
valorização da gastronomia, a preocupa
ção com a saúde e a procura por pratici-
dade fizeram com que versões mais sofis
ticadas de itens da cesta básica entrassem 
no carrinho de compras do consumidor. 
Esses fatores, aliados a uma maior disponi
bilidade de renda incentivaram o brasileiro 

a experimentar produtos como arroz e óleo especiais, azeites, cafés 
com sabor diferenciado, além de sabonetes líquidos e antibacteria-
nos. A maior popularidade também se justifica pelos esforços dos 
fabricantes e dos supermercadistas em incentivar o consumo des
ses itens, cujas margens brutas de lucro chegam a 50%. A aceitação 
do consumidor com relação a esses produtos é confirmada por 



Arroz arbóreo, café gourmet, óleo de canola, sabonete líquido. Essas versões, bem 
mais rentáveis para o varejo, ainda precisam encontrar seu lugar definitivo no coração 
do consumidor. Mas estudo inédito da Around Research mostra que a tarefa não é 
complicada. Quem ainda não aderiu aos produtos quer ser convencido a comprá-los. 

uma pesquisa exclusiva feita pelo instituto Around 
Research para SM. O levantamento contou com 
a participação de 500 pessoas, que responderam a 
questionários pela internet. 

De acordo com o estudo, boa parte dos respon
dentes já consumiu ou consome um produto espe
cial. No caso do arroz, por exemplo, 79% dos entre
vistados experimentaram alguma versão diferente 
- integral, arbóreo, japonês, entre outros. O mesmo 
acontece com sabonete líquido: 83% dizem utilizar 
o produto. Azeite e óleos especiais já fazem parte 
da rotina de 36% e 23% dos respondentes. Por trás 
desses resultados, existem dois fatos que não po
dem ser ignorados pelo varejista: 1) é possível au
mentar as vendas entre as pessoas que consomem 
esporadicamente; 2) é possível trazer novos consu
midores para esses segmentos. Como indica a pró
pria pesquisa, os entrevistados que não aderiram 
aos produtos afirmam que passariam a adquiri-los 
se fossem convencidos dos benefícios. 

Para potencializar as vendas dos especiais, por
tanto, é preciso agir. Uma das iniciativas importan
tes é municiar o consumidor de dados sobre cada 
produto, seus benefícios e suas formas de preparo. 

Para Daniela Casabona, coor
denadora de pesquisa e atendi
mento da Around, uma boa for
ma de incentivar o consumo é 
criar uma exposição agrupando, 
por exemplo, um arroz diferente 
com panelas e folders de receitas. 
"Isso atrai a curiosidade do clien
te, fazendo com que sinta vontade 
de experimentar o produto", diz. 

Com informações, o varejista 
convence as pessoas a incluir as 
versões especiais no seu dia a dia 
e explica por que o preço é supe
rior ao das versões tradicionais. 
Como colocar a teoria na prática 
é o que você acompanha a seguir. 



ARROZ ESPECIAL 
Conquiste quem ainda 

não compra 
Embora apenas 21% dos consu
midores afirmem não consumir 
arroz especial, dentro desse gru
po, um percentual considerável 
de 67% respondeu que gostaria 
de experimentar esses produtos. 

De acordo com a pesquisa Around/SM, essas pes
soas se sentiriam motivadas a conhecer os arrozes 
especiais se experimentassem um prato saboroso 
(50% dos participantes) ou se encontrassem pro
moções (33%). Além disso, um motivo apontado 
por 25% para não consumir essas versões foi o 
preço mais alto. Por essa razão, alguns fabricantes 
procuram emplacar ofertas em alguns arrozes dife
renciados. "Quando conseguimos reduzir o preço, 
geramos maior experimentação. Para se ter uma 
ideia, o consumo chega a aumentar entre 20% e 
30% nessas ocasiões", diz Silmar Fernandes, diretor 
comercial da Blue Ville. Nos últimos três anos, a 
empresa vem registrando taxa média anual de 10% 
de crescimento no segmento especial. 

Também fornecedora desses produtos, a Urba
no aprova a estratégia de promoções ao consumi
dor final. "Mas isso por si só não basta. É preciso 
ensinar como fazer os pratos e mostrar que o resul
tado final será bom. A dona de casa quer saber da 
aplicação do produto. Caso contrário, ela não com
pra", explica Reynaldo de Carvalho, coordenador 
de marketing da fabricante, cujas vendas expandi
ram entre 25% e 27% ao ano desde 2005. 

Para os fornecedores, um ponto a ser melhora
do é a exposição. "Hoje há muita ruptura dessas 
versões nas lojas, e o varejista está perdendo di
nheiro com isso. Quando o consumidor quer fazer 
um risoto, por exemplo, acaba sendo obrigado a 
procurar o arroz arbóreo em um empório porque 
não encontra no supermercado", enfatiza Fernan
des, da Blue Ville. 

Uma das causas para a falta de produtos está no 
número de frentes destinado ao arroz especial, que 
não acompanha o crescimento do mercado. "É difí
cil para o supermercadista adequar o espaço, pois a 
quantidade de itens e de fornecedores aumentou 
bastante", comenta Carvalho, da Urbano. Ao mes
mo tempo, o varejista não pode descuidar dos pro
dutos tradicionais, que geram volume. O jeito é 
analisar os relatórios de vendas e concentrar o sor
timento nas marcas mais bem-aceitas pelo consu
midor e naquelas que geram maior rentabilidade. 



O supermercadista também pode facilitar as 
escolhas do cliente sinalizando a presença de cada 
arroz especial nas gôndolas. "O consumidor está 
tão habituado ao produto tradicional, que nem vê 
o especial", diz o coordenador de marketing da 
Urbano. Outra dica é, no caso do integral, não ex
por somente na área destinada ao diet/light, mas 
também na gôndola normal. Carvalho explica 
que, no primeiro caso, a venda acaba acontecendo 
para consumidores já habituados ao produto. Já 
quando mantido nas duas áreas, as possibilidades 
de gerar compra por impulso e trazer novos con
sumidores para o segmento são maiores. 

AZEITES E ÓLEOS ESPECIAIS 
Reduza o efeito preço alto 

Entre os respondentes do levantamento - a maioria 
das classes A e B -, o azeite já está presente no dia a 
dia de 36% dos consumidores. Os óleos especiais fi
cam com 33%, distribuídos assim: 16% canola, 10% 
girassol e 7% milho. O tradicional óleo de soja é cita
do por 29% dos participantes. Os dados de vendas 
comprovam o maior consumo das versões especiais 
e do azeite. No primeiro caso, pesquisa da Nielsen 
aponta que foi de 10% o aumento em volume entre 
janeiro e agosto deste ano comparado a igual perío
do de 2009. A alta foi puxada pela versão girassol, 

que cresceu 12%, seguida pelo 
óleo de milho (10%) e o de canola 
(7%). Os azeites subiram 12% em 
volume em igual intervalo. 

O principal motivo para o 
crescimento desses segmentos é a 
constante procura do consumi
dor por alimentos saudáveis. O 
estudo Around/SM indica que 
89% das pessoas dizem consumir 
óleos especiais e azeites porque 
são mais saudáveis e 11% por in
dicação médica - as respostas são 
de múltipla escolha. Por essa ra
zão, os fornecedores costumam 
reiterar a importância de divulgar 
os nutrientes presentes nos ali
mentos, em especial nos azeites. 
O produto, além de ser saudável, 
também é reconhecido pelo pú
blico pelo sabor diferenciado. Daí 
a recomendação de Patrícia San-
na, gerente de marketing da Car-
gill, para realização nas lojas de 
aulas de culinária, distribuição de 
receitas e degustação. Nuno M i 
randa, gestor de mercado para a 
América Latina da Sovena, lem-



bra ainda que o azeite vem ga
nhando novos usos. "Há alguns 
anos acompanhava quase exclusi
vamente três tipos de pratos: a 
bacalhoada, a salada e a pizza. 
Hoje, já é usado também para 
temperar legumes, peixes, sopas, 
massas e refogados", acrescenta. 

Assim como acontece com ou
tros produtos especiais, quando o 
consumidor reconhece os dife
renciais dos azeites e dos óleos 
especiais entende por que são 
mais caros do que o de soja. Se
gundo a Cargill, os segmentos de 
milho e girassol, por exemplo, 
chegam a custar o dobro. Divul
gar os melhores atributos dos 
produtos significa minimizar 

os efeitos do preço alto - fator apontado por 62% 
dos pesquisados para não consumir as versões -
52% dizem que experimentariam se fossem mais 
baratas. Fique atento, contudo, na hora de preparar 
os materiais sobre os benefícios dos produtos para 
a saúde. "É arriscado assumir dados que precisam 
de comprovação científica", diz José Isildo, gerente 
comercial do Grupo Pão de Açúcar. Por isso, o me
lhor é contar com nutricionista na loja ou divulgar 
reportagens e artigos de especialistas. 

CAFÉS ESPECIAIS 
Investimento para o futuro 

Entre os produtos analisados na pesquisa Around/ 
SM, os cafés especiais foram o único segmento em 
que o percentual de pessoas que não consomem o 
produto superou o dos que compram. Foram 52% 
das respostas, contra 48%. "O consumo dos especiais 





anos. A tendência ainda não se 
reflete nas gôndolas dos super
mercados, mas até 2015 a repre
sentatividade dessas versões cres
cerá justamente por essa mudan
ça de hábito", explica o executivo. 

O supermercadista que quiser 
se preparar para o futuro terá um 

bom trabalho pela frente. O 
primeiro passo é criar uma 
boa base de consumidores 
de cafés especiais. É em que 
acredita Ricardo Souza, di
retor de marketing da Sara 
Lee. Entre as vantagens do 
segmento, está o maior valor 
agregado dos produtos -
eles custam de R$ 6 a R$ 25 o 
quilo -, o que permite gerar 
um faturamento alto com 
um volume menor de ven
das. Outro ponto a favor é a 
maior rentabilidade. A mar-

gem bruta aplicada pelos supermercados chega a 50%. 
Para a Sara Lee, essa precificação poderia ser revista. 
"Se o varejista adotasse 30% de margem, atrairia mais 
público para o segmento em função da queda no pre
ço. Ao mesmo tempo, o aumento do volume compen
saria a redução percentual do lucro", explica Souza. 

O diretor de marketing sugere que o empresário 
analise essa estratégia pelo menos durante o pro
cesso de desenvolvimento da categoria. Entre os 
respondentes da pesquisa que não consomem cafés 
gourmets, 23% responsabilizam o preço elevado. 

Outro ponto apontado pela Sara Lee é o sorti
mento. Para Hugues Godefroy, trabalhar com um 
grande número de marcas nem sempre é o mais in
dicado. "Duas ou três marcas de boa aceitação são 
suficientes para garantir um bom resultado", diz. 

Já a Melitta defende que os cafés diferenciados 
ganhem posição nobre nas gôndolas. "É verdade 
que isso depende do planograma adotado por cada 
loja, a partir do gerenciamento por categoria, mas 
os cafés especiais podem assumir o papel de renta
bilizar a categoria", afirma João Michaliszyn, geren
te de produto da empresa. Outro ponto é desenvol-



ver ações de merchandi
sing, a exemplo do que já 
foi feito com os vinhos. "É 
preciso apostar em degus
tação, para o consumidor 
conhecer o sabor diferen
ciado, além de oferecer in
formações e criar festivais 
de cafés", diz outro executi
vo da Melitta, o gerente 
Gustavo Brunetto. Uma 
outra saída é distribuir re

ceitas com cafés especiais, de pre
ferência num ponto extra e com 
alguma promoção. É possível, por 
exemplo, sugerir uma sobremesa 
especial para o fim de semana. 

Os cafés gourmets representa
ram 4% do volume total consumi
do em 2009, segundo a Abic (Asso
ciação Brasileira da Indústria de 
Café). Em faturamento, a partici
pação atingiu 7% a 8%. Desde 
2003, o segmento cresce a taxas de 
15% a 20% ao ano. 

SABONETE ANTIBACTERIANO 
É só vender os benefícios ao cliente 

Sabonetes líquidos e antibacterianos já fazem parte 
da lista de compras dos consumidores. Segundo 
pesquisa Around/SM, os líquidos são usados por 
83% dos respondentes e representam atualmente 
29% do volume de vendas, segundo a fabricante 
Unilever. Em 2007, a fatia era de 12,4%. 

Já as versões antibacterianas são usadas por 62% 
dos respondentes. De acordo com a Unilever, que 
lançou neste ano o Lifebuoy, esses produtos repre
sentam 12% do volume da categoria. Renato Rossi, 
gerente de marketing de cuidados com a pele da 
empresa, acredita que o potencial de expansão é 
grande. Globalmente, o segmento responde por 
30% do consumo de sabonetes. 

Da luz à cor, tudo ajuda a elevar vendas 

Para elevar as vendas, o executivo da Unilever faz 
algumas recomendações que podem ser aplicadas a 
toda perfumaria, inclusive à área destinada aos sa
bonetes. Segundo Rossi, a iluminação indireta é a 
mais indicada, assim como privilegiar cores claras 



na ambientação da seção, em es
pecial a branca. "Esse tom ressal
ta o colorido das embalagens", diz 
ele. Outro cuidado é com a sinali
zação na gôndola, que deve ser 
bem visível para ajudar na identi
ficação dos produtos e estimular a 
compra por impulso. Convém 
ainda informar os consumidores 
sobre os benefícios dos sabonetes 
líquidos e antibacterianos, seja 
em materiais nas gôndolas seja 
nos tabloides. Um motivo para 
isso é que, em ambos os segmen
tos, os consumidores compra
riam esses produtos se fossem 
convencidos das vantagens - 30% 
dos respondentes de sabonetes lí
quidos e 32% de antibacterianos. 

Reforce o apelo à saúde da versão antibacteriana e 
lembre que a versão líquida, além de prática, "dura 
50% mais do que o sabonete em barra", conforme 
afirma Gabriela Melo, gerente de marketing da 
Greenwood, dona da marca Fiorucci. A executiva 
também alerta para a necessidade de adequar o es
paço destinado ao antibacteriano à sua participa
ção no mercado. As vendas vêm crescendo, mas a 
área de exposição continua a mesma. 

As commodities especiais ainda exigem esforço 
na formação do mercado consumidor, mas esse é 
um trabalho que vale a pena. Afinal, tudo é trans
formado no velho e bom lucro. 

Text Box
Fonte: Supermercado Moderno, São Paulo, ano 41, n. 11, p. 42-52 , nov. 2010.




