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U ma das áreas que mais cresce
nos últimos anos nos super-
mercados é a de perecíveis. E

nela, as frutas, legumes e verduras são
produtos que, se bem trabalhados,
podem ser responsáveis por 10% do
total das vendas de toda a loja. Um
percentual nada desprezível. Pelo con-
trário, extremamente representativo
em receita, sem falar no tráfego que
gera. A melhor opção então é conferir
os vários exemplos de competência e
criatividade de supermercados que
viram na seção uma ótima oportunida-
de de aumentar suas vendas.

Rommel Prates Zimerer, respon-
sável pela seção de FLV do Supermer-
cado BH, já trabalhou na mesma área
dos supermercados Champion e no
Carrefour e confirma o sucesso que os
hortigranjeiros podem trazer a uma
loja. Ele conta que o primeiro passo é
o supermercadista proporcionar trei-
namento específico e especializado
para um funcionário dominar comple-
tamente a área de FLV. "Fazendo isso,
o funcionário vai poder manipular
melhor os produtos, acondicioná-los
direito e até saber como e quando
comprar os melhores produtos para a
seção", ensina. Outra dica: nunca dei-

xar os hortigranjeiros perderem o
aspecto de frescor e saúde.

Na loja do supermercado Super-
mercado Verdemar, em Belo Horizon-
te, a seção de FLV fica com 300 dos
2,1 mil metros quadrados da área total
de venda. Um funcionário foi treinado
especialmente para trabalhar na seção,
que tem cerca de 600 itens cadastra-
dos. Segundo o supervisor operacio-
nal da loja, Rene Pereira Filho, isso
não quer dizer que todos os produtos
serão encontrados de uma só vez. "-
Alguns produtos são cadastrados mais
de uma vez, como por exemplo, o
produto que é vendido a granel e o
embalado", comenta.

Parceira e fornecedora do Verde-
mar, a NL Frutas e Verduras, atacadis-
ta da CEASA-MG que só não fornece
as hortaliças ao supermercado (estas
são compradas diretamente dos pro-
dutores), é responsável por 90% dos
hortigranjeiros encontrados na loja.
Na maioria dos casos, uma parceria
semelhante à estabelecida entre a NL
e o Verdemar favorece a manutenção
dos produtos novos e frescos, com
uma quebra mínima (entre 1% e 2%)
pois o abastecimento é feito de segun-
da a sábado.

Como a quebra de alimentos é
muito baixa, até os produtos aprovei-
tados como sobras para outras seções
como o refeitório e a padaria estão
sempre novos e frescos. Na área de
estocagem, todos hortigranjeiros são
100% climatizados, o que garante sua
qualidade. A forma de acondiciona-
mento da loja também segue rigoroso
controle de qualidade - "todos produ-
tos têm suas características respeita-
das quando são acondicionados; as
hortaliças são refrigeradas e separadas
do resto das FLV", relata Luiz Cláu-
dio Santos Castro, sócio proprietário
da NL Frutas e Legumes.
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Localizada em uma das regiões de
poder aquisitivo mais alto da capital
mineira, a loja do Verdemar, não entre
seus campeões de venda nas seção os
tradicionais - batata, cebola e tomate.
Lá, a liderança pertence às frutas. Outra
diferença da loja é a grande venda de
produtos embalados. Nivaldo Moreira
Santos, também sócio proprietário da
NL, diz que isso se deve à confiança
conquistada junto aos clientes.

Crescimento de 100%
A seção de FLV fica no fundo da

loja, destacada entre os perecíveis.
Segundo Rene, embora não tenha
muito tráfego, devido à sua localiza-
ção, mas tem um bom movimento e os
clientes que vão até a seção já sabem
o que vão comprar. Desde a ampliação
da loja, no começo de 2004, a seção
teve um aumento de 100% nas ven-
das. "Também trabalhamos com orgâ-
nicos, que representam 5% do total e

com produtos hidropônicos e proces-
sados, responsáveis por aproximada-
mente 3% da seção" finaliza.

O Wal-Mart é outro que vem per-
cebendo um crescimento significativo
no setor de hortigranjeiros. Boa parte
do sucesso se deve aos cuidados espe-
ciais com a seção. O transporte e o
armazenamento dos produtos é todo
feito com o uso de câmaras frias até o
momento de serem levados para a área
de venda. No lay out das lojas do Wal-
Mart, o FLV fica logo da entrada da
loja, ao contrário do que é feito no Ver-
demar. A equipe do Wal-Mart explica a
opção de lay out em função do grande
fluxo de que os hortigranjeiros atraem
para a loja. Os produtos que não preci-
sam de temperaturas muito frias são
comprados e entregues diariamente
nas lojas via centro de distribuição,
para assim garantir seu frescor.

Os itens campeões de vendas são
batata, cebola e tomate. Além deles, a

loja de Contagem (MG) trabalha com
alguns produtos sazonais de grande
expressão como é o caso do morango
no período de junho a setembro. As
frutas de caroço, como pêssego, amei-
xa e nectarina também são muito pro-
curadas em época de final de ano.

Reposição constante
A operação do FLV envolve a

necessidade de um manuseio adequa-
do dos produtos além de um abasteci-
mento constante das bancas, como
por exemplo, a retiradas de produtos
que perderam seu frescor. Esta opera-
ção é bastante específica e o Wal Mart
sempre mantém seus funcionários
treinados, com bons conhecimentos
sobre os produtos.

Para a exposição, o hipermercado
faz a separação por famílias (por
exemplo frutas tropicais, cítricas, legu-
mes, etc.), e dentro das famílias, faz
uma arrumação com jogos de cores



para trabalhar a exposição, produzindo
um efeito visual que chama a atenção
dos consumidores e torna o ambiente
mais agradável e harmonioso na loja.
Todo o abastecimento é centralizado a
fim de garantir o padrão de qualidade
exigido pelo Wal-Mart, que atende às
expectativas do cliente.

Excelente receita
O supermercado Guarim, de Belo

Horizonte, tem na seção de FLV, par-
ticipação de 10% do total de vendas

da loja. Segundo Marcelo Guarim,
encarregado de todas as compras de
hortigranjeiros do supermercado, as
compras da seção são feitas três vezes
por semana. "Há quatro anos, os hor-
tigranjeiros representavam apenas 7%
das vendas da loja, pois só fazíamos
compras para a seção duas vezes por
semana", comenta.

A seção de FLV do Guarim traba-
lha com aproximadamente 60 itens,
entre eles alface, agrião e rúcula, todos
hidropônicos. A maior parte do mix é

Os clientes preferem o supermercado
O Ministério da Integração Nacional realizou uma pesquisa em

2003 que entrevistou 600 pessoas em 30 estabelecimentos de 14
cidades do Rio de Janeiro e Belo Horizonte e mostrou que as pessoas
preferem fazer suas compras de FLV em supermercados. Confira o
quadro abaixo:

O quadro a seguir apresenta os fatores que levam os clientes a pre-
ferirem fazer compras de FLV em supermercados. Estes dados tam-
bém são interessantes para que o supermercadista esteja sempre preo-
cupado em melhorar a seção.
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suprida a partir da Ceasa, em Conta-
gem (MG). A loja não trabalha com
hortigranjeiros orgânicos ou processa-
dos. Mesmo fazendo compras três
vezes por semana, em certas ocasiões
alguns produtos acabam antes do pre-
visto - para que os clientes não fiquem
prejudicados, Guarim diz que o super-
mercado repõe esses produtos fazendo
compras no Mercado Central. "Quan-
do a gente precisa fazer compra no
Mercado Central, os produtos saem
mais caros, mas não repassamos o pre-
ço para o cliente", comenta. Para ele,
além de manter os produtos sempre
frescos e com qualidade, esta á uma
das formas se fídelizar a clientela.

Centro da loja
O supermercado coloca a seção de

FLV no centro da loja, de frente para
a entrada e perto da padaria. Os horti-
granjeiros são acondicionados em

bancas de madeira e divididos da
seguinte forma: de um lado frutas, do
outro, legumes, todos divididos por
cor, deixando um visual bonito para
quem vai comprar.

Para conseguir atingir os 10% do
total de vendas, o supermercado tra-
balha com baixo índice de quebra dos
produtos. Para evitar as perdas de hor-
tigranjeiros, aproveitam as sobras na
padaria (tomate para fazer molho de
pizza, batata nos pães, laranja nos
bolos, etc.).

As distribuidoras
Supermercados que não fazem

parceria com distribuidoras também
devem se preocupar com quem forne-
cerá hortigranjeiros para sua loja - será
ela quem venderá produtos frescos e
de qualidade para eles. A Catalão Dis-
tribuidora de Legumes e Frutas
LTDA, que desde 1982 está na CEA-
SA/MG é um exemplo. Karina Cam-
pos Santiago, proprietária da Catalão,
diz que a empresa distribui legumes e
verduras para aproximadamente 40
supermercados. "Nossa empresa dis-
tribui para supermercados como o
Rena, de Itabira, Supermercado Brasil,
de Conselheiro Lafaiete, Farid, em Ita-
birito, Amadeu na cidade de Pirapora,
Carrefour e Champion", comenta. A
distribuidora, trabalha com mais de
200 itens, entre legumes e frutas. "A
maioria dos supermercados faz com-
pras todos os dias, alguns duas vezes
na semana e outros, três", finaliza.

No meio da loja
Inaugurada há um ano, a loja do

Carrefour Shopping Del Rey, em Belo
Horizonte, possui 7.069 metros qua-
drados e destina 336 metros quadra-
dos para a seção de hortigranjeiros.
Lá, os clientes encontram 170 itens de
FLV, e para os que gostam de pratici-
dade, a loja oferece 35 tipos já emba-
lados e processados. Os sete funciona-



rios que trabalham na seção fazem a
exposição dos produtos dividindo-os
por família e por jogo de cores, dei-
xando-a sempre com um visual bonito
e chamativo e o que é principal, abas-
tecem a loja com produtos frescos e de
qualidade.

Sobre as vendas da loja, a seção de
FLV representa 2,15% e sobre as ven-
das de perecíveis, 23,5 %. Para evitar
as perdas, o Carrefour faz um contro-
le rigoroso de compras que são feitas
diariamente através de centrais ou
compras diretas pelos fornecedores.

Outro meio de se evitar perdas é o fun-
do falso na exposição de mercadorias.

Os hortigranjeiros mais procurados
na loja do Carrefour Del Rey são a
batata, maçã, tomate, cebola e laranja.
Na época de frio, a procura por batata
e mandioca aumenta bastante. Já no
calor os clientes preferem as frutas tro-
picais, como laranja, limão e abacaxi -
devido a isso, a loja sempre procura
atender as exigências do cliente, nunca
deixando faltar esses produtos.

Para acondicionar os hortigranjei-
ros, que são produtos perecíveis e

necessitam de mais cuidados, o Carre-
four usa caixas plásticas e coloca a
seção localizada no meio da loja, área
de grande tráfego - entre a mercearia e
o têxtil. Devido a essas preocupações,
desde sua inauguração, a loja Carre-
four Del Rey vem registrando aumen-
to em suas vendas de hortigranjeiros.
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