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ANO TODO
Ao contrário de outras mercadorias,
cujas vendas só acontecem de maneira significativa em determinados períodos do ano, as
bebidas destiladas e os
energéticos não dependem do fator temporal
para terem boas saídas. "São produtos de
boa aceitação. A venda é regular, acontece
o ano todo", garante
Gilson Lopes.
No entanto, é possível
perceber momentos em que
as saídas desses produtos são
ainda mais chamativas, como aponta o
próprio Gilson. "No frio, as bebidas destiladas
vendem mais que o normal. Além dos períodos
festivos, como Carnaval, final do ano e nas
festas juninas".
0 mesmo acontece em Patos de Minas,
no Supermercado Moderno. "No final de semana, a venda é multiplicada por três. E nos
momentos festivos, esse número chega a seis
vezes mais", comemora o proprietário de duas
lojas, com oito check- outs na cidade, Rogério
Luciano de Oliveira.
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NÚMEROS COMPROVAM
De acordo com pesquisa realizada pelo
Instituto Nielsen, as bebidas destiladas mais
vendidas no Brasil aumentaram seus índices
de vendas em valor real. Entre 2009 e 2010, os
uísques subiram 6,3%, seguidos pelas aguardentes de cana (6,9%). 0 maior aumento recaiu
sobre a vodca, que subiu 13,2%, superando a
marca de R$ 1 bilhão em vendas no último ano.
Quando o assunto são os energéticos, o cenário é ainda mais positivo. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e
Bebidas Não Alcoólicas (Abir), o consumo do
produto expandiu 325% entre 2006 e 2010.
Conforme dados da Nielsen, somente entre
2008 e 2009, as vendas em valor real cresceram 184,8%. Foram fabricados 55,2 milhões de
litros, contra 18,3 em 2008.

faixa dos 20% a 25%", completa o gerente,
responsável pelo controle das 12 lojas do grupo
Aliança. Junto com o Apoio Mineiro, a rede soma 300 check outs em Belo Horizonte e região
metropolitana.
No Supermercado Prado, que conta com
quatro check outs na região Oeste da capital
mineira, não é diferente. "O consumo aumentou, sem dúvida nenhuma. Temos cachaças
cujo giro é superior ao de três anos atrás, o que
também acontece com a vodca. 0 aumento
fica na faixa dos 20%, o que considero muito
significativo", diz o proprietário Gilson Lopes.
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ntender como deve ser montado o mix
de produtos de um supermercado é uma
verdadeira arte. Alguns itens são indispensáveis, estão sempre nos carrinhos dos
consumidores, fazem parte das compras básicas. Outros, por sua vez, são estratégicos
dentro das lojas. Além de trazer fluxo para o
supermercado, impulsionam a saída de outros
itens e exercem papel importante no montante
de vendas por impulso.
Dois produtos que se enquadram perfeitamente nesta categoria são as bebidas destiladas e os energéticos. Além disso, trazem
consigo fatores primordiais para o sucesso de
um segmento: boa rentabilidade, baixos índices
de perda e o aumento das margens de venda,
que cresce de forma substancial, ano após ano.
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EM MINAS GERAIS
Se for levado em conta apenas o mercado
mineiro, a tendência é encontrar índices ainda
mais positivos. "Comparando o mesmo período
do ano anterior, dobramos a venda dos energéticos e estamos trabalhando para superar
este crescimento em 2012", relata o gerente
de negócios do SuperNosso, Hamilton Dias.
"No caso das bebidas destiladas, crescem na

IMPORTÂNCIA DO MIX
Para garantir boas vendas, todavia, é im-

A cachaça tem
conseguido manter
firme sua participação
entre os destilados

s.

EM SINTONIA COM O MERCADO [BEBIDAS DESTILADAS/ENERGÉTICOS]
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dades. Nos últimos anos, tequila, gim, rum e
até mesmo o absinto têm ganhado espaço nas
prateleiras e no gosto do consumidor, sempre
ávido por lançamentos.
0 fenômeno também acontece com a procedência. Se antes as bebidas nacionais eram
as mais procuradas, é possível notar um grande
aumento nas vendas de produtos importados,
até em função do momento econômico pelo
qual atravessa o País.
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MAIS MARCAS
"0 número de marcas tem aumentado muito", explica o gerente comercial dos Supermercados Rena, Sinval Campos Ferreira. "Hoje
temos opções variadas, como o rum à base de
maçã e outras frutas, por exemplo. As cachaças especiais também aumentaram bastante".

portante apostar em um mix variado, principalmente entre as bebidas destiladas. São muitos
os lançamentos por parte da indústria, o que
requer atenção do supermercadista na hora de
preencher os espaços nas gôndolas, de modo a
atrair a atenção do consumidor e atendê-lo da
maneira mais satisfatória possível.
O mix ideal deve ser composto das bebidas
mais comuns, como cachaça, vodca, uísque
e conhaque, mas sem deixar de lado as novi-

Itaúna, oferece aos clientes 10 tipos de vodka,
seis de rum, 22 de aguardente, 16 de uísque,
duas de tequila, quatro de conhaque e uma
de gim.
No SuperNosso, a oferta é ainda mais variada. Somando apenas cachaça, vodca, uísque
e conhaque, os mais vendidos, a rede oferece
60 rótulos diferentes ao consumidor. "A variedade do mix é um importante diferencial em
relação à concorrência. Temos acompanhado
atentamente a mudança de comportamento
dos consumidores na hora de ampliar nosso
sortimento. 0 objetivo é sempre atender a demanda", explica Hamilton Dias.
Entre os energéticos, a mesma coisa. Hoje
o SuperNosso trabalha com oito marcas diferentes, número muito maior se comparado
ao de cinco anos atrás. "Aumentamos nosso
mix em três vezes. Entendemos que é uma
categoria importante, tanto em vendas quanto
em rentabilidade. Temos que acompanhar a
tendência do mercado, porque a todo momento
surgem novas marcas", diz Hamilton.
LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA
Uma vez definido o mix ideal, é hora de
pensar qual o local mais indicado para expor

EM SINTONIA COM O MERCADO [BEBIDAS DESTILADAS/ENERGETICOS]
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O mix de
energético conta

ENERGETICOS AO LADO
Na hora de expor os energéticos, a opção é sempre aproximá-los das bebidas destiladas. "São produtos que atraem o mesmo
perfil de consumidor, devem ficar próximos.
0 ideal é deixar os energéticos sempre junto
das bebidas mais nobres, como uísque, vodca
e rum". O cross merchandising, porém, não é
feito somente entre as bebidas, mas também
com outros produtos. "Frios, salgadinhos tipo
snack, até abridores. Tudo que é percebido de
forma inteligente pelo consumidor aumenta
a possibilidade de venda", entende Rogério
Luciano.
0 posicionamento dos energéticos deve ser
estudado atentamente pelo supermercadista.
Uma simples mudança, em determinadas ocasiões, pode gerar um aumento significativo nas
vendas. "Já montamos ilhas próximas às be-

a

os produtos do segmento. "Nossa estratégia é
que a gôndola de bebidas destiladas fique na
entrada da loja. Por serem produtos com alto
valor agregado, as chances de o consumidor
comprá-los é maior quando o carrinho ainda
está vazio", diz Rogério Luciano. "É importante
também manter o espaço bonito e organizado,
servindo de atrativo para que novos clientes
entrem no supermercado", completa.
As bebidas de maior saída ganham destaque nos pontos nobres das gôndolas. 0 preço,
ao contrário do que normalmente se pensa,
influi pouco na decisão. "Nos destilados, o preço até pode ser um diferencial, mas quando
se tem variedade no mix, isso contribui muito
mais para a decisão final do cliente", explica
Hamilton Dias. "Ter uma determinada marca
em oferta, contudo, sempre é importante. Isso
incentiva o consumo".
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as promoções de forma ainda mais positiva.
"A cada 90 dias, colocamos uma marca de
energético em nossos folhetos e ela vai para o
ponto extra da loja, destinado às promoções. O
retorno é muito grande, chega a vender seis ou
sete vezes mais que o normal".
As promoções são importantes também
na hora de evitar perdas no segmento, mas
a própria natureza do produto já impede que
essa mazela ocorra com freqüência. Os cuidados com estoque, contudo, demandam rigidez.
"0 gerenciamento de compra e entrada dos
produtos no depósito precisam ser feitos com
critério. 0 manuseio e a quantidade de compra
são essenciais", diz Rogério Luciano.
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bidas destiladas no Carnaval e quando temos
grandes eventos na cidade, como rodeios. Isso
fez com que o volume de vendas subisse em
quase 100% no período", conta Sinval Ferreira.
Um fator que deve ser levado em conta pelo
supermercadista é o alto índice de furtos desses produtos dentro da loja. No Supermercado
Prado, Gilson Lopes já encontrou a solução para
impedir tais incidentes. "Mantenho os uísques
fechados na prateleira. Com destaque, na ponta
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da gôndola, mas fechados. Quanto aos energéticos, prefiro deixá-los na frente da loja, próximo aos caixas. Assim, tenho vários funcionários
sempre atentos, de olho no que se passa".
PROMOÇÕES
A presença de uma marca de bebidas destiladas ou energéticos nos folhetos de promoção
é sempre garantia de boas vendas. Mesmo que
a rentabilidade caia um pouco, é importante
para manter o fluxo no setor sempre constante.
"Se precificados da forma correta, ter destilados ou energéticos nos folhetos é uma boa
maneira de atrair os clientes e vender o sortimento. Além disso, o crescimento nas vendas
pode chegar a 30%", calcula Hamilton Dias.
No Supermercado Prado, Gilson Lopes vê

RELAÇÃO COM A INDÚSTRIA
A enxurrada de novas marcas e produtos
provocada pela indústria deve ser vista com
atenção pelo supermercadista, que pode sempre lucrar mais com a concorrência entre os
produtos. O investimento feito em marketing e
propaganda deve ser aproveitado pelo varejo,
não apenas para aumentar o fluxo de vendas,
mas também para fidelizar o consumidor.
Fabricante de cerveja há décadas, o Grupo
Petrópolis tem ampliado seu leque de produtos
de olho nessa fatia de mercado. 0 primeiro
passo foi em 2009, quando lançou o energético
TNT. Em 2011, a aposta é a vodka Blue Spirit Unique. "0 incremento do poder aquisitivo
proporcionou a alavancagem não somente do
segmento de energéticos, mas também da
variada gama de itens da área de bebidas, o
que gera uma maior diversificação nos hábitos
de consumo dos consumidores", diz o gerente
geral em Belo Horizonte, Marcos Rodrigues.
De acordo com Marcos, é importante trabalhar os produtos dentro do ponto de venda,
o que se torna um atrativo ainda maior para o
supermercadista. "Destacamos a parceria direta com os supermercados. Dessa forma, todos
saem ganhando: fornecedor, cliente e consumidor. 0 investimento nos pontos de venda é a
melhor forma de captação, pois gera satisfação
em todos os níveis do processo".

Fonte: Gôndola, Belo Horizonte, ano 17, n. 193, p. 32-38, dez. 2011.
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