
Considerada das mais
rigorosas, a chamada

Lei Seca, mudou o
comportamento

dos brasileiros que
consomem bebidas

alcoólicas. Isso
favorece o auto-

serviço, sobretudo nas
festas de fim de ano.

N
este ano, há mais uma razão
para esperar elevação nas
vendas de bebidas alcoóli-
cas: a lei seca. Isso mesmo.
Os supermercados não têm
motivos para lamentar as
novas regras, que prevêem

multa de R$ 955 e cancelamento por 12 meses da ha-
bilitação para motoristas alcoolizados. Enquanto a lei
fez o faturamento dos bares despencar até 65% em
algumas cidades, segundo a Associação Brasileira de
Bares e Restaurantes, os supermercados passaram a
vender mais, atraindo quem trocou os pontos de dose
pela própria casa como local de consumo.

Alguns varejistas ouvidos por SM falaram em alta
de 15% a 20% no faturamento do se-
tor, após a implantação da lei.
Em boa parte dessas lo-
jas, a alta foi puxada
pelas cervejas, que
concentram o maior
giro do segmento.

jas premium nacionais vendidas
em embalagens long neck cres-
ceram 30%. Já as importadas su-
biram 10%, ajudadas por um ex-
positor de madeira desenvolvido
pela Ambev e posicionado perto
dos checkouts. Antônio de Sou-
za, gerente da loja, percebeu uma
maior presença de mulheres ad-
quirindo caixas de cerveja. "Antes
os maridos bebiam no happy hour.
Agora vão direto para casa beber
na companhia delas", afirma.

CERVEJAS
Sem álcool e especiais

Em uma das uni-
dades do Futurama
Supermercados ,
rede paulista com
nove lojas, as cerve-



Outra boa novidade devido às
punições rigorosas à dobradinha
bebida - volante é o aumento da
importância de uma versão antes
desprezada: as cervejas sem álcool.
A participação delas ainda é baixa
- menos de 1% do mercado -, mas
o crescimento é evidente. Só no
Futurama, as vendas praticamente
dobraram. "A procura aumentou
tanto, que passamos a destinar um
módulo da gôndola somente para
elas", diz Souza. A Ambev, dona da
marca Líber, viu suas vendas cres-
cerem 66% após a lei, sobretudo no

Sul e Sudeste, que concen-
tram 80% das vendas.

O lucrativo segmen-
to de cervejas especiais
também traz boas novas
para este Natal. Exemplo
é a marca Eisenbahn,
da Schincariol. Para o
fim do ano, a empresa
aposta na combinação

cerveja e gastronomia, quando in-
vestirá em exposição casada.

HORA DOS VINHOS
O consumidor deve gastar mais

Segundo Wagner Ribeiro, dire-
tor de vendas da Salton, a lei seca
reduziu as vendas de vinho em
alguns restaurantes e bares volta-
dos ao público jovem. Já no auto-
serviço, nenhum sinal de queda.

Neste Natal, a empresa quer re-
sultados 25% maiores. E quem con-
sidera a estimativa otimista, deve
saber que neste ano as vendas de vi-
nhos estão 18% acima do registrado
no mesmo período de 2007. Uma

excelente notícia, já que 60% do fa-
turamento de vinhos e espumantes
concentra-se no último trimestre.

O entusiasmo é compartilhado
por outro fabricante, a Pernod Ri-
card. A grande aposta é nos rótulos
argentinos, que subiram 24% em
2007. Para elevar ainda mais o con-
sumo, Patrícia Cardoso, coordena-
dora de vinho da empresa, sugere
expor os produtos de acordo com
o país de origem. Outra iniciativa é
fornecer explicações sobre cada tipo
de uva e as melhores combinações
com alimentos.

ESPUMANTES
Pernod Rícard espera alta de 25%

Para o Natal, você pode espe-
rar aumento no tíquete médio. A
Coop, 25 lojas na Grande São Pau-
lo, vende ao longo do ano vinhos
com preço de até R$ 25. "Mas no
Natal, a procura se concentra nos
rótulos com preço entre R$ 25 e
R$ 32", afirma Emerson Poppi, ge-
rente de compras. Segundo a Sal-
ton, essa característica não é pri-
vilégio da rede. Mesmo os vinhos
vendidos entre R$ 40 e R$ 50 são
mais procurados na época. Se seu
supermercado tem poucas opções
nessas faixas de preço, pode ser a
hora de reforçar o mix.

É essencial destacar o espu-
mante, bebida tradicional nas co-
memorações de fim de ano. Pon-
tos extras no próprio corredor de
bebidas podem ajudar. Segundo a
Pernod Ricard, as vendas da bebi-
da subiram 25% nas festas de 2007,
o que deve se repetir neste ano.



DESTILADOS
Análise do sortimento

Na Coop, a confiança nos desti-
lados não é menor. Primeiro, por-
que a rede obteve bons resultados
com as bebidas desde o início da
lei seca. Segundo, porque no Natal
sempre vende mais uísque. O pro-
duto atrai o consumidor e quem
procura opções de presente. A
Pernod Ricard é uma das empre-

sas que prometem disponibilizar
packs especiais para presentear.
Já a vodca e a cachaça saem bem
antes do Réveillon, nas caipirinhas
de confraternização. Se sua loja
tem um histórico parecido, está na
hora de analisar o sortimento.
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