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Os temperos e as especiarias são conhe-
cidos no Brasil desde a época das gran-
des navegações, já que os portugueses 

utilizavam sal, pimenta-do-reino e cravo-da-ín-
dia para conservar carnes e peixes em suas via-
gens. Aliás, foram as especiarias que levaram 
os portugueses a desenvolverem as caravelas e 
os caminhos para as Índias. Então, por tradição, 
é certo que o consumidor deste país gosta de 
uma comida com muito tempero. 

E, se o consumidor gosta, o supermercadis-
ta deve estar preparado para atendê-lo. Afinal
esta é mais uma oportunidade de vendas. Co-
mece a temperar suas gôndolas, com lucrati-

vidade. Para isso, basta desvendar o segredo 
de uma gôndola que agrade ao consumidor, e 
damos uma dica: se temperos dão um toque di-
ferencial e especial aos pratos do consumidor, 
devem estar nas suas prateleiras. 

De acordo com Claudio Czapski, superinten-
dente da Associação ECR Brasil, devido à ex-
tensão territorial e às características climáticas, 
existe no Brasil uma grande variedade de espé-
cies de temperos, e por isso não é difícil tornar 
uma gôndola agradável ao gosto do seu consu-
midor. Mas cuidado, há temperos que são muito 
usados em uma região e em outras são quase 
desconhecidos e ainda não caíram no gosto 

Uma gôndola
temperada com lucro
O CONSUMIDOR ESTÁ MUDANDO OS HÁBITOS DE COMPRA DE TEMPEROS E ESPECIARIAS;
ELE QUER TESTAR NOVIDADES E LEVAR MAIS PRODUTOS PARA CASA.

SANDRA MARA

GÔNDOLA 57
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dos consumidores, por isso a escolha do mix 
deve ser bem-pensada e adequada ao público 
freqüentador da loja. 

Para um público mais refinado, Claudio en-
sina ao supermercadista que é necessário criar 
um espaço gourmet, ou seja, ter na loja um 
local com todos os itens que possam agradar 
ao consumidor, como, por exemplo, azeites, 
temperos finos, ervas, além de outros. O su-
permercadista deve também criar eventos, em 
que um chef de cozinha ensine ao consumidor  
usar esses produtos. “O supermercadista deve 
forçar o interesse natural dos consumidores 
pelos temperos que estão na loja”, explica. 

POTENCIAL
À primeira vista, o mercado de temperos

parece ser pequeno, mas, olhando mais de 
perto, percebe-se que ele tem um grande po-
tencial. Contudo, Claudio ainda alerta que é 
necessário ter muito cuidado com os lança-
mentos. “Não adianta colocar vários produtos 
novos nas prateleiras e não ensinar ao consu-
midor a usá-los”. 

Chamar atenção do público CDE para os 
temperos também não é tarefa fácil. “Por mui-
tos anos, esse público usou somente a massa 
de alho e sal nos seus pratos, e além disso o 
tempero sozinho não tem muito apelo de ven-
da”. Para este público, a solução é incentivar 
a compra por impulso. “Ninguém vai ao su-
permercado para comprar tempero, pois sem-
pre tem algum outro em casa. Na verdade, o 
consumidor vai para comprar outros produtos, 
como carne, frango e peixes”, explica.

SABENDO CASAR
A saída para incentivar a venda é colocar o 

tempero ao lado do produto a ser usado, ou seja, 
é necessário incentivar a venda casada. “Tempe-
ros para peixes devem ficar ao lado da peixaria, 
e de carnes ou frango, ao lado do açougue”. Ele 
acrescenta que, se as ações forem bem-feitas, o 
resultado será muito melhor, uma vez que, ao mos-
trar soluções ao consumidor, o supermercadista 
vai consolidar relacionamentos e fidelizar clientes. 
“Ações deste tipo podem surtir efeitos muito me-
lhores que os inicialmente pensados”.
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APELOS
Denílson Lamaita Miranda, sócio-proprietá-

rio do Supermercado Moacir, da Rede Unissul, 
já percebeu que os temperos são mais que um 
item numa receita e numa lista de compras. 
Fazem toda a diferença. “Se, no prato, eles 
alteram o sabor, o perfume, a apresentação e, 
principalmente, a qualidade do produto final, na 
gôndola, podem alterar até mesmo o resultado 
financeiro para o positivo”.  

Por isso, é preciso trabalhar os atrativos 
que a seção de temperos tem e criar apelos 
para incentivar a venda. “Sempre colocamos 
os temperos de carne perto do açougue, pois o 
consumidor deve lembrar que antes de cozinhar 
a carne é necessário temperá-la”. 

 Denílson lembra também que, mesmo que 
os produtos ainda fiquem no lugar que já é 
considerado tradicionalmente deles, ou seja, 
na mercearia, deve ser vizinho dos laticínios e 
molhos. “Quando a dona-de-casa vem fazer a 
compra do mês, é neste local que ela procura 
os temperos”. Ele ressalta que o supermerca-
dista deve estar atendo à escolha do mix, uma 
vez que o gosto do público está mudando, e a 
tendência tem sido os temperos mais naturais 
e com menos condimentos e sem ingredientes 
artificiais, ou seja, aqueles que lembram aque-
las pastas feitas em casa.

“Há espaço para comercialização de molhos, 
pimentas e as tradicionais massas de alho e sal; 
é só saber dosar os pedidos”. Para os lança-
mentos, Denílson sempre pede para que seus 
fornecedores ensinem, por meio de material im-
presso, como usá-los. “Não adianta encher a 
prateleira de produtos novos, se os consumido-
res não sabem para que eles servem”.  

SABORES NATURAIS
De acordo com informações obtidas na dire-

ção do Extra Hipermercados, os temperos mais 
procurados pela classe A são os mais elabo-
rados e naturais. Já o público de menor poder 
aquisitivo procura por temperos “realçados de 
sabor” e caldos. Mesmo assim, a demanda 
por temperos misturados e com novos sabores 
cresce a cada dia, pois o consumidor quer 
experimentar algo novo e sair da rotina. Atual-

mente as vendas de massa de alho de sal são 
altas, contudo o faturamento de temperos está 
em realçador de sabor e caldo.

O forte das lojas da rede é a comerciali-
zação de pimenta-condimento. A procura por 
pimenta em conserva cresce e o mix também, 
com a inclusão das variedades comari, jalape-
no, mista, biquinho, e outras. Além disso, pode 
ser encontrado nas prateleiras da rede o curry, 
tempero mais exótico, e a rede está come-
çando um trabalho com um fornecedor para 
produtos gourmet, como casca de laranja, anis 
estrelado, entre outros. 

Nas lojas do Extra, os temperos estão loca-
lizados próximos aos perecíveis. As seções de 
especiarias são divididas por envelope e pet, e 
depois por fornecedor. No pet a divisão é feita 
por ordem alfabética, e no envelope por subgru-
po. Já no caso dos temperos, a divisão é feita 
por subgrupo e por fornecedor. Além disso, são 
realizadas ações promocionais no ponto-de-
venda, principalmente para ensinar o consu-
midor como usar o produto, principalmente na 
linha gourmet, uma vez que têm crescido muito 
os consumidores-chefs de cozinha de final de 
semana.

FACILITAR A VIDA DO CLIENTE
Para Carlos Henrique Daniel, proprietário da Rede Unida de Supermercados, 

de Juiz de Fora, na Zona da Mata, não existe fórmula pronta para incentivar a 
venda de temperos, o certo é que o supermercadista deve facilitar a vida do 
cliente, uma vez que atualmente todos estão sempre com muita pressa e não 
têm muito tempo para se dedicar às compras. “Para vender mais, a estratégia 
é agregar valor ao produto e dentro do supermercado, especificamente, o jeito 
é agregar serviços ou facilidades ao consumidor”, ensina. 

Segundo ele, o produto deve estar sempre próximo do seu consumidor em 
potencial. Por isso, Carlos Henrique coloca os temperos em dois lugares dentro 
da loja. “Um desses lugares é próximo ao açougue, pois quem vai comprar 
carne sempre quer levar também um tempero para tornar a carne ainda mais 
especial”.  Normalmente os produtos que ficam próximos ao açougue são 
especiais e destinados ao preparo de carnes ou peixes. 

O outro local em que Carlos Henrique coloca os temperos na loja é junto 
da seção de enlatados, pois, segundo ele, é neste local que os consumidores 
que foram fazer a compra mensal, procuram por estes produtos. “Nesta se-
ção estão os temperos mais simples, que são usados em todos os alimentos 
que a dona-de-casa prepara, pois esses produtos fazem parte da sua lista 
de compras. 

O mix também deve ser escolhido com muito cuidado, fala Carlos Hen-
rique. Por isso, ele mescla produtos de preferência nacional com aqueles 
regionalizados e que são muito procurados pelos consumidores de sua re-
gião, como os tradicionais potinhos de massa de alho e sal. Além disso, ele 
também está inserindo no mix produtos mais finos como ervas e especiarias, 
que começam a cair no gosto das pessoas. “É preciso perceber que o pa-

ladar dos consumidores está mu-
dando e eles começam a procurar 
produtos mais finos, que antes não 
tinham espaço na loja”. 

Dentre os produtos mais finos 
que ele acrescentou no mix, estão 
a salsa em flocos, colorífico, man-
jericão em flocos, orégano, alecrim, 
gergelim branco e preto, pimenta 
fresca, pimenta preta em pó, cane-
la em pau, louro em folhas e mix de 
pimentas. Além de temperos mais 
tradicionais como o alho-poró, noz-
moscada e manjericão. Ele ainda 
enfatiza que a gastronomia no Bra-
sil tem crescido bastante. “Existem 
muitas faculdades, muitos festivais 
gastronômicos, e isso tem trazido 
muita curiosidade sobre novidades 
em temperos, e temos que apro-
veitar essa chance”.  
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MIX ADEQUADO AO GOSTO DO PÚBLICO
Jerônimo Pereira Machado, proprietário da 

rede de Supermercados Jerônimo, que fica 
em Passos, no Sul de Minas, também usa 
como regra colocar os temperos em pontos 
estratégicos da loja, para que o público veja 
o produto e se interesse em levá-lo. Contudo, 
o apelo de venda mais importante é a ade-
quação do mix ao seu público. Ele trabalha 
com poucas marcas, sendo uma líder, uma 
intermediária de produtos regionalizados, que 
são mais consumidos no Sul de Minas e em 
São Paulo, e uma marca de preço baixo. “Não 
há muita diversificação porque sei o de que o 
meu público gosta”.  

Como ele sempre acompanha o mix e a 
procura do público, no ano passado as lojas 
começaram a comercializar também tempe-
ros mais exóticos e algumas ervas. “Percebo 
que o público começa a procurar mais por 
esses produtos e temos que perceber logo as 
mudanças de hábito do consumidor”, diz. 

Segundo o proprietário da rede, o produto 
vende bem e tem muito potencial para ser 

trabalhado. Na rede de Supermercados Je-
rônimo, os temperos respondem por 0,8% do 
faturamento geral. Para incentivar a venda, 
ele sempre faz promoções, que são divulga-
das em encartes. “Durante essas promoções 
melhoramos a sinalização do produto dentro 
da loja”, acrescenta.  

MARCAS PRÓPRIAS
O interesse, a procura e o consumo por 

molhos e por sabores diversificados crescem 
cada vez mais no país. Nos últimos quatro 
anos, por exemplo, as vendas de temperos 
no país aumentaram em 75%, segundo levan-
tamento da AC Nielsen. “Temperos de marca 
própria, que têm as inovações que o mercado 
está querendo, são uma saída promissora, 
mas que ainda não é muito valorizada pelas 
redes de supermercados”, explica Neide Mon-
tesano, presidente da Associação Brasileira de 
Marcas Próprias e Terceirização (Abmapro). 

Segundo ela, os supermercadistas deve-
riam trabalhar bem a questão dos fornece-
dores, pois eles são fundamentais para que 
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o projeto tenha sucesso. “Os fornecedores 
devem investir em produtos mais naturais e 
à base de ervas, que é a grande demanda do 
momento”. 

APELOS DE VENDA
Segundo pesquisa realizada pelo Instituto 

Nielsen, o volume de vendas de temperos 
em 2006 foi de 54,2 milhões de toneladas, 
e o faturamento representou uma alta de 
6%, o que significa uma receita de R$ 502 
milhões. Os segmentos incluídos na pesqui-
sa são temperos básicos e completos, tipo 
caseiro e para refogar, com ingrediente puro 
e realçador de sabor. Entre os segmentos, 
o mais representativo é o básico completo, 
com 68% do volume de vendas. O realçador 
de sabor com 18%, o caseiro refogado com 
9% e ingrediente puro com 5%, segundo in-
formações das indústrias com base em dados 
da Nielsen.

O perfil do consumidor é do sexo feminino, 
com idade entre 40 e 60 anos. Minas Gerais, 
Espírito Santo e o interior do Rio de Janeiro 
foram responsáveis por 20% das vendas em 

volume em 2006. O mercado é disputado 
por uma grande quantidade de fornecedores, 
e recomenda-se evitar o excesso de mar-
cas. Por outro lado, o consumidor, mesmo 
de faixas de renda menor, exige variedade 
de opções. 

De acordo com Newton Flávio Lino, ge-
rente de vendas da Mariza Alimentos, os 
temperos têm um grande potencial de venda 
e, por isso, vale a pena usar todos apelos 
para estimular a comercialização. “Ponta de 
gôndola, folhetos de ofertas e outros estí-
mulos podem causar um bom impacto nas 
vendas”. Márcia Netto, presidente da Pascoal 
Butini, fabricante da marca Pirata, afirma que 
o supermercadista deve tomar muito cuidado 
com a escolha do mix. “Produtos tradicionais 
ainda estão em alta, contudo já existe uma 
procura por especiarias e produtos mais exó-
ticos”. Quem concorda é Marcelo Fernandes 
Oliveira, proprietário do Alho Ramos. Ele diz 
que toda loja supermercadista deve criar um 
espaço para a exposição de especiarias e 
outros produtos que estão chegando ao gosto 
do consumidor.

Text Box
Fonte: Gôndola, a. 13, n. 153, p. 56-64, maio. 2008.




