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E

m meio às notícias negativas da economia brasileira, a maior feira supermercadista da América
Latina,a Expoagas 2015 registrou um volume de R$ 409 milhões em negócios. O evento,
realizado em Porto Alegre, terminou na última quinta-feira.
Segundo o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), Antônio Cesa Longo, uma das explicações para o
resultado recorde de comercialização é a aposta dos empresários em em novidades para
atrair o consumidor.
“Diante de um cenário de instabilidade e dificuldades da economia as companhias buscam
oportunidades para crescer e a
feira propicia isso”, afirma.
Enquanto alguns setores registram queda, os supermercados ainda possuem números
positivos. Longo explica que a
realidade é que o consumidor
está cortando e reduzindo gastos em setores como viagem, lazer, entretenimento, mas não
na alimentação. “O consumidor
pode até substituir produtos e
buscar alternativas mais em
conta para o bolso e com qualidade similar neste cenário, só
que não deixa de ir ao supermercado fazer compras. Ele
também prioriza neste momento a refeição no lar e isso reflete
no nosso desempenho”, explica.
A feira cresceu cerca de 11%
em comparação com o evento
do ano passado. Sobre a situação atual do setor no âmbito
nacional, o vice-presidente da
Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), João
Sanzovo, explica que o varejo
“é um dos últimos setores a
sentir a crise e um dos primeiros a sair dela”. Ele também defende que feiras como a Expoagas são importantes para
driblar a crise e tornar os estabelecimentos mais competitivos. “O setor precisa de incentivos e menos impostos para
crescer e continuar gerando
renda e emprego”, disse.
Além de gaúchos, em sua

Fluxo de negócios na edição de 2015 da feira foi 11% maior que no ano passado; empresários buscaram novidades para fidelizar

Na contramão da crise,
supermercadistas crescem
Dados do Instituto Methodus indicam que as vendas nesta edição foram impulsionadas
por fornecedores de produtos de higiene e limpeza, de laticinios e alimentos
maioria de expositores com
71,1%, outros estados também
estiveram representados São
Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ceará e Goiás e com expositores internacionais do
Uruguai e Argentina.
Dados do Instituto Methodus indicam que as vendas nesta edição foram impulsionadas
por fornecedores de produtos
de higiene e limpeza, de laticinios e alimentos, e evidência a
preocupação dos consumidores com produtos ‘saudáveis’ e
‘bem’. “É um nicho em crescimento e que as companhias
procuram atender e acompanhar a mudança de hábito e a
preocupação dos consumidores com alimentos com menor

teor calórico e sem gordura trans
e sem glúten e lactose”, disse o
diretor associação gaucha, Patrique Nicoli.
Apostas
Na onda dos alimentos saudáveis, a Naturale lançou a granola gran Protein com Whey
Protein, Soy Protein, Colágeno e
mais aveia nas versões 500g e
250g. Natália Dolzan, diretora
de marketing, afirma que os novos produtos estão atrelados ao
planejamento da empresa em
atender um público preocupado com o bem-estar. “Nós fizemos uma pesquisa e observamos que o pessoal que frequenta a academia gostaria de um

produto saudável, com percentual de proteína e, também gostoso; então por isso resolvemos
direcionar um produto para estas pessoas”, diz.
A expectativa da Naturale é
crescer e chegar com a nova linha para todo o País, especialmente com foco na expansão na
região sudeste, principalmente
São Paulo e Rio de Janeiro.
Estreante na feira, a argentina Las Colônias apresentou a
sua tradicional marca de alfajores nos sabores branco e preto e
nas versões para adulto e linha
infantil. A decisão de participar
de uma exposição de alimentos,
segundo o presidente da companhia Guillermo Eduardo Romero é uma forma de abrir no-

vos mercados. “Não podemos
parar de criar estratégias para
crescer e expandir a atuação é
uma delas”, ensina. No primeiro
semestres do ano, a empresa já
cresceu 10% no faturamento.
Apesar da retração atual no
mercado brasileiro, a Vale Fértil
aposta em estratégias diferenciadas para chegar a meta de
crescimento de 20% neste ano. A
gerente de marketing da empresa Laline Verardi explica que a
matéria-prima da Vale Fértil, a
azeitona, é 100% importada e
que a variação cambial do dólar
refletiu no preço do produto.
“Nosso produto não é da cesta
básica, então temos que promover alternativas para conquistar
o consumo”, diz. A mudança de

embalagem para sachê, diminui
os custos de distribuição e logística para empresa e também auxilio para que não tenha repasse
no preço da mercadoria ao consumidor são algumas estratégias. Além do lançamento de novos produtos como por exemplo
a linha de azeitonas com sabor
mexicano, mediterraneo e anchovas. “A crise vai passar e nosso negócio continuará. O segredo para ser referência no mercado é investir sempre, pois quem
tem planejamento pode até sentir reflexos da crise econômica,
mas estar preparado”, diz.
A gaúcha Neugebauer, da Vonpar Alimentos, apostou no novo sabor Swiss da linha Premium 1891 (chocolate ao leite
com pasta de avelã), além da
nova embalagem e receita do
Delírio (chocolate com recheio
de coco) e do Minis, chocolates
monodoses de consumo individual, além de toda a linha de
chocolates também estarão em
exposição. De acordo com a
coordenadora de trade marketing da empresa Renata Nezello
a participação de exposições e
feiras têm como objetivo ser vitrine para a apresentação da
marca ao setor e ao consumidor. “Nós sempre buscamos
inovar e tornar o produto cada
vez mais próximo dos consumidores”, afirma. De janeiro até julho, a empresa registrou um
acréscimo de 30%.
Já a carioca Amma Terra Cosméticos apresentou a nova linha de produtos de beleza e
bem estar com o conceito “multiuso” na Expoagas 2015. O sócio comercial da empresa Marcelo Lima acredita que o ambiente está favorável aos negócios com os empresários do setor. “Estamos muitos satisfeitos
com a feira e acreditamos no retorno da exposição da marca,
que faz parte da nossa estratégia de marketing”, disse. Com
um planejamento estratégico
estabelecido, a Amma Terra
Cosméticos está preparada para o contexto da economia e no
primeiro semestre, de janeiro
até julho a empresa já cresceu
6% no faturamento.
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Abap reune
diretoria
em Minas
A reunião nacional da
Associação Brasileira
de Agências de
Publicidade realizada
na última sexta-feira
em Belo Horizonte
(MG) teve entre os
seus convidados o
Facebook, que busca
estreitar o
relacionamento com
as agências de
propaganda do
mercado nacional.
Orlando Marques,
presidente da
entidade, diz que o
início de diálogo é um
passo importante, que
deve se estender a
outros players do
mundo digital, como o
Google. Uma novidade
divulgada no evento
pelo presidente do
capítulo mineiro, Euler
Alves Brandão, da
ProBrasil, é a
nacionalização do
prêmio de
Sustentabilidade
realizado localmente
há sete anos e
dedicado a valorizar o
poder da comunicação
para propagar ideias e
iniciativas
sustentáveis. O
lançamento oficial da
nova edição será em 8
de setembro.
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DIRETORA DE MARKETING DO ROCK IN RIO

Rock in Rio e HSM Educação Executiva se uniram para criar o curso de gestão de
negócios Rock in Rio Academy by HSM,que tem como objetivo formar líderes criativos a partir da vivência do "lado de dentro" da experiência e do case Rock in Rio.A
primeira edição será realizada no dia 22 de setembro,dentro da Cidade do Rock.
O Rock in Rio virou exemplo de
gestão e se transformou num
curso. Como nasceu a ideia?
Nasceu do enorme interesse do
mercado em entender como
uma marca brasileira mantémse, há três décadas, a maior do
mundo em seu segmento. Por
desejarem compreender nossa
estratégia e nossos processos,
entidades das mais diferentes
áreas de atuação convidam frequentemente os executivos do
festival a dar palestras, participar de debates e até mesmo a
ministrar aulas especiais em
cursos universitários, de pósgraduação, MBA’s e de especialização. Percebemos então
que poderíamos estruturar
esse conhecimento num formato acadêmico, que pudesse ser partilhado com
gestores e organizações interessados
em fomentar a liderança, a criatividade e o
empreendedorismo.

É um projeto semelhante ao
curso da Disney, que leva executivos para aprender com eles?
As marcas Disney e RiR têm
muito em comum, especialmente a atenção aos detalhes e
o respeito pelo público. O formato do Disney Institute foi
uma referência para o RiR Academy by HSM e a principal semelhança entre os dois é a vivência do parque – no nosso

caso, a Cidade do Rock -, primeiramente nas áreas restritas à
produção do evento e, em dia de
festival, a verificação das formas
de experimentação do público
de toda a estrutura e atividades
que oferecemos. Acreditamos
que a experiência prática complementa a formação teórica e
fecha o ciclo de aprendizado.
Quem dará aula nesse projeto?
O único professor do curso é o
Presidente da HSM Educação
Executiva, Rivadávia Drummond. O restante dos palestrantes são executivos do Rock
in Rio que estão sendo orientados por um time de coaches da
HSM sobre a melhor forma de
passarem seu conhecimento
aos participantes. O programa conta também com convidados do mercado em
geral e do showbizz que
contarão cases das
suas áreas, identificando touch
points com o
negócio
Rock in
Rio.

Santander aposta em #comotudodeveser
O Santander lança seu novo posicionamento nas redes sociais, em linha com o conceito global do banco: simples, pessoal e justo. A campanha assinada pela Agência3 inclui um filme para a web que promove a hashtag #comotudodeveser.

Fenícios lança filmes para Aspen Pharma
A Fenícios Planejamento e Comunicação
lança campanhas para
o produtos Kwell e
Calman da Aspen
Pharma. Calman é um
dos principais investimentos da Aspen para
os próximos dois anos
e apostou em uma estratégia que inclui três comerciais bem-humorados estrelados pelo cantor Sidney Magal.

Smart em
campanha
da 11:21
A nova campanha da
11:21 para seu cliente
AGO smart, posiciona o
carrinho de dois lugares
como um produto "feito para a cidade". As peças para jornal e redes
sociais lançam o desafio de encontrá-lo no
campo, na floresta, ou numa ilha deserta.
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