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SAZONALIDADE - Lojas de produtos mais consumidos no verão buscam 
alternativas para alavancar as vendas no período de temperaturas mais baixas 

Diversificação para se 
adequar ao clima ameno 
BIANCA MELLO 

A
s estações do ano 
influenciam os há-
bitos e costumes do 
consumidor. Sa-
bendo disto, as lojas 

diversificam seus produtos e cri-
am estratégias para diminuir o 
impacto da sazonalidade sobre 
as vendas. Este ano, o inverno 
veio rigoroso e as empresas que 
dependem do verão criaram 
saídas para melhorar o movi-
mento durante a estação fria. 
Promoções de preço, vendas ca-
sadas e diversificação de produ-
tos são as saídas mais comuns. 

Na opinião do professor do 
curso de Trade Marketing da 
Escola Superior de Propaganda 
e Marketing (ESPM), Ricardo 
Scaroni, as empresas devem ter 
estratégias de marketing para 
diminuir o impacto da sazona-
lidade. "O ideal é conhecer bem 
as suas atividades de marketing 
e lançar mão delas. O preço po-
de ser uma. Mas, promoção 
também pode ser venda casa-
da, onde se junta um produto 
bem procurado na estação com 
outro que vende menos. Para 
alavancar a marca, pode tam-
bém variar o mix de produtos", 
disse o consultor. 

As sorveterias, por exemplo, 
apostam em sabores mais en-
corpados e caldas quentes para 
quebrar a memória do cliente 
de que os produtos só combi-
nam com o clima quente. "Per-
cebemos uma queda de até 
40% no volume de vendas de 
sorvete no inverno. Desde a pri-
meira loja, sempre diversifica-
mos os produtos. Temos tortas 
geladas, servimos café e bolos 
quentes com sorvete", explicou 
o sócio da rede carioca Sorvete 
Brasil, Felipe Quental. 

"Aqui no Rio, durante o in-
verno, as pessoas andam me-
nos na rua, o que diminui o 
consumo de sorvete. O brasilei-
ro vê o produto como gulosei-
ma e compra mais no impulso, 
por estar passando na rua e ver 
uma sorveteria. O maior consu-
mo per capita de sorvete está 
nos países frios. Apesar do cli-
ma, na cultura deles o produto 
é utilizado como um alimento", 
ressaltou Quental. 

Segundo o diretor adminis-
trativo da rede de frozen yogurt 
Yogoberry, Marcelo Bae, as ven-
das do produto sofrem queda 
de 10% durante o inverno, so-
bretudo no Rio de Janeiro, local 
onde a concorrência é maior. 
"Acredito que a queda não é seja 
tão grande em função do pro-
duto ser visto como uma alter-
nativa alimentar saudável. Den-
tro da nossa filosofia, entende-

Marcelo Bae, da YogoBerry: iogurte sofre queda menor no período 

mos este nicho. Buscamos sem-
pre colocar as lojas próximas a 
academias, cinemas, escolas e 
praças de alimentação de shop-
pings", disse Bae. 

A Yogoberry também lan-
çou novidades como as caldas 
quentes, frutas da estação e 
sabores mais encorpados do 
frozen. "É fundamental atrair 
os clientes que associam o ali-
mento ao calor e por isso ado-
tamos as caldas quentes. Ou-
tras apostas são as frutas da 
estação. No verão temos me-
lancia e melão, e no inverno, 
frutas vermelhas, manga e ba-
nana", completou Bae. 

A By The Beach, loja espe-
cializada em moda praia e fit-

ness, aposta em uma linha de 
roupas para a prática de exercí-
cios durante o clima frio. A cole-
ção outono-inverno é composta 
por roupas mais quentes, feitas 
com tecidos mais elaborados 
como o plush e o moletom. Nes-
ta época do ano, a loja vende 
bastante os casacos e as camisas 
de manga comprida. 

MODA. Segundo as sócias da By 
the Beach, Vivianne Hossman e 
Adriana Hardmann, as peças 
feitas para o frio são mais fecha-
das, utilizam mais tecido e cos-
tumam ficar mais elegantes. 
Elas são mais caras também, o 
que acaba compensando a re-
dução nas vendas de biquínis. 

"As peças de inverno são mais 
caras, então, acaba compensan-
do. Vendemos menos peças, 
mas os preços compensam. E 
quando tem uma queda, inven-
tamos uma promoção ou outra 
coisa para alavancar as vendas", 
contou Vivianne. 

A medida em que o inverno 
perdura ou torna-se mais seve-
ro, as empresas que dependem 
do verão vão sofrendo. A sazo-
nalidade já é tão marcada que se 
tornou natural para as lojas de 
roupas, que já lançam uma co-
leção para cada época do ano. 
"Para alguns produtos isto é 
bem agravado, como no caso 
dos protetores solares que entre 
novembro e março têm 60% das 
suas vendas anuais", disse o pro-
fessor de Trade Marketing da 
ESPM, Ricardo Scaroni. 

As empresas devem buscar 
saídas para tentar minimizar a 
queda nas vendas. Podem criar 
produtos diferentes, desde que 
estejam ligados ao mesmo pú-
blico. Pensando nisto é comum 
vermos lojas de beachwear ven-
dendo roupas de ginástica e sor-
veterias criando sabores que 
tragam mais conforto e nem 
tanta refrescância. "Não adianta 
querer criar um produto que se-
ja fora do seu público normal, 
porque senão a loja perde siner-
gia", advertiu Scaroni. 

"Existem produtos menos 
marcados como o vinho, por 
exemplo. É um produto que 
vende bastante em função das 
festas de fim de ano ou duran-
te o inverno. Mas, entre os me-
ses de janeiro e maio ele sofre 
uma queda nas vendas. De-
pois, tem nova baixa entre os 
meses de agosto e novembro. 
Não é a toa que a propaganda 
de cerveja passa o ano inteiro", 
afirmou Sacaroni. 

PREPARAÇÃO 

Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 ago. 2011, Seudinheiro, p. B14.




