
Abusca dos consumidores por praticidade e conveniência, aliada à preocupação 
com hábitos alimentares mais saudáveis, tem feito o leite em pó avançar mais 
do que se imagina. Em 2009, por exemplo, o produto apresentou crescimen-

to de vendas de 13% em relação ao ano anterior, quando já registrara elevação de 
11,3%, e movimentando R$ 2 bilhões em todo o País – 24,9% de evolução no fatura-
mento do segmento, desde 2005. Em 2010, embora ainda não se tenha os números, 
a estimativa é de que o salto tenha sido ainda maior, o que sugere propensão de alta 
também para este ano.

Ainda que mantenha nichos de mercado segmentados, como as linhas voltadas 
exclusivamente para a alimentação infantil, e o leite de soja em pó indicado para quem 
possui intolerância à lactose, o leite em pó é um produto de consumo amplo, desti-
nado não apenas a crianças, mas também a adultos e idosos. A variedade é enorme, 
partindo dos tradicionais integral e desnatado, chegando às linhas enriquecidas com 
vitaminas, ferro e outros nutrientes. 

TERRENO FÉRTIL
“O mercado de leite em pó é um terreno muito fértil a ser trabalhado. São muitos 

consumidores com interesse no produto, e chega a ser difícil mensurar o quanto ele 
pode crescer. Mesmo com o recente crescimento nas vendas, o produto ainda não 
atingiu o máximo de sua potencialidade. Ainda vai crescer muito mais”, avalia o gerente 
comercial Jorge Costa, do Supermercados Candidés, que conta com três unidades e 23 
check outs em Divinópolis, Centro-Oeste do Estado. 

O Candidés aumentou o número de marcas oferecidas ao público, em suas gôndolas, 
de quatro para seis. “Ainda que algumas marcas vendam menos que outras, preferimos 
tê-las em exposição para atender a uma parcela mais exigente de consumidores”, ex-
plica Jorge Costa. Nutril, Itambé, Cotochés e Nestlé – a última com as linhas Ninho e 
Molico – são as marcas mais procuradas pelos clientes do Candidés. 

EM SINTONIA COM O MERCADO [LEITE EM PÓ]

64

Rentabilidade na 
lata ou no pacote
COMODIDADE E PREOCUPAÇÃO DOS CONSUMIDORES COM
PRODUTOS VOLTADOS À SAÚDE GARANTEM MERCADO EM ALTA
PARA O LEITE EM PÓ

Dany Starling

MARÇO DE 2011



GÔNDOLA

FO
TO

S
 IG

N
Á

C
IO

 C
O

S
TA



MARÇO DE 2011

EM SINTONIA COM O MERCADO [LEITE EM PÓ]

66

VARIEDADE
A aposta na variedade de marcas é com-

partilhada pelo Supermercado Rei do Arroz, de 
Santos Dumont, na Zona da Mata de Minas,
que possui 13 check outs. “Por se tratar de um 
produto que todas as classes consomem, não 
existe um perfil definido de consumidor. É preci-
so ter um mix grande de produtos para atender 
a todas as camadas”, diz o proprietário, Cláudio 
Fonseca Caetano. 

A tradicional lata do leite em pó ganhou a 
concorrência dos pacotes nos últimos anos, 
que têm a seu favor um custo menor, refletido 
no preço final do produto. No Supermercado Rei
do Arroz, a diferença no preço do pacote para a 
lata chega a 20%, mesmo valor encontrado no 
Supermercado Fonte, em Leopoldina, também 
na Zona da Mata, rede que conta com 26 check 
outs, distribuídos por três lojas. “Mesmo com 
as mudanças recentes na economia, uma par-
cela da população, de menor poder aquisitivo, 

ainda compra somente os pacotes”, explica o 
diretor comercial da rede, Edson Couto Pereira. 

AUMENTO NAS VENDAS
Se no Brasil a média do aumento de consu-

mo do leite em pó teve elevação de 11,3%, se-
gundo dados da consultoria Nielsen, em muitos 
supermercados de Minas Gerais esse número 
é superior. “Crescemos quase 24% em 2009 
e 2010. Quando despertamos para a rentabi-
lidade do produto, o crescimento foi enorme”, 
afirma Jorge Alves Costa. 

“O aumento médio, no nosso caso, foi de 
30% nos últimos dois anos”, diz o diretor co-
mercial do Grupo Aliança, Rodolfo Kayser Nejm. 
O grupo abriga as redes SuperNosso, com 12 
lojas, e Apoio Mineiro, com oito, totalizando 
300 check outs em Belo Horizonte e região me-
tropolitana. Mesmo linhas mais segmentadas, 
como o leite de cabra em pó, tiveram aumento, 
de acordo com o diretor. 

Em algumas redes as 
vendas de leite em pó 
cresceram até 30% 
nos últimos dois anos
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EXPOSIÇÃO
O leite em pó é encontrado, na maioria 

dos supermercados, na seção de matinais. “O
cliente que compra o produto é tradicional, já 
se acostumou a vê-lo próximo a outras varieda-
des de leite, achocolatados e cereais”, afirma 
o diretor comercial do Supermercado Fonte, 
Edson Couto Pereira.

A disposição nas gôndolas varia de acordo 
com o interesse dos supermercadistas. “As
marcas de melhor venda e maior rentabilidade 
ficam no melhor ponto, visando o acesso dos 
consumidores. Os de menor giro em lugares 
menos privilegiados”, explica Cláudio Fonseca
Caetano. No Supermercado Prado, em Belo 
Horizonte, que possui quatro check outs, o pro-
prietário, Gilson Lopes, prefere deixar na parte 
de baixo das gôndolas as linhas infantis, com 
os produtos voltados para adultos, ganhando 
espaço de maior destaque. 

ENCARTES E PROMOÇÕES
Mesmo com o aumento considerável no 

volume de vendas nos últimos dois anos, é 
possível detectar um crescimento ainda maior 
no consumo do leite em pó quando o produto 
aparece nos encartes e folhetos dos super-

mercados. A estratégia tem-se mostrado efi-
caz, atingindo a clientela. 

“Quando o leite em pó aparece em nossas 
peças de publicidade, o aumento nas vendas 
é considerável, ainda que não possamos anun-
ciar os produtos especiais, porque o Ministé-
rio da Saúde não permite”, explica Rodolfo 
Kayser, do Grupo Aliança. “Mesmo nas ações 
de cross merchandising, só trabalhamos nas 
áreas permitidas pelo Ministério”, completa. 

Nos supermercados Fonte, em Leopoldina, 
o aumento nas vendas chega a 15% quando 
o produto aparece nos encartes. No Super-
mercado Candidés, em Divinópolis, não é di-
ferente. O leite em pó apareceu no encarte 
da última quinzena, e em praticamente todo o 
mês de dezembro gerou um aumento de 35% 
na comercialização do produto. “Essa é uma 
época em que as pessoas viajam muito. Levar 
o leite em pó consigo é muito mais prático que 
a variedade tradicional de caixinha”, diz Jorge 
Alves Costa. 

Se o encarte ajuda no aumento das ven-
das, a exposição de forma estratégica tem um 
peso ainda maior. “Se coloco o leite em pó em 
um ponto extra, de destaque, a diferença nas 
vendas é enorme. Chega a vender seis vezes 
mais que o normal”, afirma Gílson Lopes, que 
em 2010 colocou uma marca em lugar desta-
cado, oito vezes no Supermercado Prado. 

PREFERÊNCIA PELA INDÚSTRIA
Na hora de comprar os produtos, seja em 

lata ou em pacote, a preferência dos super-
mercadistas é pela indústria. A escolha se dá 
pela gama de vantagens obtidas, se compara-
da à negociação com distribuidores ou ataca-
distas. “A compra direta na indústria garante 
melhor preço e logística, além da garantia 
de troca, coisa que o atacado não dá”, diz o 
proprietário do Supermercado Rei do Arroz, 
Cláudio Fonseca Caetano. 

O gerente comercial dos Supermercados 
Candidés, Jorge Alves Costa, também revela 
preferência pela indústria, mas não deixa de 
consultar os representantes. “Faço uma cota-

A facilidade do 
preparo e o fato de 
não precisar usar 
refrigeração fazem 
do leite em pó um 
companheiro das 
refeições ligeiras
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ção no mercado e depois vou negociar com as 
indústrias, até para buscar uma melhor mar-
gem de negociação. Prefiro a compra direta”. 

LEITE EM PÓ MODIFICADO
Uma variedade de leite em pó que tem 

conquistado espaço significativo no mercado 
é o pó para preparo de bebida láctea, também 
conhecido como leite em pó modificado. É 
uma variação do leite em pó integral, com o 
acréscimo de outras substâncias, como sais 
minerais, maltodextrina e glicose, por exem-
plo. Com um preço três vezes menor que o 
leite em pó tradicional, o leite modificado 
também tem a vantagem de possuir menor 
teor de gordura que os demais. 

“O leite em pó modificado chega a ter 6% 
de teor de gordura, contra 26% do leite em pó 
integral. Isso atrai a clientela e deve ser des-
tacado pelo supermercadista”, afirma o diretor 
da MinasFoods, Luis Carlos Mundim. “Em três 
anos, não vai mais existir o leite em pó integral, 
somente o modificado. Ele tem o mesmo sabor, 
é vitaminado, com baixo teor de gordura e me-
nor preço”, acredita. 

CORREDOR DA SAÚDE
Outra estratégia para a disposição do leite 

em pó nos supermercados foi a ideia adotada 
pelo SuperNosso. Com um público voltado 
para as classes A e B, a rede criou o cor-
redor da saúde, visando atingir a clientela 
interessada em alimentos mais saudáveis e 
nutritivos, como o leite de cabra e o leite de 
soja em pó. 

“As questões ligadas à saúde e melhor qua-
lidade de vida são cada vez mais decisivas 
na hora de o consumidor decidir o que vai 
comprar”, explica o diretor comercial, Rodolfo
Kayser Nejm. Os folhetos e encartes do grupo 
sempre trazem matérias voltadas para a saúde, 
explicando as características dos produtos.

 “Quando o cliente acha o produto e vê 
um benefício, se interessa mais”, acrescenta 
Rodolfo, que recentemente inaugurou os cor-
redores da saúde também nas lojas do Apoio 

Gôndola com 
amplo sortimento 
de leite em pó em 
supermercado da 
capital mineira, 
que inclui o leite 
de cabra
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Mineiro. “A clientela do Apoio tem um poder 
aquisitivo menor, mas já começa a se preocu-
par mais com outras questões, além do preço. 
Ela faz mais contas na hora de comprar, mas 
procura sempre um produto melhor”. 

A ideia de associar o leite em pó a hábi-
tos alimentares mais saudáveis também é 
encontrada nos Supermercados Candidés, em 
Divinópolis. “Questões envolvendo saúde são 
sempre lembradas em nossos jornais. Vamos 
fazer uma edição exclusiva sobre saúde, e o 
leite em pó será um dos destaques”, afirma 
Jorge Alves Costa. “Mudar hábitos alimen-
tares é um trabalho duro, mas igualmente 
prazeroso, até pelo desafio”, diz. 

Gilson Lopes, proprietário do Supermerca-
do Prado, segue a mesma linha dos colegas. 
“Produtos com apelo para a saúde têm cres-
cimento destacado no mercado. A indústria 
tem percebido isso, e trabalhado bem. Temos 
que ter atenção para os lançamentos para não 

ficarmos de fora. É uma oportunidade que não 
deve ser perdida”, avalia. 

RENTABILIDADE
Além de atender a um público consumidor 

cada vez mais exigente, preocupado com a 
qualidade dos produtos que consome, e com 
o bem-estar que o alimento trará para si e sua 
família, o supermercadista tem mais uma van-
tagem quando investe no leite em pó em seu 
estabelecimento: a rentabilidade, maior que a 
encontrada no leite fluido, seja ele em caixa ou 
saquinho, o popular barriga mole. 

“O leite em pó dá mais resultado que o longa 
vida. A rentabilidade, mesmo variando com a 
época do ano, é muito maior. Hoje ela está perto 
dos 20%”, afirma Jorge Alves Costa, dos Super-
mercados Candidés, de Divinópolis. Mais um for-
te indício de que o leite em pó merece atenção 
especial dos estabelecimentos. Não apenas em 
Minas Gerais, mas em todo o Brasil.  

Ao montar o mix, 
o supermercadista 
deve ficar atento 
a lançamentos 
que atendem 
necessidades do 
consumidor como 
leites reforçados 
e produtos que 
incluem a soja

Text Box
Fonte: Gôndola, Belo Horizonte, ano 16, n. 184, p. 64-72, mar. 2011. 




