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Luciene Carvalho 

esde a Quarta-feira de Cinzas que mui 
tas lojas de supermercados em todo o 
País já t inham iniciado sua campanha 
de Semana Santa. Sem dúvida, pelo 

menos nos dois meses anteriores, nos bastidores, 
as diversas áreas da empresa supermercadista, do 
comercial ao chão de loja, já se organizavam para 
dar conta do aumento da demanda do período. 
Mais do que a fartura de chocolate e peixes, o pe
ríodo também traz boas perspectivas para outros 
itens da loja. 

De acordo com o diretor de cursos do Pro-
var/FIA, Marcos Luppe, a Páscoa representa a se
gunda melhor data de vendas para o setor super
mercadista depois do Natal, por isso é importante 
caprichar no mix e usar a criatividade na hora da 
exposição. O sortimento para a data varia de acor
do com o público da loja, mas alguns itens são 
imprescindíveis como: bacalhau, azeite, azeitonas, 
vinhos, peixes frescos, além de ovos de Páscoa va
riados e colomba pascal. 

"O ponto mais importante para a Páscoa, 
e outras datas sazonais, é ter o mix ideal para o 
cliente. Independente do porte da loja ela deve ter 
condições de trabalhar com o sortimento adequa
do para o público. O período não envolve somen
te ovos de chocolate e peixes, é preciso pensar no 
almoço de domingo e todos os ingredientes que 
serão utilizados no prato. O cliente tem que en
contrar o que procura", ressalta Luppe. 

PLANEJAMENTO 
Mas se você ainda não preparou sua loja 

para a Páscoa ou se ainda está dando os primeiros 
passos na implantação da campanha, é bom se 
apressar para não comprometer as vendas. Erros 
na definição do sortimento, ruptura e falta de pro
motores para auxiliar no atendimento são fatores 
que podem comprometer as vendas. 

Luppe ressalta que os peixes e ovos de 
chocolate são produtos que exigem cuidado para 
conservação, sendo assim, é importante planejar 
a exposição. Para o diretor, cada supermercadista 
deve analisar o layout da loja e ver qual a melhor 
maneira de fazer exposição. Tudo com cuidado 
para não prejudicar a venda de outros produtos. 

"É possível trabalhar o layout da área de 
peixaria e fazer uma exposição bem atraente. No 
caso dos ovos de chocolate, a parreira é mais indi
cada. O supermercadista pode acrescentar alguns 
displays no ponto de venda com as marcas líderes 
de mercado. Também é interessante colocar ovos 
de chocolate pequenos e coelhos de chocolate 
no caixa". 

ANTECEDÊNCIA 
As lojas da rede de Supermercados Bretas/ 

Cencosud, com 83 lojas, sendo 60 em Minas, 22 
em Goiás e uma na Bahia, se preparam sempre 
com antecedência para aproveitar a oportunida
de de vender mais. 
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Na rede, os produtos importados são com
prados com uma antecipação de até 90 dias, os 
produtos nacionais são programadas com 60 dias 
e os pedidos passados com 45 dias de antecedên
cia ao evento. 

Os produtos começam a ser expostos com 
uma antecedência de 40 dias do evento, sendo 
utilizado o corredor central para exposições de 
ovos e o corredor do fundo de loja para as exposi
ções de bacalhau. Além disso, nesse mesmo perío
do as lojas já recebem a orientação para exposição 
dos produtos sazonais, relacionados à época, que 

devem ser expostos em pontas de gôndola. A pre
visão é de um acréscimo de 18% nas vendas em 
relação a 2012. 

O diretor comercial de perecíveis do Bretas/ 
Cencosud, José Luiz Tavares de Miranda, explica 
que para não errar na quantidade ele faz uma aná
lise. "Nossa referência é a quantidade vendida no 
ano anterior, considerando um percentual a mais 
de crescimento de acordo com alguns indicado
res de mercado e indicadores internos, crescimen
to do PIB, inflação e/ou deflação, desempenho de 
vendas atual do grupo, orçamento, etc" conta. 

CHOCOLATE 
As oportunidades são muitas, mas o ovo 

de Páscoa é o produto que mais impulsiona as 

vendas. E não faltam opções no mercado para en
cher os olhos e agradar mesmo os paladares mais 
exigentes: ovos de Páscoa recheados, ao leite, de 
chocolate branco, meio amargo, mistos, crocan-
tes, entre outros. 

Dados da Nielsen apontam que o consumo 
de chocolate está aumentando. Nos meses de 
fevereiro a maio de 2012 houve um aumento de 
3,7% quando comparado com o mesmo período 
do ano anterior. Nos meses de março a maio de 
2012 foram 9,7 mil toneladas de ovos de Páscoa. 

Na rede Bretas, os ovos mais procurados são 
os de tamanho entre 16 e 18, sendo como um real 
atrativo aquele que dar de brinde um brinquedo. 
A loja conta com o apoio dos fornecedores e pos
suem uma equipe de promotores treinados para 
auxiliar as lojas quanto à exposição e ao manuseio 
dos produtos relacionados à época. 

PARCERIAS 
Quem também se organiza para aproveitar 

bem as oportunidades da Páscoa é o Supermer
cado Candidés, com três lojas em Divinópolis. De 
acordo com o comprador da loja Jorge Alves Cos
ta, todo processo, desde a negociação, tem que 
ser bem estudado e solidificado com parcerias 
específicas do ramo e bem tradicionais, para que 
com essa junção de conhecimento o resultado 
seja o mais satisfatório possível. 

"Iniciamos o Projeto Páscoa sempre que se 
fecha um ciclo, pois assim podemos fazer anota
ções e usá-las no ano seguinte. Cada ciclo se inicia 
em meados de fevereiro com negociações, mer-
chandising e inovações", conta Costa. 

Nas lojas Candidés, a exposição de ovos de 
chocolate é feita no mínimo um mês antes da Pás
coa. Na proximidade da data a loja faz tablóides, 
divulgação em rádiose campanhas específicas 
para o momento com brindes e coelhão dentro 
da loja. 

"Em nossa loja da região central os ovos de 
chocolate mais procurados são os maiores e com 
valor agregado: recheios, brindes, brinquedos etc. 
Em outras filiais da região periférica da cidade es-
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tes também vendem, porém em tamanho menor 
(10/14). Vale à pena investir em ovos com brin
quedos. Eles vendem muito bem, especialmen
te quando "sintonizados" com o pensamento da 
criançada e do público teen". 

PERDAS 
Para evitar perdas o comprador do Super

mercado Candidés sugere fazer uma análise das 
novidades de mercado, preço e promoção. Um 
cálculo baseado no que se vende de um ciclo para 
o outro também ajuda, levando em consideração 
aumento da renda, quantidade de lançamentos 
de produtos, perspectiva de venda e uma "pitada" 
de "faro"comercial. 

"Após a Páscoa nada é negociado. Tudo é 
definido na hora de fechar com o fornecedor. Ou 
você tem mais desconto e abre mão da troca, f i 
cando bem colocado no mercado, ou você tem 

menos desconto. Por isso, o preparo, o estudo e a 
divisão da responsabilidade nesta data é tão im
portante para o ramo", revela Costa. 

Nas lojas Candidés o chocolate recebe um 
cuidado muito especial desde a chegada até a 
exposição em área de venda. Na chegada são 
logo colocados em nossa área de preparo dos 
frios, que por sua vez é refrigerada. Em área de 
venda são colocados no setor de ilhas e geladei-
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ras em uma altura pré-calculada para mantê-los 
o mais preservado possível. 

"Os promotores são fundamentais para se 
obter uma boa venda, pois são a ajuda especializa
da que o cliente recorre na dúvida sobre o produ
to ou até mesmo para uma conversa sobre quem 
vai ganhar o ovo e o mais indicado a se comprar", 
completa Costa. 

TRADIÇÃO RELIGIOSA 
Seguindo a tradição católica, muitos fiéis 

fazem abstinência de consumo de carnes na Qua-

resma, período de renúncias que se inicia 40 dias 
antes da Páscoa. A tradição interfere significativa
mente na venda de peixes. 

No Supermercado Candidés, as expectati
vas de venda são as melhores. Segundo Costa, a 
cada ano o cliente percebe que alterar sua rotina 
de compra é mais que necessário, é questão de 
saúde. Por isso, a loja se prepara para surpreender 
o cliente na peixaria. 

"Espero um crescimento de 15 a 20% em 
relação ao ano de 2012. É importante lembrar 
que temos esta época quase como um Natal 
no meio do ano. Portanto devemos ser criativos 
e inovadores. É necessário interagir com o seu 

cliente agora e perguntar o que ele espera da 
Páscoa e o que ele não achou na loja. As experi
ências dos clientes são nossa ponte para o suces
so", revela Costa. 

As lojas do Candidés trabalham com um 
mix completo de peixes. Os mais tradicionais 
são: posta de piramutaba (vulgo cascudo), filé de 
merluza, filé de pescada, filé de mapara, sardinha, 
dentre outros. A loja tem ainda peixes com valor 
agregado mais alto para pratos sofisticados. 

EXPOSIÇÃO 
A exposição dos produtos categorizados e 

com beleza é fator determinante para uma venda 
sadia e bem sucedida. Para Costa, o espaço para 
expor os peixes, oferecido nesta época, deve ser 
de um terço do espaço da ilha, para um bom re
sultado com satisfação do cliente. 

Nas lojas do Walmart Brasil as vendas 
na peixaria, no período da quaresma, aumen
tam de 50% até 70% quando comparadas com 
outros meses. Neste período a loja aumenta a 
inserção de itens da peixaria nos flyers e tablói
des, além de lâminas extras. Também ocorre 
uma intensificação na abordagem por parte 
dos fornecedores através de degustações e 
promotores nas lojas. 

O vice-presidente comercial de Perecíveis 
do Walmart Brasil, Alain Benvenuti, estima um 
crescimento de 16% quando comparado a Páscoa 
do ano anterior."O período de Quaresma vai de 13 
de fevereiro a 29 de março, porém a maior intensi
dade das vendas irá ocorrer na segunda quinzena 
de março". 

Nas lojas do Walmart, as importações co
meçam a ser programadas e negociadas desde 
setembro de 2012. Já com os fornecedores na
cionais a programação é feita entre dezembro 
e janeiro. No caso dos peixes frescos se faz uma 
programação, porém as quantidades dependem 
da disponibilidade na semana anterior e na pró
pria Semana Santa. A distribuição é feita gradati
vamente com o objetivo de reduzir perdas e não 
sobrecarregaras lojas. 
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Text Box
Fonte: Gôndola, Belo Horizonte, ano 18, n. 206, p. 30-38, mar. 2013. 




