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SAZONAL

Oaumento do nível de renda 

das classes sociais que estão 

na base da pirâmide social 

brasileira está transformando as ca-

racterísticas de consumo no País. Se, 

há poucos anos, essa parcela da po-

pulação era praticamente esquecida 

pelos executivos na hora de elaborar 

estratégias de atuação, hoje é pratica-

mente impossível ignorar a existência 

das classes C e D. Afinal, juntas, elas 

movimentam cerca de 900 bilhões 

Vendas 

Aumento do consumo pelas 
classes emergentes vai 
garantir o crescimento da 
comercialização dos produtos 
normalmente consumidos no 
período da Páscoa

POR DANIELE PECHI

em alta

de reais por ano. Segundo a Abicab 

– Associação Brasileira da Indústria 

de Chocolates, Cacau, Amendoim, 

Balas e Derivados, serão produzidas 

cerca de 30 mil toneladas de choco-

lates para a Páscoa de 2011. Os pro-

dutos típicos da Páscoa começam a 

ser fabricados em setembro. Depois 

do Natal, reforça-se a produção para 

a Quaresma. “O Brasil é o segundo 

maior produtor mundial de itens des-

tinados à Páscoa, cuja comemoração 

está muito no hábito do brasileiro”, 

afirma Getúlio Ursulino Netto, presi-

dente da Abicab. “Trata-se de uma re-

lação emocional, pois todos se julgam 

no direito de ganhar um ovo”, diz. 

Para aproveitar a sazonalidade do 

feriado da Páscoa e impulsionar as 

vendas para os consumidores de bai-

xa renda, indústrias de chocolates e 

de produtos tradicionais do almoço 

de domingo, como vinhos, enlatados 

e pescados, já prepararam estratégias 
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para aproveitar a estabilidade econô-

mica do Brasil e conquistar essa nova 

parcela de consumidores. E os ataca-

distas distribuidores desempenham 

um papel fundamental na realização 

dessas ações. “Nos últimos dois anos, 

as classes C e D passaram a consu-

mir produtos a que antes não tinham 

acesso. Os chocolates se incluem 

nesse contexto”, afirma Gabriel Por-

ciani, diretor de Marketing de Gulo-

seimas e Chocolates da Arcor. 

A empresa obtém com seus cho-

colates 25% do faturamento total 

que ela consegue adquirir no Brasil, 

e espera que na Páscoa 2011 suas 

vendas cresçam 10%. Ainda com o 

foco nas classes C e D, a indústria 

vai duplicar o número de ações de 

degustação nos pontos de venda e in-

vestir mais em marketing promocio-

nal, principalmente para a divulgação 

dos seis lançamentos previstos para o 

período. “Além disso, teremos ações 

regionais com a linha de Páscoa, nas 

quais os clientes que comprarem os 

produtos ganharão um brinde surpre-

sa adicional”, diz Porciani. 

ANO FAVORÁVEL
Outro fator que justifica a expectati-

va de se obter um bom crescimento 

para a Páscoa 2011 é o calendário. 

Quanto mais distanciada do come-

ço do ano a festa se realizar, maior 

será o potencial de venda dos ovos 

e de produtos relacionados, e maior 

será o valor do tíquete médio das 

compras. De olho no ano favorável 

para a Páscoa, a Nestlé prepara nove 

lançamentos, a maioria na linha de 

presentes, para quem busca opções 

diferentes dos tradicionais ovos de 

chocolate. Segundo o departamento 

de Marketing da empresa, a Nestlé 

também vai orientar os varejistas, 

via atacado distribuidor, a respeito de 

como os produtos podem obter boa 

visibilidade nos pontos de venda. 

Os distribuidores também podem 

reforçar as oportunidades geradas 

no período da Páscoa e que apare-

cem com o aumento da demanda por 

chocolates. “É fundamental orientar 

os pequenos varejistas para que eles 

abasteçam bem a gôndola, ajustando 

o layout da loja e posicionando os cho-

colates regulares perto dos ovos de 

Páscoa”, afirma o executivo da Arcor. 

Por sua vez, a Nestlé recomenda 

que o varejista exponha os chocola-

tes em pontos que despertem o in-

teresse espontâneo do consumidor, 

pois se trata de uma categoria de 

venda por impulso.

O mercado de chocolates para 

transformação, utilizados pelos fa-

bricantes de ovos artesanais, é um 

segmento que tem crescido acima de 

dois dígitos nos últimos três anos. A 

Mavalério, indústria que atua nesse 

“O  brasileiro está 
comprando mais azeite 

por causa do melhor poder 
aquisitivo e dos 

benefícios para a saúde
RITA BASSI, diretora-geral da Gallo

mercado, projeta que obterá um cresci-

mento de 20% em suas vendas na Pás-

coa 2011. A empresa tem investido na 

formação técnica de seus consumidores 

por meio de cursos que ensinam o públi-

co a fazer ovos de Páscoa.

“As aulas acontecem dentro das lojas 

dos atacadistas de autosserviço. Cedemos 

os profissionais e usamos salas que são 

destinadas a cursos de food service”, afir-

ma Daniel Bettin, gerente de Comercial da 

Mavalério, que conta com um centro de 

formação técnica dentro de sua sede, em 

São Paulo. A estratégia impulsiona 

tanto as vendas realizadas pelos 

atacadistas como pelas indústrias e 

cativa o consumidor, que recebe as 

aulas gratuitamente. “O brasileiro é 

muito carente dessas informações 

DI
VU

LG
AÇ

ÃO



www.revistadistribuicao.com.br FEV 201124

SAZONAL

o Natal, e é responsável por 25% do 

faturamento da vinícola. Desde 2010, 

a Famiglia Zanlorenzi vem aumen-

tando a sua malha de distribuição 

no País. A indústria, que detém 10% 

do mercado nacional, começou suas 

operações em grandes mercados 

(como Rio de Janeiro e São Paulo) 

apenas no ano passado, e ainda está 

em busca de distribuidores parceiros 

no Espírito Santo como parte de sua 

estratégia para acelerar o crescimen-

to de suas vendas no Sudeste. 

ESTÍMULO AO CONSUMO
O consumo de vinhos no Brasil ainda 

é muito baixo em comparação com 

os maiores mercados do mundo. Em 

média, o brasileiro toma dois litros de 

vinho por ano, enquanto os franceses 

consomem 54. Até 2030, estima-

se que esse número subirá para três 

litros e meio. “As produtoras de vi-

nho precisam estimular o consumo 

da bebida no País, e a Páscoa é um 

dos melhores momentos para nossa 

divulgação”, afirma Daniel Salton, 

presidente da Vinícola Salton. “Para 

a empresa, a Páscoa é um momento 

diferenciado, de comemoração e la-

zer em família, ideal para o consumo 

de vinhos e espumantes.” De acordo 

com o executivo, a empresa deve-

rá crescer cerca de 10% no período 

neste ano. Para alcançar essa meta, 

a Salton vai realizar ações de marke-

ting específicas, planejadas para cada 

mercado em que ela atua – lojas, físi-

cas e virtuais, supermercados e res-

taurantes.

No setor de pescados enlatados 

(sardinha e atum), o cenário também 

é favorável para o crescimento. A Go-

mes da Costa, que detém 41,3% des-

se mercado no Brasil, espera crescer 

8% no período da Quaresma. “Dos 

7,4% do crescimento obtido no ano 

passado, uma grande parte adveio do 

aumento do consumo de sardinha e 

de atum sólido, que é mais nobre, pe-

las classes C e D”, afirma Luis Man-

glano, gerente de Marketing Cor-

porativo da Gomes da Costa. Para 

cumprir o planejamento estabelecido 

para o período, a indústria apoia cam-

panhas que são realizadas durante a 

Quaresma (e que incentivam o con-

sumo de peixe) e fornece orientações 

a respeito da exposição dos produtos 

no ponto de venda. Hoje, a produção 

de pescados enlatados no Brasil é de 

41 mil toneladas (atum e sardinha). 

“O brasileiro é carente 
de informações 

técnicas e os cursos 
os ajudam a sanar 

essa carência

DANIEL BETTIN
gerente-comercial da Mavalério

técnicas”, diz Bettin. “Acredito 

que as lojas que não tenham salas 

para curso vão perder mercado.”  

Investir em capacitação pro-

fissional também será a principal 

estratégia da Famiglia Zanlorenzi, 

fabricante gaúcha de vinhos e su-

cos de uva. De acordo com Te-

odósio Piedrahita, gerente nacio-

nal da empresa, os varejistas precisam 

estar atentos para as mudanças no 

perfil de consumo de vinhos no Brasil. 

“As classes C e D estão tomando mais 

vinhos de mesa e menos sangria”, diz. 

“Na hora da escolha do rótulo, eles 

precisam receber uma orientação a 

respeito dos produtos, e é isso o que 

vamos fazer a partir deste ano.” 

O consumo de vinhos mais caros 

foi responsável por um incremento de 

14% nas receitas da vinícola em 2010. 

A fim de levar informações sobre vi-

nhos para os consumidores, estão 

programadas aulas para funcionários 

de mercados que tenham uma seção 

exclusiva de vinhos. “Também vamos 

fornecer alguns produtos para de-

monstração no ponto de venda”, afir-

ma Piedrahita. A Páscoa representa 

o segundo maior pico de vendas de 

vinhos no ano, perdendo apenas para 
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Houve um crescimento de 7,4% em 

2010 em relação a 2009. Para Wal-

ter Leone, gerente de Marketing da 

La Rioja, os atacadistas distribuido-

res podem contribuir para as vendas 

na Páscoa oferecendo a seus clientes 

produtos relacionados ao preparo dos 

pratos da data. “Temos peixes enla-

tados, azeitonas, azeites e conservas 

em nosso portfólio”, afirma Leone. “É 

fundamental que os vendedores ven-

dam todos eles em um único pacote.” 

A La Rioja também é importadora de 

bacalhau e mais de 30% de seu fatu-

ramento se concentra na Páscoa. A 

indústria projeta um crescimento de 

10% em relação a 2010 e prepara dois 

lançamentos no setor de azeites de 

oliva para impulsionar as vendas. 

Assim como acontece com os vi-

nhos, o consumo do azeite de oliva 

também aumenta ano a ano e tem na 

Páscoa um de seus principais períodos 

de vendas no ano. “O brasileiro está 

comprando mais azeite porque, além de 

estar com um poder aquisitivo maior, fi-

cou sabendo que o produto traz muitos 

benefícios para a saúde”, afirma Rita 

Bassi, diretora-geral da Gallo Brasil. 

Para atender os novos consumi-

dores, a Gallo segmentou sua linha 

de produtos em vários tamanhos e 

graus de pureza, o que permite ao 

consumidor de baixa renda optar por 

um produto que se adapte ao seu 

orçamento. De acordo com a Oliva 

– Associação Brasileira de Produto-

res, Importadores e Comerciantes de 

Azeite de Oliveira, a participação de 

mercado do azeite extravirgem re-

presenta 37% do consumo no Brasil. 

Entretanto, ainda há um grande po-

tencial de crescimento para o azeite 

de oliva no País, pois o consumo per 

capita brasileiro ainda é muito baixo 

(cerca de 170 g/ano) em comparação 

com os gregos, que consomem 25 kg/

ano, e com os italianos e espanhóis, 

com 12 kg/ano. Especificamente no 

período da Páscoa, a Gallo realiza 

muitas ações de demonstração nos 

pontos de venda, que contam com 

a presença de renomados chefs de 

cozinha. “Eles são responsáveis por 

ensinar os consumidores a utilizar o 

azeite em suas receitas do dia a dia e 

por ressaltar a importância dele para 

a saúde”, diz Rita. 

“As classes C e D 
estão tomando 
mais vinhos 
de mesa e 
menos sangria 

TEODÓSIO PIEDRAHITA
gerente da Famiglia Zanlorenzi
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Fonte: Distribuição, São Paulo, ano 20, n. 217, p. 22-25, fev. 2011.




