
s Regiões Sul e Nordeste possuem diversas 
particularidades que as diferenciam em 

muitos aspectos, como cultura, gastronomia e 
clima, por exemplo. E quando o assunto é o perfil 
de consumo durante o inverno, os antagonismos 
entre as duas regiões também se fazem pre
sentes, mas, no entanto, algumas 
semelhanças podem ser observa
das. A oportunidade de tornar essa 
época um período economicamen
te rentável é uma delas. 

O vinho é o principal ponto 
em comum entre Sul e Nordeste. 
Dados da Nielsen mostram que o 
consumo deste item no inverno 
cresce consideravelmente nas 
duas regiões. Em 2011, o volume de 
vendas do produto no Sul do País 
aumentou 75,8% neste período, 
enquanto no Nordeste a alta foi de 
61,7%. Ambas as regiões cresce
ram acima da média nacional, que 
ficou em 60%. Em termos de valores, elas movi
mentaram no último inverno, respectivamente, 
R$ 194,3 milhões e R$ 70,3 milhões. 

No Sul, que registrará frio intenso nos meses 
de maio e julho, de acordo com a empresa de 
meteorologia Climatempo, as temperaturas bai
xas e as festas típicas da estação impulsionarão 
as vendas de diversas categorias. Itens como 

vinhos, queijos, massas, chocolates, pinhão, café, 
chás, fondues, carnes e itens para feijoada terão 
grande procura. Por isso, é importante que o 
varejista prepare com antecedência suas ações 
e tome as devidas providências em relação ao 
seu estoque e treinamento de funcionários. 

A rede Gecepel, que conta 
com cinco lojas em Porto Alegre 
(RS) e chega a duplicar as vendas 
de vinhos no inverno, já planeja 
o início dos preparativos para 
aproveitar ao máximo todas as 
m o v i m e n t a ç õ e s geradas pelas 
festas juninas e pelo frio. "A Ge
cepel sempre aposta na organi
zação de festivais e degustações 
de massas e vinhos para atrair os 
consumidores e estimular a venda 
de produtos que combinam com a 
estação", conta o diretor da rede, 
Paulo Pfitscher. "Nossa intenção 
é ampliar a comercial ização de 

todas as categorias associadas aos meses de 
frio", complementa. 

O mesmo objetivo é compartilhado por An
tônio Cruz, gerente-geral do Supermercado Big 
Max, da cidade de São Gabriel (RS). Com três 
lojas, a meta da empresa é obter 15% de cres
cimento neste inverno. "Nossa aposta será na 
promoção de degustações, ambientação das lo-
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jas, boas exposições e, como o vinho tem grande 
saída nesta época, precisaremos de atendentes 
capacitados no assunto. Por isso treinamento 
prévio é muito importante", avalia Cruz. 

O presidente da Associação Gaúcha de Super
mercados (Agas), Antônio Cesa Longo, tem boas 
expectativas para o inverno 2012 e considera 
que a diversidade de estações traz muitas opor
tunidades e responsabilidades aos varejistas. 
"As lojas devem estar preparadas para atender 
as necessidades e expectativas dos clientes. Vale 
planejar, ser criativo e estar atento às mudanças 
nos hábitos de consumo", observa. Para Longo, 
categorias que são sinônimos de inverno, como 
sopas e massas, que registraram aumento de 
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regionais. Grande parte do consumo desses 
produtos ocorre nesse período. "Além disso, há 
categorias que, tradicionalmente, apresentam 
uma melhor performance no inverno, como quei
jos, amendoim, sopas e café. Para esse último, 
nossas vendas durante a estação costumam au
mentar em 10%", informa o diretor do Atakarejo. 

Por fim, Barbuda também observa que exis
tem oportunidades para trabalhar itens de bazar, 
como os edredons, por exemplo. "Embora famo
sa pelo calor, há na Bahia e em outras partes do 
Nordeste cidades com altitudes mais elevadas 
e que registram quedas de temperatura, como 
Vitória da Conquista", lembra. 

As festas juninas também são as apostas 
da baiana Hiperideal, que pretende ampliar 
suas vendas em 5% neste inverno. Para isso, 
mudanças nos uniformes dos colaboradores e 
instalação de barracas de doces típicos são as 
estratégias para chamar a atenção dos clientes e 
auxiliar o consumo das categorias que a empresa 
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mais vende durante a estação, como queijos, 
vinhos, chocolates, sopas e derivados do milho. 
J á no Ceará, onde o frio deve passar longe, as 
10 lojas do Supermercado Pinheiro lançará mão 
de iniciativas semelhantes para aproveitar toda 
a movimentação gerada pelas festas, conforme 
informou o gerente-comercial da empresa, Ale
xandre Pinheiro. 

Dicas para aquecer o inverno 
O que os especialistas e estudiosos em varejo 
sugerem para uma época relativamente curta e 
marcada por muita concorrência? Para Ricardo 
Pastore, coordenador do Núcleo de Varejo da 

Escola Superior de Propa
ganda e Marketing (ESPM), 
cada vez mais o varejo está 
se globalizando, o que tor
na os produtos importados 
mais influentes no inver
no e em outras é p o c a s 
do ano. "Vale o varejista 
acompanhar o que tem lá 
fora e analisar o que pode 
ser aceito pelo consumi
dor brasileiro. Isso é uma 
forma de diferenciação", 
afirma Pastore. "Hoje é 
possível importar queijos, 
bebidas, chocolates, mo

lhos e temperos a preços mais acessíveis." 
Os itens de bazar e produtos para o lar são 

vistos por Maurício Morgado, professor da Esco
la de Administração de Empresas de São Paulo 
da FGV, como uma forma de potencializar os 
negócios fora das mercearias. Em sua visão, 
vestuário, cobertores, aquecedores e umidifica-
dores têm grande potencial de venda e são itens 
que possuem maior valor agregado. "No inverno 
as pessoas passam mais tempo dentro de casa. 
Há muita oportunidade na gastronomia, mas 
existem outros nichos que fazem a diferença", 
recomenda. O especialista também chama a 
atenção para a necessidade de o varejista conhe
cer seu público e ir ao encontro de seus anseios. 
"Integrantes das classes A e B buscam expe

riência de compra, como 
atendimento, ambientação 
e diversidade. Já as classes 
C, D e E desejam acessar 
novos itens e sofisticar o 
seu consumo. Planejar as 
ações sazonais com base 
nesses comportamentos 
pode gerar bons resulta
dos", recomenda. 

Já o professor de pós-
graduação da FAAP, An
tônio Sá, sugere atenção 
com o setor de padaria. 
"No inverno, muito se tra
balha os queijos, vinhos, massas, chocolates e 
vestuário. Mas a padaria também tem tudo a 
ver com a estação", lembra. Para o professor, 
o inverno é uma oportunidade para o varejista 
se diferenciar, mostrar que o momento é espe-
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Text Box
Fonte: Superhiper, São Paulo, ano 38, n. 430, p. 52-58, abr. 2012.




