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verão é o momento ideal para abrir espaços nas gôndolas para sucos e refrescos de dife
rentes tamanhos e sabores. O supermercadista deve aproveitar a alta estação, e todas as 
oportunidades que ela oferece. E opções para agradar a todos os consumidores não faltam, 

pois o mercado oferece sucos prontos, concentrados de frutas (para serem finalizados pelo con
sumidor) e o refresco em pó. Todos têm lugar garantido no carrinho dos clientes e na lucratividade 
da loja, nesta época do ano. 

Segundo o instituto de pesquisa Nielsen, as bebidas não-alcoólicas viram 
suas vendas crescerem cerca de 8% nos primeiros meses deste ano, 

quando comparadas com o mesmo período do ano anterior. Os 
maiores aumentos ocorreram nos estados do Nordeste, Minas 
Gerais, Espírito Santo, e no interior do Rio de Janeiro. 

E entre as bebidas não-alcoólicas, o suco de frutas cres
ceu, em volume, 4% em 2009. Aliás, nos últimos três anos, as 

vendas desse produto subiram mais de 10%. O fator que 
mais impulsionou o crescimento nas vendas foi 

o aumento do número de fornecedores de 
sucos. Com isso, os preços diminuíram. 
Os de até 1 litro, da bebida, representam 
mais de 90% das vendas de sucos pron
tos para beber. Os sabores mais vendidos 
são os pêssego, laranja e uva. 

O consultor da Evarejo, Alex Nunes, des
taca que o supermercadista deve levar em conta 

o perfil do seu cliente na hora de montar o mix 
desses produtos, observando o espaço disponível na 

loja. "Devemos avaliar o espaço físico (layout) e o perfil 



do consumidor da localidade da loja, pois esses 
fatores interferem no mix a ser trabalhado, mas 
não podemos deixar de oferecer um sortimento 
mínimo, que proporcione ao cliente opções de 
escolha", afirma. 

Para as embalagens de consumo individual 
(200 ml), Alex faz uma sugestão importante: 
"esses produtos têm o propósito mais latente 
para o público infantil, até mesmo porque as 
escolas estão proibidas de vender produtos que 
são prejudiciais à saúde das crianças", ressalta. 
Alex recomenda expor esses produtos próxi
mos aos biscoitos, balas, check stands (refrige
rados). "Disponibilizar esses produtos gelados 
estimula as compras por impulso", diz. 

Gilson de Deus Lopes, proprietário do super
mercado Prado, loja com quatro checkouts, em 
Belo Horizonte, segue a mesma linha, e diz que 
no verão, além de aumentar os espaços nas 
gôndolas, aproveita para colocar o produto nas 
pontas, principalmente quando está em oferta. 

NO GIRO 
A temperatura já começou a subir, a ca

minho do verão. E tomar um copo de suco 
bem-gelado é uma das melhores coisas para 
espantar o calor. Ações de marketing bem-
planejadas e parceria com os fornecedores são 
fundamentais para garantir o sucesso da cate
goria, na estação mais quente do ano. 

Márcio Guarim, proprietário de quatro lojas 
de pequeno porte em Belo Horizonte, diz que no 
verão as vendas desse produto aumentam con
sideravelmente. "As vendas de sucos prontos 
nessa época ficam aquecidas; até compramos 
uma quantidade maior desse produto, conse
guindo assim melhores negociações. O giro 
aumenta de 15% a 20 %", conta. 

Nas lojas do grupo DMA Distribuidora (EPA, 
MartPIus e Viabrasil), no verão as vendas au
mentam em tomo de 30%. 0 mix desses pro
dutos é de acordo com o poder de compra de 
cada região. Mesmo com vendas elevadas, o 
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grupo DMA adota estratégias para impulsionar 
ainda mais o giro. "No verão reservamos mais 
espaço, como, por exemplo, ilhas e pontas de 
gôndolas, além de fazer divulgação externa via 
folhetos", explica o gerente de compra da rede, 
José Barbosa. 

0 consumidor atual tem mais conhecimento 
sobre os benefícios dos produtos, maior poder 
aquisitivo para compra e se preocupa mais com 
a saúde. Isso explica o aumento nas vendas de 
produtos que trazem benefícios para o corpo. 

As bebidas à base de soja são um dos 
destaques de vendas no segmento de bebidas 
não-alcoolizadas. Isso se deve ao fato das re
duções dos preços e o aumentas das marcas 
disponíveis. Outro fator importante é renda dos 
brasileiros, que aumentou consideravelmente 
nos últimos anos. 

Alex Nunes explica que vale a pena reser
var um espaço da gôndola para os produtos à 
base de soja. Pesquisa aponta que nos últimos 
dois anos o consumo aumentou em 15%. "Isso 
acontece porque são considerados produtos 
saudáveis, pois são funcionais para nosso or
ganismo", explica. 

E se antes estes produtos eram para um 
público de classe alta, hoje eles já se popu
larizaram, e as pessoas se preocupam cada 
vez mais com a saúde e o bem-estar. 0 perfil 
do consumidor geralmente é o de maior poder 
aquisitivo, pertencente às classes A e B, porém 
os das classes C e D também se beneficiam. 

Se o mercado está em pleno vapor, o 
supermercadista deve estar preparado para 
atender a todos consumidores. Alex recomen
da que a loja reserve um espaço na gôndola 
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também para os light, pois esse produto vem 
caindo no gosto da população que procura ter 
uma vida mais saudável. 

"0 consumidor desse produto está mais 
preocupado com sua saúde e bem-estar. Ge
ralmente são os jovens, em busca de corpos 
saudáveis, e os idosos pela longevidade. As 
classes A e B são os consumidores em poten
cial desses produtos", explica. 

Nas lojas do grupo DMA, os sucos à base 
de soja e a linha light representam 24% das 
vendas de sucos prontos. Esses produtos ficam 
expostos no setor de bebidas não-alcoolizadas. 
"Vale também criar pontos extras na loja, como 
por exemplo ilhas e pontas de gôndolas. As 
embalagens de 200 ml são expostas nas pa
darias e em check stands próximas dos check 
outs", declara José Barbosa. 

0 consultor Alex observa que os consumi
dores de sucos concentrados (produto para 



ser finalizado pelo consumidor) estão migrando 
para os sucos prontos para beber. Um dos 
fatores é a praticidade de consumo, porém o 
suco concentrado ainda tem um público fiel, 
e por isso vale a pena reservar um espaço nas 
prateleiras para esse produto. 

Os clientes em potencial para esse produto 
são os das classes C e D. Esses consumidores 
levam em conta na hora da compra o preço 
e o rendimento, e por isso os sabores caju e 
maracujá continuam no topo da lista dos mais 
vendidos entre os sucos concentrados. 

Nas lojas do Supermercado Guarim, o sabor 
mais vendido é o de caju. 0 proprietário Marcio 
está sempre fazendo um trabalho diferenciado 
com esse sabor. Para o próximo verão, ele pre
tende aumentar o estoque e colocar o produto 
no jornal de ofertas. "0 suco de caju tem boa 
saída na loja, sempre fazemos um trabalho 
diferenciado com ele. Pelo fato de ser o mais 
popular, tradicionalmente é colocado em oferta 
pelos supermercados", conta Marcio. 
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CUIDADO COM SABORES 
Assim como nos sucos concentrados, o 

sortimento de refresco em pó é determinado 
pelo perfil do consumidor e pelo espaço que 
os lojistas têm. Os sabores líderes em vendas 
são de laranja, tangerina e uva. Mas a diversi
dade de sabores e cores disponíveis no mer
cado é grande. Com o verão, o clima aumenta 
o consumo destes produtos. 

"Vale a pena investir nos sabores "exóti
cos", mas com cuidado. O acompanhamento 
do giro após a inclusão no mix é fundamental. 
É necessário conhecer os gostos dos clientes 
para que o investimento seja rentável, e que 
não se torne um problema a implementação 
de sabores novos", afirma Alex. 

Distribuir este mix de sabores, aliado à 
quantidade de embalagens, é um desafio. "O 
importante é lembrar que a quantidade de 
sabores e embalagens, quem os determina 
são os clientes. Se tenho no mercado 15 
sabores, não significa que tenho clientes para 
todos eles. Tenho que disponibilizar os sabo
res, marcas e embalagens que meus clientes 
aceitam" destaca Alex. 

EXPOSIÇÃO 
O refresco deve ser exposto próximo dos 

sucos prontos. Mas atenção à organização dos 
produtos neste setor é importante, pois como 
são envelopes pequenos, e o giro grande, es
ses produtos tendem a ficar desorganizados. 

0 gerente de compras do grupo DMA, 
José Barbosa, diz que o refresco tem melhor 
saída nas lojas localizadas nas regiões de 
classe C e D. Isso se deve ao fato de o preço 
desses produtos ser mais baixo. Os refrescos 
que já vêm adoçados respondem por mais de 
70% das vendas. 

"O supermercadista precisa negociar bem 
estes produtos, definir bem o mix adequado 
para o perfil da loja e apresentar melhor as 
mercadorias no ponto-de-venda. Mas não 
se esqueça: a degustação é a melhor ferra
menta para incentivar o consumo", explica 
Alex Nunes. 
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