


ao é de hoje que a comodidade de encon-
trar tudo perto de casa, no mercado da
vizinhança, é um chamariz que vem le-

vando fluxo para os varejos de bairro. Depois da
conveniência de achar o arroz com feijão de todo
dia a alguns passos do lar, é chegada a hora de
esse consumidor ficar mais exigente e querer op-
ções mais requintadas, como produtos de maior
valor agregado. Por exemplo, os vinhos.

Fies já devem fazer parte do mix da sua loja,
mas será que os outros produtos que estão lá tam-
bém refletem o sortimento que o seu freguês quer
encontrar? Dê uma olhada nos produtos da cate-
goria que mais têm circulado e também nos que
emperram nas gôndolas, pois esse é o primeiro
passo para identificar o tipo de potencial de venda
que o seu estabelecimento pode estar perdendo.

Responsáveis por cerca de 80% do faturamento
das empresas vinícolas, os vinhos populares impe-
ram no mercado brasileiro, sobretudo no peque-
no varejo. É uma venda praticamente certa, o que é
bom e faz deles um item indispensável na loja, mas
não é por terem saída garantida que eles devem ser
os únicos tipos de vinho na sua prateleira.

Vencer o desafio de expandir a oferta de vinhos
não é fácil. A informação que o consumidor tem
sobre eles ainda é pouca, embora esse cenário es-
teja mudando. Há apreciadores de vinhos cada vez
mais bem informados, e outros menos experientes,
mas que recebem indicações de amigos, pesquisam
na Internet, etc. Atualmente, não faltam fontes para
ajudar esse consumidor a escolher o tipo de produ-
to que ele quer levar para casa, e um desses facilita-
dores pode ser a própria loja. Com o crescimento
dessa nova demanda, faz-se necessária a adaptação
da área destinada ao produto pelo pequeno vare-
jo para que ele tenha condições de receber bem e
de atender bem essa clientela, que deseja encontrar
mais do que vinhos populares entre as opções pre-
sentes na loja.

Por que o varejista deveria pensar nisso? A
resposta é muito simples. Não se trata apenas de

l fazer com que um ou outro consumidor deixe a

loja com um sorriso no rosto, mas de obter uma
margem de lucro maior, e só produtos de alto
valor agregado podem oferecer tanto para o es-
tabelecimento como para quem o abastece. Essa
lógica está sendo colocada em prática por alguns
atacadistas distribuidores que representam as vi-
nícolas no pequeno varejo. É o caso do Cerealista
Maranhão. Segundo seu diretor de Compras, Ro-
gério Mumic, o atacado está procurando vender
o mix sem dar tanta ênfase aos produtos carros-
chefes, que deixam uma margem muito pequena
para a empresa. A iniciativa já ampliou a rentabi-
lidade nas vendas da categoria.

"O maior desafio com que nos defrontamos
é o de mostrar para o pequeno varejo que esta-
mos levando até ele produtos com certificado de
qualidade, e que preço não é tudo. Oferecemos
serviços como participação em tablóides, pontos
extras de ações de produtos promocionais, etc.",
conta Mumic.

Ninguém quer que você perca dinheiro em nome
do soitimento ideal, nada disso. Antes de iniciar um
trabalho mais cuidadoso de promoção da categoria
de vinhos na loja, você precisa observar alguns pon-
tos importantes para obter bons resultados.
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[ CATEGORIA

IDENTIFIQUE SEU CONSUMIDOR
Pode ser que seu cliente não compre hoje pela
falta de oferta, mas será que ele compraria deter-
minado vinho se ele estivesse em oferta? É preci-
so saber um pouco mais sobre o que seu cliente
espera dessa categoria de produto. Ele pede dicas
sobre o assunto? Já houve procura por marcas e
tipos de vinhos que você não tem? Onde está lo-
calizada a loja? Que classes sociais são atendidas
por ela? Quanto será que esse consumidor está
disposto a pagar por um bom vinho? Essas são
algumas questões básicas para saber por onde
começar. De nada adiante descobrir que há um
interesse por vinhos mais finos se o consumidor
não puder pagar mais que 5 a 15 reais por ele. É o
perfil do consumidor que vai dizer até onde você

pode expandir a categoria no seu estabelecimento
e qual a quantidade de produtos mais requintados
que você deve ter para atender a eventuais deman-
das sem perder com produto parado na gôndola.

RECONHECENDO VALOR
Há bons vinhos com preços acessíveis. O proble-
ma é que o preconceito de quem não conhece é
o de que vinho barato é vinho "vagabundo". É
importante saber se o consumidor reconhece va-
lor naquele produto que está na loja. Se ele não
conhece a marca do vinho ou não identifica sua
qualidade, não irá levá-lo.

O proprietário da loja Doce Preço, Antônio Lar-
guesa, há 10 anos na zona leste de São Paulo, sen-
tiu esse impacto na pele quando tentou facilitar a



venda de vinhos finos. "Certo dia, coloquei um
vinho bom a preço de custo em promoção, mas
os clientes não compraram porque não sabiam
identificar o quanto ele estava barato", lembra.

Essa mesma questão também preocupa fabri-
cantes nacionais, como a Vinícola Góes. "Esta-
mos envolvidos numa grande briga para provar
aos que duvidam que o vinho nacional tem
qualidade inclusive superior à dos importados,
por exemplo, da Argentina e do Chile, que nos
mandam os piores vinhos que eles têm lá, com
preço acessível e às vezes até inferior ao do vinho
nacional", argumenta Edson Camargo, diretor-
comercial da vinícola.

EDUCAÇÃO DO PALADAR
Uma das alternativas que tanto o comércio como
os fabricantes vêm adotando para incrementar as
vendas e ampliar o mix da categoria é a de apos-
tar na educação do paladar tanto do consumidor
como do vendedor que atende o pequeno varejo.

O paladar do brasileiro recebe melhor o vi-
nho doce. "O cara chega aqui e pede por um
vinho de que mulher gosta. Aí eu ofereço um
vinho bom, mas se ela não está acostumada a
beber, vai achar o seco amargo, e por isso ele não
vai comprar mais", brinca Larguesa com sua pró-
pria experiência. "Estou conseguindo acostumar
meus clientes aos poucos a beber lambrusco, que
é um vinho frisante, e o espumante, mas o vinho
doce ainda é o que mais vende", diz ele, que tra-
balha com cerca de 20 a 25 marcas de vinhos na
Doce Preço.

Com aproximadamente 30% do faturamento
vindo das vendas ao pequeno varejo, a frente de
educação também é tratada com seriedade pelos
fabricantes, que estão investindo em produtos
intermediários entre os vinhos de mesa e os va-
rietais a fim de acostumar quem ainda não tem
o hábito de beber vinho a migrar para produtos
de maior valor agregado. Os frisantes e demi-secs
(entre o doce e o seco) constituem essa via inter-
mediária que passou a ganhar mais atenção no
trabalho com os distribuidores que atendem o
pequeno varejo.

"A linha Tempos, de um Cabernet Sauvignon
fabricado no Estado de São Paulo, é um estágio
do vinho doce para os varietais demi-sec que está
na faixa de 9 e 10 reais. Essa é uma estratégia para
o pequeno varejo. Começamos a fazer pequenas
vendas em 2007, e em 2008 elas se mantiveram
positivas", afirma o diretor de Compras da Viní-
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cola Góes. "A esperança é que essa linha comece
a penetrar com mais força neste ano graças ao
distribuidores."

O lançamento Salton Lunae, frisante demi-sec
em branco e rose, também desponta entre os des-
taques de vendas, logo atrás do popular Chalise
e do Salton Classic, já consagrados no mercado.
"O atacado é o canal dono dessa fatia. O que ele
tem feito é ensinar o vendedor a trabalhar corre-
tamente com esse portfólio por meio de treinos
e palestras", conta o diretor-comercial da Salton,
Wagner Ribeiro.

A iniciativa também se repete em outras viní-
colas. "Trazemos equipes de vendas para receber o
treinamento na vinícola desde a plantação da uva,
passando pela parte industrial, até a degustação.
Com uma simples explicação, eles passam a ter
mais sensibilidade por aquilo que estão vendendo
e isso reflete nos negócios", diz Camargo.
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