
Biscoitos e 
salgadinhos mais 
saudáveis são uma 
boa oportunidade 
para a cadeia de 
abastecimento gerar 
ótimos negócios 
POR ADRIANA BRUNO 

Produtos mais saudáveis, sem gordu-
ta trans, vitaminados e com teor de 
açúcares reduzido. Ass im caminha o 

mercado de biscoitos no Brasil e as empresas 
que investirem nesse segmento poderão ob
ter bons resultados financeiros. A busca das 
pessoas por produtos que promovem a salu
bridade também afeta, de maneira positiva, o 
mercado de salgadinhos e de snacks. Produtos 
assados, e não fritos, e incrementados com 
vitaminas vêm tomando conta das gôndolas. 
"Enriquecemos alguns itens com vitaminas e 
fibras. C o m isso, mostramos que é possível ter 
produtos que deem prazer ao paladar com be
neficio lúdico e também para a saúde", diz Luís 
Carlos Pereira, diretor de Marketing da Yoki. 

Para A n a Vecchi, diretora da Vecchi A n -
cona Consulting, a fim de impulsionar as 

vendas e mostrar aos pais que os salgadi
nhos são gostosos e nutritivos, e também são 
bons para serem consumidos em momentos 
especiais, o varejo pode criar uma tabela de 
lanches para as crianças nas férias na qual 
constem frutas, iogurtes, sucos, biscoitos e 
salgadinhos. "Essa é uma maneira de encan
tar os pais com uma proposta de alimentação 
balanceada. O resultado é que eles compram 
os itens sugeridos", orienta a especialista. Ela 
completa dizendo que a categoria de salgadi
nhos atende crianças e adultos e que, por isso, 
a compra sempre pede um complemento, seja 
ele um suco, um refrigerante ou outra bebida, 
e que por isso é importante ter sortimento e 
exposição adequados. 

Segundo maior produtor mundial do pro
duto, o País só fica atrás dos Estados Unidos. 



Em consumo, ocupamos o décimo segundo 
lugar, com uma média per capita de 6,3 quilos 
por ano. Em 2008, o setor cresceu 4,1% em 
volume e em 2009 chegamos a 2,5% de incre
mento, com a produção de mais de um milhão 
e duzentas mil toneladas de produtos. Para 
Ricardo Selmi, presidente do Grupo Selmi, a 
explicação para a crescente expansão do mer
cado é a facilidade de penetração desses itens 
nos lares brasileiros: hoje, o produto está em 
9 9 % dos lares, independentemente da classe 
social. "Estamos apostando que, neste ano, 
esse mercado poderá crescer ainda mais em 
consumo per capita, passando de seis quilos 
em 2009 para oito em 2010", avalia Selmi. 

Recheados, com cobertura, sem recheio, 
dois sabores, salgados, doces, integrais, o que 
não falta nesse mercado é variedade e há bis
coitos para todos os gostos e públicos, em 
particular, é claro, o das crianças, que são vo
razes consumidoras da categoria. Juliana M a 
ranhão, gerente de Produto da Adria , lembra 
que a gôndola deve refletir essa variedade 
para atender os clientes habituais com um 
sortimento completo e atrair novos consu
midores. "O varejista deve sempre ter na sua 
loja marcas direcionadas para o público con
sumidor da categoria. No caso de produtos 
infantis, é importante posicioná-los ao alcance 
das mãos e dos olhos da criança na gôndola. 
No entanto, explorar espaços extras e lugares 
como o check stand são dicas importantes. 
O cross merchadising também pode ser prati
cado em áreas complementares, como as de 
sucos, bebidas e brinquedos", orienta. 

Para o presidente do Grupo Selmi, empre
sa que investiu, em 2009, 7 milhões de reais 
na ampliação da capacidade produtiva e na 
aquisição de equipamentos exclusivos para 
a produção de biscoitos, esses são produtos 
comprados com frequência e muitas vezes por 
impulso. Para ele, a principal estratégia que o 
produto pode oferecer é gerar tráfego e ele
var o tíquete médio da loja. "Eles costumam 
atrair muitos consumidores para o corredor 
onde ficam expostos, e alavancar a venda de 
outros itens", comenta Selmi. A i n d a segundo 
o presidente do Grupo, o varejista deve ficar 
atento para alguns fatores importantes que 
interferem no processo de compra pelo con
sumidor, como hábitos e preferências, marca 
(preço, promoção e embalagem) e exposição 
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no ponto de venda (localização, pontos extras, 
degustação e demonstração). 

Um estudo realizado pela LatinPanel mostrou 
que, em 2009, houve um maior incremento de 
consumo de alimentos e bebidas dentro do lar 
e que a categoria de salgadinhos acompanhou 
esse cenário, apresentando 15% de variação em 
volume. O mercado de snacks é um dos maio
res dentro de mercearia salgada e movimenta 
cerca de 1,5 bilhão de reais por ano. No período 
de férias escolares, o consumo de produtos da 
categoria chega a crescer 10%, segundo Perei
ra, da Yoki. " C o m o se trata de uma categoria 
com muitos produtos, o varejo precisa ter em 
mente que o mix deve contemplar batatas e ex-
trusados de milho, e dentro de cada segmento, 
os principais produtos, para assim atender todas 
as faixas de público", orienta. 

A categoria de candies também agrega va
lor ao varejo e incrementa o tíquete médio da 
loja, mas é movida pela compra por impulso, 
e, por isso, a exposição tem um peso muito 
importante. Para João Paulo Chaccur, diretor-
geral da Fini Guloseimas, gôndolas abasteci
das e bem sinalizadas são fundamentais para 
o sucesso da categoria no ponto de venda. 
Além do espaço destinado naturalmente para 
a categoria, sugerimos que ela também ocupe 
outros pontos onde há mais circulação, e que 
se utilize principalmente displays. Exposições 
de produtos perto dos checkouts das lojas são 
altamente recomendadas, pois impulsionam 
incrivelmente as vendas. A venda de unidades 
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a granel, contanto que seja bem gerenciada 
pela loja, vem apresentando um crescimen
to importante e trazendo um diferencial para 
o consumidor que frequenta esse ponto de 
venda", orienta. De acordo com Chaccur, o 
mercado está aquecido, com destaque para 
novidades em formatos, embalagens e aromas 
dos produtos. 'A categoria deverá crescer prin
cipalmente em valor, uma vez que se nota uma 
movimentação importante em inovação, com 
produtos de maior valor agregado. Produtos de 
grande giro e pouca rentabilidade vão gradati
vamente cedendo espaço para outros que es
tão chegando e que apostam em embalagens e 
formatos mais atrativos", finaliza. 
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