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aracterizada como a estação com as 
temperaturas mais baixas do ano, o 
inverno no Brasil vai do dia 21 de junho 

a 23 de setembro. São aproximadamente três 
meses que podem fazer da época mais fria 
do ano a oportunidade para intensificar suas 
vendas. É isso mesmo! Sopas, molhos, acho
colatados, vinhos, cafés e produtos juninos 
são apostas para garantir a lucratividade e 
afastar o gelo do caixa das lojas. Porém, é 
importante chamar a atenção dos clientes e 
facilitar a compra. Campanhas promocionais 
e festivais com os produtos mais consumidos 
no período frio também fazem parte do plane
jamento dos negócios. 

E quando falamos em organização de proje
tos e mix de produtos não podemos deixar de 
citar o Extra Hipermercados, que é vinculado 
ao Grupo Pão de Açúcar e possui cinco gran
des lojas em Minas Gerais, sendo três na capi
tal, uma em Contagem e uma em Uberlândia. 

As apostas da rede para este inverno são 
sopas e caldos, vinhos, fondue e queijos, café 
e chás. Como o hipermercado ainda tem se
tores de vestuário, cama, mesa e banho, uma 
turbinada nestes setores já é esperada. A dica 
do diretor regional do Grupo Pão de Açúcar, 
Luiz Carlos Costa, é objetiva, "É importante 
dar um destaque maior para os produtos de 
inverno. Ações promocionais são boas táticas. 
Um exemplo é a degustação, pois, a partir do 
momento que o consumidor degusta e aprova, 
ele acaba comprando", diz o diretor, que conta 
que não só no inverno, mas durante todo ano, 
as campanhas promocionais, ofertas, festivais 
e degustação de produtos se tornam excelen
tes aliados na hora prospectar vendas. 

CHAMAR ATENÇÃO 
Os supermercadistas do interior também 

estão atentos. A rede ABC, de Divinópolis, 
Região Centro-Oeste do Estado mineiro, tem 
22 lojas e acredita que uma comunicação 
eficiente e acessibilidade são os pontos prin
cipais no que se refere à organização da loja 
como um todo. 

De acordo com o gerente de marketing 
Edmar Cardoso, prateleiras, stands e ilhas de
vem chamar a atenção dos clientes e facilitar 
a compra. "A maioria das experiências com 
montagem de espaços no inverno foi positiva. 
Porém temos que melhorar sempre. Uma que 
se destacou foi a Mostra de Queijos e Vinhos, 
onde realizamos diversas ações como degus
tação, palestras com sommelier, comunicação, 
cartilha apresentando as opções de vinhos e di
cas de acompanhamento, que contribuíram pa
ra alavancar as vendas", afirma Edmar Cardoso. 

Além disso, é necessário cuidar também 
do público alvo. Como na maioria dos casos 
as mulheres são as responsáveis pela compra 
de produtos de inverno, a comunicação pode 
se dirigir a elas. Além das seções, é preciso 
pontos estratégicos próximos para atraí-las. 
Locais como boca do caixa e os setores de pa
daria, bazar, perfumaria e de laticínios chamam 
atenção deste público. 
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VINHOS 
0 consultor, professor na área de vinhos e 

responsável pela construção de adega da rede 
Verdemar, Carlos Arruda, ratifica que também 
há aumento do consumo de vinho em épocas 
mais frescas e frias. "0 momento é de investir 
em vinho e aproximá-lo dos clientes. Na Ingla
terra, um dos maiores consumidores de vinhos 
do mundo, 80% da bebida vendida no país 

são comprados em supermercados", enfatiza 
o especialista. 

Com poder aquisitivo crescente, os consu
midores desejam novas experiências, buscam 
sofisticação, mas ainda não entendem por que 
pagar caro em um vinho. Por isso, além de tra
balhar produtos de bom custo-benefício e preço 
acessível é preciso trazer novidades como ofer
tas e degustações. "A degustação no piso de 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



loja quebra a resistência do cliente, favorece a 
experiência e a descoberta de produtos pouco 
conhecidos e alavanca as vendas". A qualidade 
também é fator fundamental, pois a recompra 
só acontece se a relação custo-benefício for 
boa. Há consumidores que não entendem de 
vinhos, mas sabem quando o produto lhe agra
da e voltam para comprar mais. 

REFERÊNCIA EM VINHOS 
Com aproximadamente 18 anos de opera

ção, a rede Verdemar tem seis lojas em Belo 
Horizonte e todas com espaço climatizado e 
dedicado somente aos vinhos. Segundo Arru
da, as adegas da rede dispõem de 650 rótu
los, sendo que 550 marcas são de importação 
própria, ou seja, o supermercado compra no 

exterior e traz para o País sem intermediá
rios, o que gera preços mais competitivos e 
produtos exclusivos que o cliente só ali vai 
encontrar. 

E para ter um espaço climatizado somente 
para os vinhos não é preciso gastar muito. 
Todos os supermercados, independentemente 
de eles serem de pequeno, médio ou grande 
portea, podem ter uma adega. "Um requisito 
mínimo é manter uma garrafa em pé e as 
outras atrás, deitadas na prateleira, usando 
gaiolas de arame. Assim, todos os vinhos ficam 
em evidência, as garrafas ficam deitadas, o que 
é importante, e o produto organizado. O uso de 
madeira nas prateleiras cria um ar aconchegan
te, mas fórmicas escuras também são um bom 
ambiente visual", explica o professor. 
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PRODUTOS JUNINOS 
Por fim, outra tendência do inverno são os 

produtos juninos. E como conta o diretor re
gional do Grupo Pão de Açúcar, as barracas de 
festas juninas são exposições diferenciadas e 
sempre trazem boa rentabilidade. Como produ
tos como a canjica, o amendoim, coco, pipoca e 
outros são tradicionais das festas de São João, 
não se pode esquecer também da decoração, 
item essencial para fazer com que essa seção 
temporária garanta o sucesso. "A decoração 
chama a atenção do cliente, e a personalização 
das seções faz toda a diferença", afirma Luiz 
Carlos Costa. 

CAFÉ 
O festival de café que algumas redes pro

movem, por exemplo, enfatiza a comercializa
ção de um dos principais produtos mais consu
midos no País. Através de exposições temáti
cas, promoções e outras ações, o comerciante 
traz os amantes do café para dentro da loja. "Há 
um crescimento de 10% na venda do café nes
ta época do ano. Por isso, adotamos o inverno 
como a estação do café, uma bebida que une 
as pessoas, aquece, seja em casa, no traba
lho, com amigos. Buscamos sempre associar a 
degustação com campanhas, acreditamos que 
uma boa comunicação e a experimentação po-
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dem fazer a diferença", conta Sabino Henrique, 
gerente de vendas do Café Três Corações. 

Essencial na mesa do brasileiro, o café dá 
nome a uma das mais importantes refeições do 
dia, o "café da manhã". E embora as pessoas 
consumam o produto o ano todo, no inverno a 
bebida tem seu melhor momento, de acordo 
com Sabino Henrique. 

E a pesquisa realizada em 2011 pela As
sociação Brasileira de Indústria de Café (Abic) 
comprova essa tendência. 0 café é o ali

mento mais consumido diariamente por 78% 
da população acima de 10 anos, e a Região 
Sudeste é segunda maior consumidora, per
dendo somente para o Nordeste. E não é só. 
A pesquisa ainda aponta que, com a econo
mia brasileira sendo impulsionada em 2012, 
a previsão é de que haja crescimento de 50% 
no consumo das classes A e B, até 2015. 
Sendo assim, é só verificar qual o público 
que o supermercado atende, planejar ações, 
promoções e faturar bem. 
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Text Box
Fonte: Gôndola, Belo Horizonte, ano 17, n. 195, p. 52-59, mar. 2012. 




