operação.

Trabalho forte no ponto-de-
venda também é o que promete a
Hikari. Cláudio Purcino, chefe de
marketing, conta que a empresa
reforçará em mais mil unidades

o número de barracas disponíveis
aos varejistas neste ano.Com isso,
a empresa atingirá 2.200 pontos-
de-venda,

Os supermercadistas podem
aproveitar os expositores e alocar
nas proximidades itens correlates,
como pinhão, espiga de milho, ba-
tata-doce, entre outros hortifrútis
típicos. As vendas desses produtos
aumentam em 10% quando expos-
tos junto às barracas dos forne-
cedores, calcula Lúcia Monta, do
Supermercado Portal. Há redes,
inclusive, que acrescentam à expo-
sição produtos prontos, como pa-
monha, bolo de milho e cuscuz.

Graças à boa movimentação do
período, os fornecedores apro-
veitam para investir também em
outras ações de merchandising.
A Yoki, por exemplo, renovará o
design de suas bandeirolas usadas
na decoração das lojas. "Em papel
crepom, os novos enfeites ficarão
mais parecidos com os usados nas
festas típicas do Nordeste brasi-
leiro", explica Pereira, diretor de
marketing da Yoki.

A empresa também aposta no
seu site www.festajunina.com.br
que, no ano passado, teve mais
de 150 mil acessos. A página traz
informações como a história e o
significado da festa junina, além
de diversas receitas.

Na Hikari, confiança total nos
produtos lançados em 2007: a li-
nha de pipoca para microondas
Top Line e a pipoca Cocoricó. Já
a Cereser fará ações promocionais
ern eventos regionais, além de
ações de degustação.
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