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N
este ano as come-
morações juninas
terão um charme
a mais. Afinal, o
futebol, no Brasil,

combina com qualquer data.
E o mundo todo se prepara
para a Copa do Mundo, que
será realizada na África do
Sul. O supermercadista, na
hora de bolar as ofertas e as
decorações, pode misturar os
dois acontecimentos e cair no
gosto do consumidor. Uma
iniciativa que pode e deve
ser desenvolvida em parceria
com os fornecedores.

O Grupo CRM, detentor
da marca Dan Top, vai dar
prioridade aos doces na épo-
ca da festa junina. "Os doces
típicos são bastante apre-
ciados. Mas sabemos que o
brasileiro é fã de chocolate.
A versão mini, com as novas
embalagens, vai chamar a
atenção", afirma a gerente de
Marketing, Adriane Ura.

Segundo ela, a parceria
com o supermercadista terá
reforço este ano. "O enfoque
será a exposição dos produtos,
através de terminais, pontas
de gôndola e tabloides. O pon-
to de venda será trabalhado

com displays, decora-
ção com forração per-

sonalizada, e cartazetes com
os produtos recém-lançados."
Adriane diz que as conversas
com os comerciantes serão
iniciadas na segunda quinze-
na de abril. A campanha da
empresa começa em maio.

Bastões e bonecos
Já a Promo Infláveis, espe-

cializada em merchandising
e promoções, aposta em um
produto que faz sucesso em
várias datas especiais, uma
espécie de bastão inflável, de
vinil pneumático, que leva o
logo da empresa e vira objeto
de desejo dos consumidores.
"Eles se apaixonam pelas pe-
ças, ficam com ela o tempo
todo e depois levam para ca-
sa. Como são coloridos, fazem
muito sucesso nas festas orga-
nizadas nos supermercados",
afirma o diretor comercial,
Oswaldo Toyofuku.

Outro produto da empresa
que deve faz bastante sucesso
entre os comerciantes, segun-
do Toyofuku, são os infláveis
gigantes. "Ele vem com um
motor e chama bastante a
atenção. A bandeira do su-

permercado ganha
visibilidade durante
um evento", diz.

Para Toyofuku, o fatura-
mento alcançado na época das
festas juninas poderá ser até
20% maior, em relação a igual
período de 2009. "As empre-
sas de varejo estão investindo
muito em promoções, princi-
palmente para se comunicar
com as classes D e E."

Clima
Um exemplo do que será

visto na temporada de 2010:
o consumidor que visitar a
Chocolândia, no bairro do
Ipiranga, em São Paulo, verá
barracas gigantes, danças cai-
piras dentro da loja, som am-
biente bastante animado, para
lembrar as festas juninas e a
Copa - sem falar nas roupas
dos funcionários: camiseta da
seleção brasileira, chapéu de
palha, lenço no pescoço e pin-
tura típica no rosto. "As festas
juninas representam uma das
principais datas do ano para
as vendas da empresa. A va-
riedade de doces é ampliada.
O consumidor e o revendedor
encontram tudo de que preci-
sam: desde alimentos até itens
para decoração", afirma o di-
retor Osvaldo Nunes.

Além dos doces tradicio-
nais e dos aperitivos, o dire-



tor da Chocolandia diz que os
clientes encontrarão cornetas,
chapéus, frutas da época e be-
bidas, como quentão e vinho
quente. "Uma promoção bas-
tante importante, que agrada
os consumidores, é a degusta-
ção dos produtos. É uma ini-
ciativa que vai impulsionar as
vendas na época." Para ele, as
quermesses serão responsáveis
pela alta de 15% nas vendas,
em comparação a igual perío-
do de 2009. Se os jogos da Co-
pa do Mundo forem levados
também em conta, o índice
sobe para 25%. "Sem salgadi-
nho não dá para acompanhar
os jogos da seleção."

Decisão
Os estudos indicam que

a decoração e as promoções
são determinantes para os
negócios. Um levantamento
realizado pela Escola Supe-
rior de Propaganda e Marke-
ting (ESPM) indica que pelo
menos 12% dos consumido-
res decidem a quantidade
de produtos e o que querem
levar para casa no ponto de
venda. "Esse é o motivo que
comprova que a criatividade
do varejista é prioridade",
analisa o professor do Nú-

cleo de Estudos do Varejo da
ESPM, Roberto Nascimento
Azevedo de Oliveira.

"A tradição das festas juni-
nas está voltando", afirma. "O
varejista não pode deixar essa
data de lado", diz Oliveira.

E a degustação parece
realmente ser um bom ca-
minho. "A pipoca e o amen-
doim devem ser servidos
aos frequentadores dos su-
permercados. Uma ideia é

oferecer os produtos nas pró-
prias barracas, montadas nas
lojas, e também nas filas dos
checkouts. Nessas ocasiões,
oferecer a degustação de pro-
dutos é bom negócio, além
de agradar o consumidor",
garante o professor.

A degustação, diz ele, de-
ve incluir vinho quente e ca-
chaça. Oliveira ressalta que
as barracas com os produtos
típicos da festa, como milho,
amendoim e pipoca, devem
ficar perto dos hortifrutis.
"O milho verde e a man-
dioca, que tem tudo a ver

com as quermesses, têm de
estar à mão dos clientes.

Isso facilita a escolha",
detalha.

As músicas são igual-
mente importantes pa-
ra compor o cenário das

comemorações. "O som
é obrigatório. Quem está

comprando entra no clima.

As danças de quadrilha são
também ótima pedida. As
exibições são exigidas pelos
frequentadores em algumas
regiões do Nordeste."

O especialista sugere que
os supermercadistas come-
cem as promoções em maio,
que podem ser mantidas até
julho. "A decoração tem que
incluir barracas com os pro-
dutos típicos, numa exposição
bem feita, este ano junto com
bandeiras de todos os países
que participam da Copa do
Mundo, não só do Brasil, e
apitos, cornetas, camisas ama-
relas." Oliveira analisa que o
supermercado pode ser um
local que une prazer e lazer,
atendendo a um público emo-
tivo: o brasileiro.
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