
cada estação, os hábitos das pessoas mu
dam. Tal regra vale tanto para ações corri

queiras, como para as rotinas alimentares. É na
tural que seja assim. Fomos acostumados a in
gerir alguns alimentos em detr imentos de ou
tros, baseando-nos pelo índice dos termômetros. 

O tempo é fator determinante para consu
midores e varej istas. Dependendo da tempe
ratura, as vendas de itens podem subir ou des
pencar. O verão foi rigoroso, principalmente na 
região sul e em parte do sudeste, mas, pelo 
que tudo indica, será mais ameno neste ano. 
As fortes chuvas no últ imo verão foram influ-

enc iadas p r i nc i pa lmen te pelo f e n ô m e n o El 
Nino, que também favoreceu o aumento da tem
peratura (pr incipalmente no sudeste). "Como 
o El Nino está perdendo intensidade, sua in
f luência deverá ser maior nas tempera tu ras 
do início do outono e bem menor nas tempera
turas do inverno", explica Mozar de Araújo Sal
vador, meteorologista do Inmet, Inst i tuto Na
cional de Meteorologia. 

O especia l is ta re fo rça que ainda é cedo 
para fazer prognóst icos e que vários fatores 
inf luenciam a variação do clima. Mas se anali
sarmos pelo ponto de vista do El Nino, é pro-



vável que as tempera tu ras nesse 
inverno sejam um pouco mais ele
vadas, ou seja, esta estação não 
será tão fria assim. 

Atentos aos costumes brasilei
ros, os s u p e r m e r c a d o s já es tão 
preparando suas gôndolas para as 
preencherem com os produtos que 
são sucessos na época mais f r ia 
do ano. "Alguns produtos são sa
zonais e têm aumento s igni f icat i 
vo nessa época do ano. Sopas, chás e cafés 
são itens que sempre aumentam as vendas", 
conta Ar thur Oliveira, executivo de atendimen
to da Nielsen Brasil . Oliveira ressalta que as 
vendas dos p rodutos , apesar de t e rem laço 
com o consumo social, podem variar muito de 
acordo com o invest imento da indústr ia. "Te
mos que considerar, também, as característ i 
cas dos produtos, a dinâmica de compra e a 
popularização do vare jo" , completa. 

O professor do Núcleo de Estu
dos de Vare jo da ESPM, Pedro 
Matizonkas, é categór ico ao afir
mar que todos os itens presentes 
nos supermercados são vendáveis 
na estação. "O impor tan te é sair 
da mesmice e explorar todos os 
itens, como frutas da estação, pa
dar ia , p r o d u t o s de p e r f u m a r i a , 
como sabonetes, e demais i tens 
voltados para o inverno", conta. 

As bebidas podem reservar boas surpresas no 
inverno. "Sabe-se que a cesta de bebidas tem 
uma saída fo r te no verão, mas no inverno o 
vinho e o conhaque aumentam muito suas ven
das", explica Arthur Oliveira. Sabendo disso, a 
vinícola Salton - que produz vinhos que levam 
o mesmo nome da empresa e o Conhaque Pre-
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sidente - sempre investe ain
da mais em suas linhas nes
sa época do ano. "Pr io r iza-
mos nessa época os vinhos 
t i n t o s . As l inhas que mais 
vendem são o Vinho t into Sal-
ton Classic e o Chalise", diz 
o coordenador de promoção 
Paulo Boldr in. Além do lan
çamento do Vinho Frisante 
Tinto, a vinícola irá invest ir 
em ações em pdvs. "Teremos 
ações de degustação e troca 

de brindes, visando impulsionar as vendas do 
segmento de vinhos", completa Boldrin. 

No ano passado, o fa turamento total refe
rente às vendas no inverno cor respondeu a 

24% do faturamento anual. "As expec
tativas do aumento de vendas para o 
inverno deste ano são de 15% acima", 
f inal iza Boldr in. 

De acordo com dados da Associa
ção Brasi leira de Bebidas (Abrabe), 
o conhaque vende anua lmen te , no 
Brasil, 60 milhões de l i tros, com au
mento s igni f icat ivo de consumo nos 
períodos mais fr ios do ano. Dados da 
Nielsen mos t ram que nos meses de 
junho e julho de 2 0 0 9 algumas mar
cas cresceram 13% em relação ao bi
mestre de verão. 

A Campari do Brasil sempre regis
tra crescimento de vendas de conha
que nesses meses. " I d e n t i f i c a m o s 
aumento no consumo entre 15% e 2 0 % 
nos meses de inverno em relação aos 

meses de verão", conta a ge
rente de marketing Ana Maura 
Martins. A f im de ampliar ain
da mais suas vendas, a em
presa faz i n ú m e r a s ações . 
"P rocu ramos in tens i f icar os 
es forços de m a r k e t i n g , que 
incluem propaganda na TV e 
rádio, exibição no pdv e Inter
net", diz Ana Maura. 

Outro item que pode gerar 
grandes re tornos é a aguar
dente. "Esse i tem tem as vendas estáveis e é 
consolidado no varejo" , analisa Ar thur Olivei
ra. Por isso, para o inverno as empresas fazem 
inovações. A diretora de marketing da Ypióca, 
Aline Telles, destaca que para esse inverno a 
empresa está lançando em todo o País Ypióca 
Guaraná, produto voltado para o segmento jo
vem, com menor teor alcoólico (15°) em duas 
embalagens, 260ml e em litro, cuja campanha 
ocorrerá nos meses de maio, junho e julho. Além 
desse lançamento, a marca irá fazer ações em 
pdvs e part icipará de feiras do setor. " I remos 
fazer degustações dos produtos que geram ex
pectativa de vendas para a marca. Nosso intui
to é crescer 15% em relação ao inverno de 
2009" , conta Aline. 

Mas não são só vinhos, aguardentes e co
nhaques que podem ser trabalhados nesse in
verno. "Basta t raba lhar a exposição de lico
res, destilados e afins para conseguir aumen
tar as vendas. Afinal, quem nunca compra um 
bom licor de chocolate no i n v e r n o ? " , explica 
Matizonkas. Para o especialista, o impor tante 
é usar a cr iat iv idade, pois os produtos de in-



verno não são tão sazonais. "Você faz uma 
ação com um i tem uma semana. Se não der 
retorno, você muda o produto. Se der retorno, 
faz uma modi f icação a f im de ter mais ven
das", completa. 

"Já é cultural. Sopa, no Brasil, é sempre mais 
consumida no inverno". A frase de Ar thur Oli
veira, da Nielsen, é incontestável. Comparan
do 2008 com 2009, o al imento teve aumento 
de 13,7% em vendas de volume na região VI -
área delimitada pela Nielsen que abrange São 
Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, 
São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Guarulhos, 
Osasco, Embu e Taboão da Serra. 

A Aj inomoto é outra empresa que está en
tre as que mais fa turam nesta época do ano. 
Suas sopas são divididas em claras, c remo
sa, sopão/canjão e individuais. "As sopas in
dividuais têm maior fa tu ramento" , conta o ge
rente de Trade, Normando Rodr igues Filho. 
"Neste inverno, te remos ações de degusta
ção e concursos culturais que auxi l iam o su-
permercadista a aumentar a sua venda e tor
nar o cl iente um consumidor de sopas. Além 

de outras ações que mexerão com as est ru
turas da categor ia" , diz Normando. Quanto às 
expectat ivas para este ano, acrescenta que 
aguarda bons números. "Esperamos crescer 
acima da média Brasi l , por meio de invest i 
mentos eficazes em ações para os consumi
dores ao longo de todo o ano", f inal iza. 

0 café é a segunda bebida mais consumida 
do Brasil, perdendo apenas para a água. Se
gundo a Associação Brasileira da Indústria de 
Café (Abic), 9 7 % da população acima de 15 anos 
toma café d iar iamente. Por isso, é o i tem de 
maior sucesso na mesa dos brasileiros. Dados 
da Nielsen mostram que no Brasil a venda de 
café em pó solúvel teve 3,5% de aumento, em 
valor, em 2009, comparada com o ano anterior. 

Por conta disso, a Melitta, por exemplo, re
fo rmu lou a embalagem de sua linha de café 
solúvel, que agora virá em sachê. "As embala
gens em sachê são flexíveis, mais leves, facili
tam o transporte e o armazenamento. Têm uma 
base sanfonada que as mantêm em pé, ocupan
do pouco espaço e aumentando o apelo visual 
nas gôndolas. São mais econômicas que as de 
vidro e já caíram no gosto do brasileiro", expli
cam Gustavo Brunetto e Jonatas Rocha, ambos 
gerentes de marketing da Melitta. 
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