
Por Silvana Lima

Misturas em pó:
fabricantes investem para
retomar vendas

Categorias de sobremesas e bolos em pó perderam participação nas
vendas nos últimos tempos. Para reverter esta situação, fabricantes
apostam em campanhas, inovam os sabores e direcionam produtos

Os segmentos de sobremesas e bolos em
pó estão repletos de novidades e prome-

tem movimentar as gôndolas nos próximos me-
ses. Esta é uma reação da indústria, que de-
tectou queda nas vendas em volume de 6,8%
para as misturas de sobremesas e 2,1% para
as misturas de bolos, na comparação do ano
móvel 2008 (agosto /setembro de 2007 a ju-
nho/julho de 2008) com o de 2007 (agosto/
setembro de 2006 a julho/julho de 2007), se-
gundo dados da Nielsen. Os motivos, de acor-
do com as próprias indústrias, são de que este
mercado não estava inovando e o aumento de
renda das classes proporcionou a migração
para versões prontas de sobremesas e bolos
ou até mesmo o comprometimento da renda
para outros segmentos não-alimentares.

Para a gerente de marketing da Dr. Oetker,
Claudia Rocha, com o mercado aquecido os
consumidores, principalmente das classes D
e E, que representam 41,8% dos comprado-
res, conforme dados LatinPanel, tiveram
oportunidade de experimentar outros produ-
tos, como as sobremesas prontas. Já o ge-
rente nacional de trade marketing da Kraft
Food Brasil, Jaime Calleya, diz acreditar que
a falta de inovação na categoria levou à que-
da das vendas. "O segmento inovou pouco.
Por outro lado, segmentos como o de choco-

late cresceram muito nos últimos anos. Pro-
vavelmente isso afetou o mercado de sobre-
mesas em pó", sugeriu.

Ações, campanhas e inovações
O fato é que há muitas

novidades chegando às
gôndolas por parte das
fabricantes e a maioria
das ações tem foco nas
crianças.

Para reverter os nú-
meros da categoria espe-

cífica de gelatina, que sozi-
nha diminuiu 6% (veja tabe-

la), a Kraft, líder no segmento com a gelatina
Royal, segundo a Nielsen, reformulou toda as em-
balagens de sua linha regular e trouxe dicas de
receitas no verso delas. O novo layout traz mais
destaque para o Bocão, personagem símbolo da
marca. Novos nichos também entraram na es-
tratégia da empresa. Aproveitando os cansumi-
dores que se voltam para a saudabilidade e o
pré-verão, a empresa lançou em setembro a
Royal Zero em cinco sabores. Já para chegar
mais perto do público infantil, a empresa aposta
na promoção do filme Madagascar 2, envolven-
do mais de mil lojas de supermercados em todo
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o País e a troca de cupom fiscal por uma minia-
tura em pelúcia dos personagens do filme. Com
essas ações Jaime Calleya se diz otimista em
relação ao crescimento. "As novas ações trarão
novo momento para as marcas e para a catego-
ria. Estamos atendendo o principal consumidor
que são as crianças e também aquele que bus-
ca saudabilidade, principalmente o público fe-
minino, com produtos zero gordura, zero açúcar
e zero carboidrato. O próximo verão vai ser fa-
vorável para a categoria", declarou.

A Dr. Oetker, multinacional alemã vice-líder
da categoria de sobremesas em pó, segundo
a Nielsen, investiu mais de R$ 15 milhões para
lançar a promoção "Zoobremesas" que entrou
em vigor no dia 21 de setembro e vai até meados
de novembro. O objetivo é aumentar o interesse
das crianças pela categoria de sobremesas em
pó e trazer o espírito de aventura e o clima de
selva para dentro dos supermercados. Para isso,
foram desenvolvidos dispositivos com sons de
animais da selva, que são acionados quando o
cliente passa diante da gôndola. Há também ma-
teriais promocionais como cartazes, mobiles e
wooblers, que ajudam a dar o clima. Na -
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ção, o cliente junta cinco códigos de barras de
qualquer produto Dr. Oetker mais R$ 7,99 para
trocá-los por uma mochila exclusiva.

"A expectativa é reverter esses números a
partir do fim do ano e voltar a crescer em 2009,
além de aproximar a marca Dr. Oetker do públi-
co infantil, também principal consumidor", afir-
mou Claudia. Ela lembrou ainda de outra ação
da empresa, com o lançamento da Gelatina Ice,
que tem como público alvo os adolescentes.

Seguindo na linha de despertar o interesse
das crianças, a J. Macedo também chega com
novidades no segmento de sobremesas em pó.
A empresa acaba de fechar um acordo firmado
com a Globo Marcas para licenciar produtos com
a marca Dona Benta Sítio do Picapau Amarelo.
Pela primeira vez, a marca Dona Benta ingres-
sa no segmento de sobremesas em pó e de li-
cenciamento. A empresa trabalha a categoria
com a marca Sol. Agora, são mais 16 produtos
com os clássicos personagens de Monteiro
Lobato, cinco sabores de gelatina (uva, abaca-
xi, limão, framboesa e morango), três versões
de pudins (morango, chocolate e pudim de lei-
te), maria-mole, misturas para bolo, misturas

para bolinho de chuva e ma-
carrão. Para divulgar os lan-
çamentos a empresa desen-
volveu uma campanha com
muitas ações na internet, di-
vulgação na mídia impressa
e patrocínio do musical do Sí-
tio do Picapau Amarelo, além
de ações do PDV, que vão premiar consumido-
res com ingressos para o teatro.

Mistura para bolos
A categoria de misturas para
bolo vinha mostrando alto
crescimento nas vendas em
volume, mas nos últimos 12 me-
ses desacelerou, segundo da-
dos da Nielsen.

Na opinião de Jumar Pe-
dreira, gerente de marketing
da J. Macedo, empresa líder
em misturas para bolo, esta é
uma categoria na qual a inovação é o fio con-
dutor. "Ela ocupou espaço de outras categori-
as justamente por sua praticidade e, conse-
qüentemente, por se mostrar como uma opção
a outros produtos. Mas o consumidor só se man-
tém fiel às mistura para bolos na medida em
que tem acesso a novidades, seja nos sabo-
res, modo de preparo, ocasião de consumo, ou
sachês já inclusos na embalagem, como cober-
turas e recheios. Além disso, cada dia há mais

A Fleischmann aposta em nova ca-
tegoria de produtos, com uma li-
nha líquida para preparo de sobre-
mesas que, segundo o gerente de
produtos Rodrigo Fracasso, é a
primeira no Brasil.

Essa linha é formada por Quin-
dim, Pudim de Leite, Brigadeirão e Chantily. Para lan-
çar esses produtos, de acordo com o gerente, foram
realizadas algumas pesquisas com consumidores,
onde a principal preocupação deles era fazer uma so-

bremesa semipronta com sabor
o mais próximo possível do sa-
bor de uma receita caseira. "Com
um mês no mercado, as vendas
das sobremesas líquidas da
Fleischmann superam as expec-
tativas da empresa. Vendemos

três vezes mais que o estimado. A expectativa é conti-
nuar no mesmo crescimento, porque essa novidade
vai ser divulgada no programa da apresentadora Ana
Maria Braga, da TV Globo" disse.
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Embalagens diferenciadas destacam produtos no ponto-de-venda

empresas, tanto grandes como regionais, en-
trando nesse mercado, o que amplia a concor-
rência e a necessidade de inovar", disse.

Um exemplo disso é o da Fleischmann, empre-
sa que está apenas há dois anos nesse segmento
e tem crescido bastante. Com 77 anos de merca-
do, é reconhecida pela produção de fermentes.
Desde 2003, porém, colocou no mercado sua li-
nha de produtos para o consumidor final, que conta
com misturas para pães e melhoradores de pães
e desde 2006 trabalha com mistura para bolos.
"A categoria já tinha uma sinergia com nossa a
linha de produtos, ou seja, os fermentes. Desen-
volvemos pesquisas em 2005 para avaliar pre-
cisamente o potencial da marca e descobrimos
que ela é muito forte e tinha elasticidade para
outros produtos", afirma o gerente de produtos
Rodrigo Fracasso, lembrando que a empresa tam-
bém aposta em uma linha líquida de preparo para
sobremesas (veja boxe).

Informações da Nielsen mostram que em
valores a empresa cresceu 89,9% no ano mó-
vel entre os bimestres de julho/agosto 2007 até

De acordo com Fracasso, um dos diferenciais des-
se produto está na sua composição à base ovos pas-
teurizados. "Para lançar um produto como esse é ne-
cessária muita tecnologia. Por isso, há algum tempo a
Fleischmann comprou uma indústria que processa
ovos pasteurizados, até porque há a preocupação la-
tente com a salmonela, bactéria presente na casca do
ovo e uma das principais causas de intoxicação ali-
mentar", explicou. Segundo ele, além da praticidade,
as sobremesas feitas com ovos pasteurizados pro-
porcionam segurança alimentar ao consumidor.

maio/junho de 2008. E no último ano móvel ter-
minado no bimestre de junho/julho de 2008 al-
cançou a primeira colocação no ranking em ven-
das em valor na região Sul. Para o gerente, os
principais atributos para o crescimento da ven-
da é a embalagem diferenciada, que se desta-
ca no ponto-de-venda, a qualidade do produto
e sua marca bastante reconhecida.

Recentemente, a Fleischmann lançou quatro
novos sabores de misturas para bolo. A linha Pre-
mium, que já contava com os sabores Cappucci-
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Segmento

no e Chocomenta, ganhou Chocomousse e Petit
Gateau (esta última serve também para o prepa-
ro de bolo Brownie). A linha Sabores Brasileiros,
composta pelas versões Aipim e Milho, também
ganhou novos produtos, Fubá e Limão Cremoso.
Além desses sabores, a empresa tem uma linha
tradicional formada pelas versões Coco, Bauni-
lha, Chocolate, Laranja e Pão-de-ló.

Público
Os consumidores dessa categoria são as do-
nas de casa, mulheres, mães com crianças em
fase escolar. Mas de acordo com Jumar Pe-
dreira, da J. Macedo, esta é uma categoria de
alta abrangência. "Há produtos para todos os
perfis de consumidores, dos mais práticos aos
mais dedicados à culinária. A principal área
de consumo da categoria compreende Minas
Gerais, Espírito Santo e interior do Rio de Ja-
neiro; seguida pelo interior de São Paulo, re-
giões Sul e Nordeste", afirma.

As mistura para bolos são produtos conve-
nientes, práticos e com capacidade para atin-
gir também o público single, que tem crescido
nos últimos tempos. "Podemos perceber que o
perfil das famílias brasileiras mudou. Hoje existe
uma fatia grande do mercado de pessoas que
moram sozinhas. Esses produtos têm condições
de atender também esse mercado, que vem
crescendo", lembra o gerente da Fleischmann.

De acordo com o gerente de trade marke-
ting da J. Macedo, André Campos, os sabores
preferidos desses consumidores são os que

têm chocolate, mas laranja, baunilha e coco
também são muito procurados. "Há maior pro-
cura também por sabores diferenciados, como
as misturas para bolo integrais e com rechei-
os", diz Campos.

Exposição
Para vender mais, os super-
mercadistas devem ficar aten-
tos à exposição dos produtos
e ao gerenciamento por cate-
goria, para evitar rupturas. As
misturas para bolo devem ser
expostas no corredor de sobre-
mesas. Ainda segundo Cam-
pos, a categoria deve ser seg-
mentada de acordo com o per-
fil de busca dos consumidores,
que procuram o produto pelo tipo de embala-
gem, ou seja, caixinha, saquinho e almofada.
"Esta é a exposição recomendada pela J. Ma-
cedo, pois o tipo de embalagem é uma das for-
mas de diferenciação de qualidade percebida
e do preço do produto." afirmou Campos

Já Rodrigo Fracasso sugere aos supermerca-
distas a prática do cross-merchandising também.
"Dessa forma, a versão de mistura para bolo Petit
Gateau pode, por exemplo, ser exposta perto dos
refrigeradores de congelados, uma vez que esse
tipo de bolo também é servido acompanhado de
sorvete. As demais misturas podem ser expostas
em uma ilha junto à gôndola de chá ou próximas
à exposição de leites", disse. 

O supermercadista também pode ajudar a alavancar o
consumo das categorias que têm alto valor agregado e
são fáceis de trabalhar, como:

• Utilizar materiais de apoio de campanha que a in-
dústria disponibiliza

• Aproveitar as datas comemorativas para fazer
tablóides que divulguem os produtos. O Natal é uma
boa opção.

• Criar pontos extras para chamar a atenção do con-
sumidor, principalmente em áreas de itens bastante ven-
didos no verão

• Realizar o cross-merchandising. No caso das gela-
tinas que têm como público-alvo as crianças, é recomen-
dável expor o produto também na seção infantil. Para as
gelatinas voltadas para o público jovem e adolescente, a
exposição deve ser junto a drops, balas e chicletes. As
sobremesas em pó light, diet e agora também zero açú-
car devem ser expostas próximas da seção de produtos
light e diet e também na área de regulares.

• Também vale a tradicional forma de exposição ca-
sada com leite condensado e creme de leite, que juntos
com a gelatina compõem a tradicional sobremesa.
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