


valorização da qualidade de vida e a onda da ali-
mentação saudável abrem novas perspectivas para
o setor de frutas, verduras e legumes (FLV). Hoje é
um mercado emergente, em plena expansão. Mu-
danças expressivas ocorridas em toda a cadeia pro-

dutiva nos últimos dez anos fizeram com que esses alimentos
chegassem ao consumidor com mais qualidade, variedade e
preço acessível.

No supermercado, o setor de hortifruti gera fluxo e lucros.
"Antes, as pessoas não compravam frutas e legumes no super-
mercado porque não tinham qualidade; mas isso se reverteu.
Agora, a maioria migra da feira para o supermercado", comenta
a diretora da Benassi, Luci Benassi.

"Buscamos um diferencial no hortifruti porque entende-
mos que esse é um setor estratégico e gerador de fluxo. É nessa
área que podemos nos diferenciar, imprimindo um padrão
próprio", acredita o comprador da área de FLV do Superbom
Supermercado, Fernando Cabreira Fernandes. A área de horti-
fruti representa 10% do faturamento das duas lojas em Bauru
(SP). "O volume é grande, o valor agregado é baixo, mas gira
muito", completa.

No varejo especializado, as mudanças também foram acen-
tuadas. "No passado, tudo era colocado em bancas a preço
único; o consumidor levava muito produto ruim. Hoje, os
alimentos são expostos de maneira cuidadosa para evitar
perdas, as lojas são confortáveis, o cliente não se suja para
escolher os produtos, que duram mais porque a logística de
toda a cadeia evoluiu", resume a gerente de marketing da Rede
Oba, Flávia Quintanilha. Há trinta anos no mercado, a rede
de hortifruti possui 27 lojas nos estados de São Paulo e Minas
Gerais e em Brasília.

Segundo o economista da Companhia de Entrepostos e
Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP), Flávio Godas,
"em 2008, o setor de hortifruti, que inclui pescado e flores,
obteve o melhor resultado dos últimos vinte anos". Foram
vendidas 3 milhões de toneladas totalizando R$ 3,88 bilhões,
um crescimento de 2,6% em volume em relação a 2007, e
10,4% em valor.

A crise não afetou o setor neste ano, que registra alta nas ven-
das; os importados já cresceram 15%. "Para 2010, esperamos
um crescimento menor, mas consistente", projeta Godas.



São várias as razões que ajudam a entender o crescimento
da cadeia produtiva de FLV. Primeiramente, ocorreu uma me-
lhora substancial na qualidade dos alimentos. Cada vez mais os
produtores investem em tecnologia, pesquisas, produtividade,
cuidados pós-colheita e transporte.

O dólar favoreceu a importação, principalmente de frutas,
trazendo mais opções para o consumidor. A concorrência com
os importados também levou o produtor nacional a acelerar
seu desenvolvimento.

No supermercado, frutas com aspecto ruim e gôndolas ina-
dequadas perderam espaço. Cada vez mais as lojas investem
em ambientes claros, limpos, climatizados, com decoração
caprichada, que agregam valor a produtos já lavados e picados
para maior praticidade do consumidor. Por trás disso, está a
evolução da relação comercial entre fornecedores e supermer-
cadistas, que agora são mais parceiros.

"Os atacadistas se capacitaram, melhoraram a classificação
do produto, sua padronização e embalagem. Tudo isso está evo-
luindo, mas ainda é possível melhorar", avalia o presidente do
Sindicato dos Permissionários em Centrais de Abastecimento
do Estado de São Paulo (Sincaesp), José Robson Coringa Be-
zerra. Na visão dele, "o supermercado deu a devida atenção ao
hortifruti, que antes representava 3% do faturamento e hoje
pode chegar a até 15%".

Pesquisa da Associação dos Produtores e Distribuidores de
Hortifruti do Estado de São Paulo (Aphortesp), realizada com
compradores do autosserviço e cozinhas profissionais, mostrou
que 70% afirmam que há espaço para negociação com fornece-
dores e 85% estão satisfeitos com seus parceiros. A característica
mais importante do bom fornecedor, de acordo com 76% dos
entrevistados, é o cuidado com a qualidade do produto.

Mesmo com essa evolução do mercado, o brasileiro ainda
consome poucas hortaliças e frutas quando comparado a outros
países. "O consumo de frutas no Brasil é de 67 kg/habitante/
ano, o que é muito baixo. Na Espanha é de 120 kg e a Orga-
nização Mundial da Saúde recomenda 100 kg", exemplifica
o engenheiro agrônomo e gerente da Central de Serviços do
Instituto Brasileiro de Frutas (Ibraf), Maurício de Sá Ferraz.

Desafios
Na opinião de Ferraz, é preciso um maior entrosamento en-

tre produtores, distribuidores, atacadistas e varejistas, de forma
que todos saibam quais são as exigências do consumidor. Outro



desafio é reduzir as perdas, estimadas em 40%, considerando
desde a produção até o consumo.

Uma das principais necessidades é atender o cliente na loja.
"Percebemos que as pessoas querem e precisam de informações
sobre os benefícios e as propriedades dos alimentos", diz Flávia,
do Oba. Nesse sentido, a rede faz um trabalho informativo que
consiste em treinar os funcionários para ajudar os consumido-
res no ponto de venda, disponibilizar dicas e receitas no site
na Internet, e folhetos de ofertas e campanhas promocionais
que envolvem conhecimento sobre alimentos.

Para Ferraz, as lojas com balança na área de FLV tendem a ga-
nhar nesse aspecto, pois os funcionários têm maior contato com
o consumidor; estão ali para tirar dúvidas e dar orientações.

Na opinião de Coringa, ainda é preciso acelerar o recebi-
mento de mercadorias nos centros de distribuição das grandes
empresas, em geral muito lento. Na operação, é importante
contar com um líder que goste de trabalhar com esses pro-
dutos. "O supermercado poderia identificar os profissionais,
qualificá-los e mostrar que o setor de hortifruti não funciona
como uma fábrica; é preciso observar a particularidade de
cada produto."

Fernandes, do Superbom, ressalta que o fornecedor precisa
melhorar a classificação de frutas e hortaliças. "A classificação é
importante no momento da compra; o varejo precisa saber ta-
manho, qualidade, ponto de maturação, coloração, presença de
defeitos graves ou leves. Temos clientes para todos os padrões,
mas precisamos separar isso. Os produtores que entenderam
isso estão se saindo bem."

Tendências
José Roberto Prado, diretor comercial da Itaueira, que

produz o melão da marca Rei, defende que o supermercado
contrate feirantes ou empresas especializadas para cuidar
da gestão e operação no setor de FLV. "O feirante tem co-
nhecimento técnico especializado, conhece as preferências
do consumidor, consegue comprar melhor e está atento à
sazonalidade. Mas a grande contribuição seria no atendi-
mento ao consumidor."

Além de fornecedora, a Benassi também oferece serviços co-
mo definição de mix e preços, controle de perdas, promotores
no PDV, garantindo um percentual de lucro para o supermerca-
do. "Há doze anos começamos esse trabalho em parceria com o
Pão de Açúcar, e a venda de hortifruti dobrou.
Hoje, temos vários clientes entre pequenos e
médios supermercados, porque todo consu-
midor quer produtos de qualidade, mesmo
que tenha uma renda menor", conta Luci.

Na visão de Ferraz, do Ibraf, para aumen-
tar as vendas de frutas, é interessante que a
loja crie alternativas para atrair o consumi-
dor como oferecer saladas de frutas e comer-
cializar bandejas com pedaços do produto.

Seguindo essa trilha da praticidade, a
Rede Oba oferece frutas, legumes e verdu-
ras higienizados, descascados e prontos
para consumo. "É opção para quem quer



uma alimentação saudável, mas não tem tempo de preparar.
O consumidor busca praticidade, as indústrias se adaptaram
e nós também", afirma Flávia. Por trás disso, a empresa conta
com uma equipe para cuidar do controle de qualidade e se
adequar às normas da Vigilância Sanitária.

As orientações de Luci Benassi para melhorar a operação são
as seguintes: expor mais produtos, porque a venda na área de
FLV ocorre por impulso. O cliente compra o que está bonito e
bem exposto. Outra dica é apostar em degustação. "Às vezes o
lojista acha que o cliente não gosta, mas é preciso surpreendê-lo
e mostrar novidades constantemente. Certa vez, fizemos uma
degustação de amoras num supermercado que não apostava
que daria certo; vendemos 100 caixas no mesmo dia e 300 no
dia seguinte."

Compras como diferencial
O Tauste Supermercados, com três lojas em Marília e Bau-

ru, passou a fazer um trabalho intenso na área de compras
de FLV nos últimos anos e tem obtido resultados positivos.
A empresa desenvolveu, sistematicamente, fornecedores com
foco regional. "Vários produtores pequenos garantiram forne-
cimento para o ano todo e asseguramos a compra. Com isso,
eles podem investir na qualidade do produto", conta o gerente
Paulo Sérgio Beltrami.

Na Ceagesp da capital paulista, o Tauste contratou um sele-
cionador, apenas para escolher os fornecedores que oferecem
itens de acordo com o padrão estabelecido pela empresa, e
passar esse informação para o comprador. "Quando não tínha-
mos essa profissional, a mercadoria sempre chegava errada. Era
um transtorno porque devolvíamos e tínhamos problema de
ruptura", conta Beltrami. A empresa também investiu em cami-
nhão refrigerado, câmara fria, balcões climatizados, estabeleceu
procedimentos logísticos internos para evitar manipulação.

Nos últimos doze meses, trocou todo mobiliário do setor de
FLV, sob orientação dos fornecedores.

Mercado em ação
Várias iniciativas estão sendo desenvolvidas para fortale-

cer o mercado de hortifruti. O Ibraf promoveu na semana da
criança, a "Saborosa Brincadeira", uma ação de degustação de
frutas em supermercados direcionada à garotada. Com ócu-
los escuros, a criança tinha de adivinhar o nome da fruta; já
as mães receberam informações sobre os benefícios da fruta.
"Com isso, tentamos incentivar o consumo das crianças, que
não comem frutas porque os pais também não têm esse hábito",
reflete Ferraz, do Ibraf.

A Rede Oba também tem projeto direcionado ao público
infantil. O Vitaminics é um teatro de fantoches encenado em
escolas cujos personagens são frutas, legumes e verduras e falam
sobre a importância de uma alimentação saudável.

Com o objetivo de divulgar informações confiáveis sobre
alimentos e nutrição, a Embrapa lançará em breve o projeto
"Além do Rótulo". Consiste em instalar nos supermercados a
Telinha do Consumidor, um totem com teclado e acesso ao
banco de dados da Embrapa sobre propriedades nutricionais
de verduras, legumes, frutas e condimentos, recomendações de
uso e critérios para escolha, entre outras informações.
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