


O verão faz com que
algumas categorias
tenham incremento
no consumo,
aumentando
a rentabilidade
da cadeia de
abastecimento
POR DANIELA GUIRALDELLI

Dias quentes, praia, piscina, fé-
rias. Tudo isso remete à esta-
ção preferida dos brasileiros,

período em que aumenta a preocupa-
ção com a saúde e o corpo, principal-
mente entre o público feminino que
busca a aparência perfeita, tanto por
meio de uma alimentação balanceada
como adotando cuidados com a pele.
Embalados por essas necessidades do
consumidor, alguns produtos duplicam
suas vendas, e isso faz com que fabri-
cantes vivam realmente dias ensolara-
dos, assim como o atacado distribuidor,
o qual, para obter os lucros esperados
com a chegada da estação, deverá se
preparar com antecedência e planejar
bem para não deixar que faltem itens
vitais na gôndola do pequeno varejo.

Entre as bebidas não alcoólicas, os
energéticos se destacam em vendas no
período, com um incremento de 78%,
seguidos pelos refrigerantes, que têm
um aumento de 36% nas vendas, e pe-
los sucos prontos, com 22%. Entre os
cosméticos, os bronzeadores e os pro-

tetores solares chegam a triplicar a saí-
da nos meses de novembro a março. Só
em janeiro, no canal de autosserviço, os
bronzeadores apresentam aumento de
200% nas vendas, e de 94% no canal
fármaco, segundo dados fornecidos
pela Nielsen.

SAÚDE E SABOR
Os sucos prontos em caixinha são os
preferidos pelos brasileiros, abrangendo
69,7% do total das bebidas consumidas
no País (dados de 2008), cuja produção
anual é de 476 milhões de litros. Segun-
do a ABIR - Associação Brasileira das
Indústrias de Refrigerantes e de Bebi-
das Não Alcoólicas, o mercado movi-
mentou 1,9 bilhão de reais em 2008. A
entidade detectou algumas tendências
para o próximo verão, entre elas a de
que haverá mais espaço para comer-
cializar produtos light e diet, e produtos
com sabores de frutas tropicais.

Antenada com a preferência do
consumidor, a Ebba, fabricante das
marcas Maguary e Dafruta, que res-
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pondem, no verão, por cerca de 55%
do seu faturamento, trará novos sa-
bores, como o mix de frutas açaí com
banana e guaraná. "Trouxemos para a
caixinha o verdadeiro sabor desse mix
de frutas graças à tecnologia que temos
disponível para o açaí, uma vez que a
empresa é a maior exportadora da fru-
ta para os EUA e o Japão", afirma o
diretor-comercial, José Gil Alvarez.

A Unilever, com a marca AdeS,
aposta em bebidas que aliam nutrição
e refrescância, e também nas versões
Zero (sem açúcar). A empresa lançará
sucos à base de soja nos sabores Laranja
com Manga e Limonada Suíça, além do
Original, fortificado com cálcio e vitami-
na D. "Toda a linha traz um mix comple-
to de vitaminas e minerais, como ácido
fólico, ferro e zinco", afirma a gerente de
Marketing, Daniela Cachich.

De olho no potencial da categoria, a
Coca-Cola Brasil passa a adotar nova

estratégia, optando por integrar todas
as suas marcas de sucos em uma só,
com opções para toda a família. A
Minute Maid Mais e a Kapo agora se
chamam, respectivamente, Dell Vale
Mais e Dell Valle Kapo. Além disso,
chegou também a Dell Vale Frut, re-
fresco de baixa caloria, sem adição de
açúcar, nas versões Limão, Tangerina
e Uva. Apostamos na variedade do
nosso portfólio, em bebidas que hidra-
tam o corpo, com ou sem açúcar, de
acordo com a preferência do consumi-
dor" , afirma a diretora de Planejamen-
to Comercial, Olivia Islãs.

Entre os refrigerantes, a novidade é
a Sprite 2.Zero, uma evolução na cate-
goria Zero, que traz sabor mais marcan-
te de limão. "Por exemplo, Coca-Cola
e a versão Zero do produto são bebidas
que se destacam no verão. Antecipa-
mos nossa campanha, junto com o ho-
rário de verão, para nos comunicarmos

por mais tempo com o consumidor por
meio do tema", afirma Olivia.

Fazer com que o energético seja
uma bebida consumida em qualquer
horário do dia, e não somente nos even-
tos noturnos, é o objetivo das fabrican-
tes nacionais. "O energético traz, entre
seus benefícios, reposição de energia e
vitaminas", diz o gerente de Marketing
Corporativo da Cervejaria Petrópolis,
Douglas Costa.

DIA E NOITE
A cada ano, a categoria vem obtendo
crescimento superior ao das outras
bebidas, tendo, em 2008, obtido uma
produção 20% superior à de 2007,
período em que foram produzidos 21,4
milhões de litros da bebida, os quais,
quase em sua totalidade (96,8%),
foram consumidos em latinhas. Para
aproveitar esse mercado promissor, há
três meses a Petrópolis resolveu lan-



çar o energético TNT Para o verão, a
estratégia da empresa é oferecer uma
bebida menos calórica, a TNT Zero
Açúcar, que chega em lata de alumí-
nio de 269 ml, na cor preta, enquanto
a lata original é em cor vermelha. Com
o complemento do mix, a empresa es-
pera deter, até o final de 2011, entre
15% e 20% do mercado nacional.

Além de estimular o consumo em
todas as horas do dia, o que a Global
Bev pretende é agregar ainda mais va-
lor à categoria. A empresa, que deverá
faturar 130 milhões de reais em 2009,
pretende trazer a marca Monster, ener-
gético com suco, em lata de 500 ml, que
será comercializada pelo preço da ver-
são 250 ml. A Monster tem por foco o
público jovem e está ligada ao conceito
de atitude. Fora do País, apresenta doze
sabores, mas no Brasil terá, a princípio,
três variações, como o energético regu-
lar, o light e o suco de frutas cítricas. "O
Monster pode ser usado de dia ou para
drinques à noite, mas não terá somente
esse foco", afirma o CEO da empresa,
Bernardo Fernandes.

A estratégia maior da indústria para
o próximo verão é a de oferecer apoio
total aos atacadistas distribuidores a
fim de que não faltem produtos nas
gôndolas do pequeno varejo. Entre os
planos da Ebba está o de preparar cam-
panhas motivacionais para vendedores
dos canais e campanhas de exposição
em ponto de venda, com materiais alu-
sivos, apoiados por degustações.

Os lançamentos da Coca-Cola se-
rão acompanhados por ações promo-
cionais e de merchandising para cada
canal de vendas. A empresa não tem
dúvidas de que o sucesso das marcas
passa pelos nossos parceiros e por
uma boa experiência de compra dos
shoppers", explica Olivia.

Por sua vez, a Global Bev pretende
aumentar sua rede de distribuidores.
Ampliaremos o número dos nossos
parceiros. Vamos colocar coordena-
dores de trade junto aos distribuidores
para que eles interajam com o ponto
de venda", explica Fernandes. •

O energético
TNT, da
Petrópolis,
e a Dell Valle
Frut, agora
marca única
de sucos da
Coca-Cola:
novidades

Text Box
GUIRALDELLI, Daniela. No calor das vendas. Distribuição, São Paulo, ano 17, n. 202, nov. 2009.




