
EM SINTONIA COM O MERCADO [CEREAIS MATINAIS] 

corre-corre da vida moderna impulsiona o consumidor a buscar 
cada vez mais praticidade para as rotinas diárias, entre elas para a 
al imentação. Porém, a grande preocupação para com a saúde tem 

modificado os hábitos de consumo da população, que busca satisfazer 
suas necessidades sem deixar os nutrientes de lado. 

Diante desse cenário, uma categoria tem conquistado força nas 
gôndolas de todo o país: os cereais que são reconhecidos como fontes 
de fibras e nutrientes, antes conhecidos como cereais matinais. Devido à 
facilidade de preparo e à saudabilidade, os cereais matinais deixaram de 
ser consumidos apenas pela manhã e se t ê m tornado uma opção para 
todas as horas do dia. Para a nutricionista Rinara Monteiro, o consumo 
tende a ser cada vez maior. 

"Os cereais matinais são excelentes fontes de carboidratos e ainda 
t ê m vitaminas, fibras e minerais, como o ferro. Tudo isso com baixo teor 
de gordura. Eles t ê m força na al imentação dos brasileiros e são reco
mendados para pessoas de todas as idades. A grande variedade de tipos 
e marcas no mercado tornam o produto ideal para o café da manhã, o 
lanche e até para a ceia". 



15% A 20% AO ANO 
Sendo assim, o supermercadista deve se pre

parar para oferecer ao seu público o melhor nessa 
categoria, alcançando margens satisfatórias. Es
se tipo de alimento é muito popular em diversas 
partes do mundo. No Brasil, o consumo cresce 
entre 15% e 20% ao ano, mas ainda é considera
do baixo, se comparado ao de outros países. 

0 aumento de renda da população e o in
teresse por hábitos saudáveis são os carros-
chefe para o aumento da procura por esses 
produtos. Nos últ imos anos, uma enxurrada de 
marcas e de tipos de cereais tomou conta do 
mercado e as marcas líderes que reinavam ab
solutas viram o setor se movimentar de forma 
antes nunca vista. 

MUITAS VERSÕES E PÚBLICOS 
Os cereais matinais, que agora conquistam 

o consumo do dia todo, são produzidos à base 
de arroz, centeio, cevada, aveia e outros tipos 
de grãos, podendo ser açucarados ou não, além 
de ser enriquecidos com vitaminas e ferro. No 
mercado existem as mais variadas versões: 
naturais, com e sem açúcar, com chocolate, de 
frutas e outras infinitas opções. 

Segundo a AC Nielsen, a categoria fatura 
cerca de R$ 380 mi lhões ao ano e apresenta 
possibilidades de crescimento constante. Os 
supermercados são o principal canal de ven
da de cereais matinais para os brasileiros, 
com uma par t i c ipação de 88% no volume 
comercializado. 
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Os lares com crianças e adolescentes ainda 
são os maiores consumidores do produto, que 
atinge principalmente as classes A/B e C. O 
tíquete médio de compra é de R$ 5,18, e o con
sumidor vai, geralmente, duas vezes ao mês 
ao ponto de venda. Dados da Nest lé, líder de 
vendas da categoria, apontam que as embala
gens com 200 e 399 gramas são as preferidas, 
representando 80% da procura. 

A Nestlé indica que a exposição dos cere
ais seja feita junto com alimentos e bebidas 
destinadas ao café da manhã - por ainda ser a 
principal ocasião de consumo. 

PERTO DO BISCOITO 

Nas duas lojas do Superkiko Supermerca

dos, em Montes Claros/MG, os cereais mati
nais estão posicionados próximo às gôndolas 
de biscoitos. O Superkiko trabalha com oito 
marcas e mais de 40 itens, que variam de R$ 
0,99 a R$ 15,99, atingindo todos as classes, de 
acordo com Felipe Spagnuolo Pinheiro, diretor 
comercial. A gôndola é organizada por cate
goria, deixando os produtos com maior apelo 
infantil ao nível de visão das crianças. 

No Supermercado Big Nosso, com duas lo
jas de três check outs na região do Barreiro, em 
Belo Horizonte, os cereais são organizados pró
ximo aos produtos para café da manhã, perto 
dos achocolatados e biscoitos. Nas gôndolas, 
o consumidor encontra produtos para todos 
os bolsos: desde os mais simples, de marcas 
pouco conhecidas e que vêm em saquinhos, 
até os mais caros, em caixas e com forte apelo 
visual. 

Grandes redes como Carrefour e Extra pos
suem marca própria de cereais matinais e regis
tram um bom nível de vendas com os produtos, 
já que são mais baratos do que os tradicionais e 
t êm boa qualidade. Nas duas redes, os cereais 
estão localizados na área de matinais e ocupam 
um grande espaço na seção. 

SUCRILHOS 
De acordo com Felipe Pinheiro, o campeão 

de vendas nas lojas do Superkiko é o cereal 
açucarado de milho. Em geral, essa é a versão 
com maior saída na maioria dos super e hiper
mercados. Porém, outras opções como aveia 
e granola t a m b é m t ê m uma grande procura e 
merecem destaque nas gôndolas. 

As promoções são a principal alavanca das 
vendas dos cereais. De acordo com pesquisa 
da AC Nielsen, quando há promoção, as lojas 
registram até 12% de aumento nas vendas. 
Ressaltar por meio de cartazes os benefícios 
do produto t a m b é m é uma boa opção para 
aumentar o giro. O supermercadista pode fa
zer isso em parceria com os fornecedores, ou 
simplesmente por sinalizar nas gôndolas o alto 
valor nutritivo, a presença de fibras e baixo 
índice de gordura dos cereais. 
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NA LOJA 
Nas lojas do Superkilo, o cereal matinal é 

trabalhado em pontos extras, pontas de gôndo
la, degustações, propagandas nos tabloides e 
cross merchandising. Para promover degusta
ção, o supermercadista pode fechar parcerias 
com fornecedores. O cross merchandising pode 
ser feito com frutas, leites, iogurtes e na área 
de produtos funcionais, caso a loja os possua. 
A lém disso, os cereais podem ser expostos 
com produtos da padaria. 

CEREAL EM BARRA 
Outra opção saudável e com baixa quantida

de de calorias, as barras de cereal são consumi
das durante todas as horas do dia. A categoria 
rende ao varejo uma margem bruta de 35% e a 
cada compra o consumidor leva em média seis 
barras. As versões com chocolate são as mais 

procuradas nas lojas voltadas ao público de me
nor poder econômico. As embalagens com três 
unidades são as mais procuradas. 

0 ponto ideal para a localização dos cereais 
em barra é ao lado dos cereais matinais. A 
exposição ideal é de forma horizontal, dividida 
por marcas. O cross merchandising pode ser 
feito com frutas, sucos e itens relacionados ao 
café da manhã, a lém de produtos para quem 
faz dieta. 

SORTIMENTO 
Em lojas de um a quatro check outs, o 

sortimento ideal é de duas marcas, incluindo 
a líder. De cinco a 19 check outs, o sortimento 
deve conter a marca líder, a vice líder e mais 
uma opção. Acima de 20 check outs, t rês 
marcas importantes e mais uma versão de 
menor preço. 
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INTEGRAIS 
Os cereais como aveia e quinua são con

siderados integrais e mais ricos do ponto de 

vista nutricional do que os refinados (flocos 

de milho). Eles representam uma opção para 

aqueles que têm alguma restrição alimentar 

ou que estão em dieta. Há também as ver

sões de cereal feito com soja. 

O Carrefour lançou a linha Viver, que 

possui cereais à base de soja e que são, 

em média, entre 25% a 35% mais baratos 

do que as marcas líderes. 0 Extra também 

possui cereal de marca própria (Taeq) e na 

linha dos integrais. 

NOVIDADE 
Uma das mais recentes novidades da 

seção é a versão salgada de cereias. Lança

da pela empresa Dauper, a linha GranPure é 

feita com sete grãos (quinoa, linhaça, aveia, 

girassol, centeio, cevada e trigo). 0 produto 

é encontrado nos sabores azeite de oliva 

com ervas finas e marguerita (queijo, tomate 

e manjericão) e tem apenas 67 calorias. 

Outra novidade recém chegada ao mer

cado é uma espécie de caixa de bombons 

com barras de cereais em formato mini. 0 

produto da Trio Alimentos chama-se Trio Pre

mium Light, contém sabores sortidos (cada 

barra tem menos de 40 calorias) e foca o 

consumidor de bombons variados. 

Para atender aos consumidores que se ali

mentam com refeições rápidas, a Zaeli lançou 

a linhaça em caixas. Cada embalagem contém 

30 pacotinhos de 12g. Segundo a empresa, o 

sachê é ideal para armazenar o cereal, pois 

conserva suas propriedades nutricionais. A 

margem líquida do produto é de 40%. 

Nos últimos anos, a quinua tem conquis

tado diversos consumidores. Rica em ômega 

3 e 6, substâncias que atuam na redução do 

colesterol ruim, o cereal antes encontrado 

somente em lojas de produtos naturais, já 

chegou ao varejo. A Mars Brasil lançou a 

linha de grãos e cereais Ráris, a Quinua em 

Grãos. 
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