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Tamanhos variados, grande 
quantidade de sabores e diferen-
tes preços. Com a justificativa 
de atender às necessidades do 
consumidor, a indústria tem 
procurado fornecer muitas va-
riações de um mesmo produto. 
Mas a estratégia não têm agrada-
do o varejo. Para as redes de su-
permercado, muita diversifica-
ção de um mesmo produto tem 

um único objetivo por trás: os 
fabricantes querem ocupar 
mais espaço nas gôndolas. 

Quando um supermercado 
faz um determinado pedido a 
uma indústria de alimentos, 
por exemplo, já fica determina-
do na negociação o espaço que 
aqueles itens vão ocupar nas 
prateleiras das lojas. Em troca 
de mais visibilidade, o fabrican-
te pode fornecer descontos ao 
varejista, por exemplo. Mas 
mesmo com este valor acerta-
do, o varejista ainda teme per-
der o controle dos espaços em 
suas lojas. 

"Quando se tem muita varie-
dade de um mesmo produto, o 
funcionário da loja precisa colo-
car mais itens na prateleira e, 
naturalmente, os produtos aca-
bam ocupando mais espaço do 
que o combinado com a fabri-
cante", afirma Jovino Reis, pre-
sidente da rede de supermerca-
dos Bahamas, de Minas Gerais. 
"Esta nada mais é do que uma 

estratégia da indústria para ocu-
par mais espaço", afirma Reis. 

Para Antônio Ferreira, geren-
te da rede de supermercados Fu-
turama, chama a atenção a di-
versificação dos tamanhos das 
embalagens. "Com o aumento 
de preço dos produtos nos últi-
mos tempos, temos percebido 
que o consumidor usa a varieda-
de de tamanho dos itens a seu fa-
vor. Quando acha que determi-
nado produto está mais caro, 
ele compra a embalagem me-
nor", diz. 

Ferreira também afirma que 
o consumidor está endividado, 
mas tem procurado manter a 
compra de todos os itens de sua 
lista. Produtos como azeite, 
atum, macarrão e sardinha, que 
sofreram consideráveis altas 
nos últimos tempos, continuam 
indo para os carrinhos. A dife-
rença é que as marcas mais bara-
tas estão ganhando mais espa-
ço. "Se antes o cliente compra-
va um azeite Gallo por R$ 12, 
agora ele prefere uma marca 
portuguesa inferior que sai por 
R$ 7,99", afirma Ferreira. 

O consumidor da classe C se-
gue em busca de preços mais ba-
ratos. "Ele pesquisa em diferen-
tes lojas e também nas diferen-
tes marcas expostas em um mes-
mo supermercado", diz Reis, 
do Bahamas. No Futurama, 
quando é possível fazer promo-
ções, a estratégia é baixa preço 
da unidade em vez de apelar pa-
ra o famoso "leve três pague 
dois". "Mesmo sendo um bom 
negócio, às vezes o cliente não 
tem dinheiro para levar os 
três", diz Ferreira. • 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 mar. 2013, Empresas,  p. 17.




