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Para os fabricantes de pé-de-moleque, pipoca, paçocas e outros doces típicos desta época do 
ano, o mês de junho é esperado e tratado como estratégico, já que pode representar até 30% 
do faturamento das empresas. A preparação das indústrias começa em fevereiro, as vendas 
para o varejo acontecem na segunda quinzena de maio, e os primeiros consumidores buscam 
os produtos nas gôndolas no início de junho. Para este ano, as expectativas superam os 
resultados do ano passado em até 15% e as vendas já surpreenderam nesta primeira semana 
do mês.  
 
"A movimentação no fim de semana que passou deu sinal que as vendas serão bem 
interessantes", diz o vice-presidente da Yoki Alimentos, Gabriel Cherubini. "Esse ano temos um 
clima positivo, a indústria colocando bastante produtos nos pontos-de-venda, uma boa 
receptividade do varejo", afirma.  
 
Segundo ele, as vendas da Yoki para esta temporada devem crescer até 15%, chegando a 
dobrar as vendas de pipoca e triplicar as de canjica e amendoim. Este ano, a temporada deve 
representar 30% do faturamento da companhia, que deve crescer 25% em relação aos R$ 670 
milhões registrados no ano passado, quando fechou com alta de 15%.  
 
Luiz Curita, diretor comercial da Hikari, também está satisfeito com as primeiras vendas dos 
produtos da temporada. Segundo ele, a previsão é vender 7% mais em relação ao resultado 
do ano passado. "Não é só o nível de consumo dos produtos de festa junina que está alto. O 
nível geral do consumo está bastante aquecido", afirma o executivo.  
 
Para dar conta do crescimento, Curita diz que a empresa investiu para ampliar em 30% a 
capacidade no início do ano e vem trabalhando com terceiro turno em algumas linhas. A 
previsão é fechar o ano com crescimento de 7% no faturamento. Em 2007, a empresa cresceu 
5%.  
 
Segundo Curita, além de pipoca, canjica e amendoim, as vendas de cravo e canela também se 
destacam durante o mês de junho. Segundo a Yoki, as vendas desses itens, usados 
principalmente para fazer doces caseiros, chegam a crescer até sete vezes.  
 
A pipoca, que tem grande destaque nas vendas desta época do ano, deve chegar aos 
consumidores mais cara em 2008. A alta no preço do milho - que está sendo vendida às 
indústrias com preços 112% maiores em relação a 2007, segundo Curita -, deve impactar nos 
preços finais aos consumidores. "Nós não conseguimos repassar todo o aumento do preço, 
mas já fizemos um reajuste", explica ele, que repassou cerca de 25% dos custos aos 
consumidores.  
 
Cherubini, da Yoki, afirma que a empresa ainda não repassou a alta dos preços, mas deve 
fazer isso no segundo semestre. "As matérias-primas de maneira geral, incluindo o que 
compramos importado, como ervilha e milho, tiveram aumento de preços", explicou o 
executivo.  
 
Nordeste  
 
As vendas do Nordeste têm crescido acima da média nacional, segundo Cherubini. Enquanto a 
média no restante do País tem ficado em torno de 25%, a região tem registrado crescimento 
de até 40% este ano. "A população da região tem registrado aumento de renda e isso tem 
revertido em vendas", afirma. O Nordeste, que representou 15% do faturamento da empresa 
em 2007, deve chegar a 20% este ano. As regiões Sul e Sudeste ficam com cerca de 60% das 
vendas.  
 
Entre as ações de divulgação da Yoki estão as barracas típicas nos pontos-de-venda. Enquanto 
na média nacional a empresa aumentou em 10% a quantidade das barracas, no Nordeste o 
aumento foi de 20%. "Em Caruaru é festa o mês inteiro, por exemplo", justifica Cherubini.  
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