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 Estudo traz mais 107 categorias de produtos e sua 
importância porcentual na cesta de compras 

 Pesquisa da Nielsen revela o atual comportamento 
do consumidor no varejo durante e após a pandemia
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capa

Escolhas certeiras e mais rígidas
Levantamento realizado pela Nielsen espelha o 
desempenho de vendas de 157 categorias em 
485 mil estabelecimentos com até mil metros 

quadrados no ano móvel encerrado em junho de 
2021, com base nos 12 meses anteriores 16
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PARA 
ANUNCIAR 
Ganhe visibilidade para os 

cerca de 120 mil leitores 

que atuam na cadeia de 

abastecimento por meio do 

setor atacadista distribuidor. 

Entre em contato com o 

Departamento Comercial 

da ABAD pelo fone 

(11) 3056-7500 ou pelo  e-mail 

comercial@abad.com.br.

CARTAS E 
SUGESTÕES
Envie suas críticas e 

sugestões para a revista 

DISTRIBUIÇÃO 

para o e-mail 

clarijornalismo@gmail.com. 

Com sua participação, 

faremos da DISTRIBUIÇÃO 

uma revista cada vez mais 

útil para os atacadistas 

distribuidores.
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Vitórias e conquistas

Neste momento em que o 
País se esforça para se re-
cuperar dos efeitos econô-
micos da pandemia, nosso 
setor encontra bons motivos 

para comemorar. O presidente Jair Bol-
sonaro sancionou, em 27 de outubro, o 
PLP 05/2021, de autoria de Efraim Filho, 
deputado do Democratas da Paraíba, 
o que deu origem à Lei Complemen-
tar no 186 de 2021, publicada no Diário 
Oficial da União em 28 de outubro de 
2021. A nova lei prorroga por mais dez 
anos os incentivos e benefícios fiscais 
ou financeiros-fiscais do ICMS concedi-
dos ao comércio pelos Estados e pelo 
Distrito Federal, estendendo o prazo 
para a fruição dessas isenções até 31 
de dezembro de 2032. Essa sanção co-
roa uma grande vitória para o nosso 
setor, pois sua aprovação contou com a 
mobilização e o apoio da ABAD e de to-
das as suas filiadas durante sua trami-
tação pelo Legislativo. Foi um longo ca-
minho de articulação política, no qual 
cada um se dedicou de maneira pontu-
al até atingir o objetivo. Uma jornada 
com muitos protagonistas, que iam de 
parlamentares a amigos do setor, os 
quais merecem nosso reconhecimento 
e apreço por entenderem a motivação 
do pleito, que, em seu cerne, sempre 
buscou o princípio básico de isonomia.

Essa vitória demonstra a importân-

A nova lei 
prorroga por 
mais dez anos 
os incentivos 
e benefícios 
fiscais ou 
financeiros-
fiscais do ICMS 
concedidos ao 
comércio pelos 
Estados e pelo 
Distrito Federal

MOMENTO
Leonardo Miguel Severini

presidente da ABAD
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A

cia da atuação conjunta do setor em 
torno de temas de interesse comum 
e da força dessa união. Como a luta 
pelos interesses do setor é contínua, 
a ABAD espera contar com esse mes-
mo apoio e mobilização de filiadas e 
associados na defesa de outros proje-
tos que abraçamos com o objetivo de 
beneficiar o atacado distribuidor na-
cional, como o PL do Distribuidor e a 
permissão para a venda de MIPs (me-
dicamentos isentos de prescrição) no 
varejo alimentar.

Além disso, destaco outra iniciati-
va que consideramos uma conquis-
ta fundamental para o sucesso das 
empresas do nosso setor, que é o 
Marketplace Abastecebem. Criada 
pela ABAD, a plataforma terá o seu 
“go live” (primeira transação) duran-
te o Encontro de Valor, em novembro, 
com apresentação do nosso parceiro 
tecnológico, a Infracommerce. Lança-
do na Convenção Anual do setor, em 
agosto, o Abastecebem foi concebido 
para acelerar a digitalização de ata-
cadistas e distribuidores de pequeno, 
médio e grande porte, pois, quanto 
mais atacadistas participarem, mais 
vendas acontecerão, impulsionando 
o crescimento da plataforma. Como 
se vê, a ABAD não para!  Convidamos 
você a participar dessa jornada. Jun-
tos, podemos muito mais!

10 Momento.indd   10 09/11/2021   16:23:15
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A revista de negócios dos atacadistas distribuidores

A luta ainda continua
Os empresários 
que atuam 
no setor já 
estão com os 
seus alertas 
ligados para 
que o impacto 
não seja tão 
grande em sua 
atividade

CARTA AO LEITOR
Claudia Rivoiro 

diretora-editorial 

analisa o período de julho de 2020 a junho 
2021 comparado aos 12 meses anteriores. 
O trabalho produzido pode e acredito que 
servirá para que se possa oferecer um mix 
mais vantajoso aos clientes do atacadista 
distribuidor. Algumas das 107 categorias 
listadas tiveram desempenho negativo 
e isso certamente mexe no portfólio ofe-
recido. Por outro lado, o comportamento 
do consumidor também mudou, e muito, 
os hábitos de compra e as indulgências, 
assim como os produtos de limpeza ga-
nharam destaque nas prateleiras. Por 
esses pontos importantes, entre outros, 
convido a todos para lerem com atenção 
o que preparamos nas páginas a seguir, e 
posso adiantar que não foi fácil preparar 
esta edição muito aguardada, e repensar 
os negócios de maneira racional, profis-
sional, ética e por que não dizer: otimista? 
Afinal o brasileiro é um ser essencialmente 
positivo em sua essência e esse será mais 
um dos entraves que iremos superar. Até 
dezembro, com a última edição de 2021, 
com a cobertura do Encontro de Valor da 
entidade. Boa leitura! 

A  pandemia está mais controla-
da, isso é certo e é uma boa no-
tícia. Os negócios que estavam 
paralisados, como os restau-
rantes e os bares, estão voltan-

do a trabalhar, o varejo em geral está reto-
mando suas atividades, mas uma nuvem 
cinza, para não ser tão pessimista, ronda 
a cabeça dos brasileiros por causa da vol-
ta da inflação, batendo a casa dos 10%, o 
custo alto dos combustíveis, que impacta 
diretamente nos negócios do atacadista 
distribuidor, que tanto trabalhou durante 
a pandemia para que não houvesse de-
sabastecimento nos pontos de venda, e 
não houve. Ponto positivo! Mas agora, com 
a volta da inflação, a qual pensávamos 
que já estivesse domada, está de volta e 
corrói os rendimentos da população eco-
nomicamente ativa. Os empresários que 
atuam no setor já estão com os seus aler-
tas ligados para que o impacto não seja 
tão grande em sua atividade. Para tanto, 
trazemos nesta edição de novembro, pelo 
sexto ano consecutivo, a pesquisa da Niel-
sen TOP 50 Categorias em Destaque, que 
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A grande vitória

PLP 05/21 

por Ana Paula Alencar

A sanção do Projeto de Lei 
Complementar - PLP 05/21 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro, em 27 de outubro, foi o ca-
pítulo final de uma árdua luta 

do setor atacadista e distribuidor e co-
roou com sucesso os esforços da ABAD 
e de suas Filiadas Estaduais. O projeto 
teve o apoio incondicional da FCS – 
Frente Parlamentar do Comércio, Servi-
ços e Empreendedorismo e da UNECS 
– União Nacional de Entidades do Co-
mércio e Serviços, além da parceria com 
a CNC – Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo.

Publicada no Diário Oficial da União
de 28 de outubro como Lei Complemen-
tar No 186, a medida altera a Lei Comple-
mentar 160/2017 e prorroga até 2032 os 
benefícios fiscais de ICMS para os seto-
res comercial/atacadista, portuário e ae-

Publicada como Lei Complementar 
No 186, a medida  prorroga até 
2032 os benefícios fiscais de 
ICMS para os setores comercial 
e atacadista, entre outros

“Precisamos 
facilitar a vida dos 
empresários e criar 
um ambiente de 
negócios favorável 
ao investimento. 
O projeto, que 
prorroga os 
incentivos para o 
comércio é parte 
desse esforço 
de apoiar os 
empresários.”
Paula Belmonte 
(Cidadania-DF)

“Esse texto 
garante a 
manutenção 
de milhares de 
empregos e o 
desenvolvimento 
regional de forma 
equilibrada.” 
Da Vitória 
(Cidadania-ES)LU
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“Uma vitória para 
o empreendedor, 
para quem 
produz no 
Brasil e garante 
oportunidades. 
O comércio é o 
setor que mais 
emprega e mais 
paga impostos.”
Efraim Filho 
(DEM-PB)LU
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PLP 05/21 

roportuário vinculado ao comércio in-
ternacional de produtos agropecuários 
e extrativos vegetais in natura.

“Foram muitos os protagonistas nes-
ta grande vitória. Com um pleito justo e 
bem estruturado, fizemos inúmeras ar-
ticulações políticas, sempre amparadas 
pela mobilização das filiadas estaduais 
da ABAD. Uma a uma, vencemos as eta-
pas e chegamos ao desfecho tão espera-
do com a sanção. Uma atuação intensa, 
que mostrou a força da união do setor”, 
afirma o presidente da ABAD, Leonardo 
Miguel Severini.

CAMINHO DO SUCESSO Em 2020, a 
ABAD abraçou a iniciativa de levar ao 
Congresso o projeto depois da solicita-
ção do Fórum Interestadual de Debates 
do Setor Atacadista e Distribuidor, inicia-
tiva do Adasp – Associação de Distribui-
dores e Atacadistas de Produtos Indus-
trializados do Estado de São Paulo. O 
Fórum identificou a necessidade de agir 
para prorrogar os incentivos fiscais de 
ICMS nos Estados, que se encerrariam 
em 2022. O anteprojeto do advogado 
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“Só o Confaz 
prorrogou mais 
de 228 incentivos 
em 2020, além 
da extensão dos 
incentivos ao 
terceiro setor, o 
que aumenta a 
necessidade de 
equidade para 
outros setores.” 
Rose de Freitas 
(MDB-ES)

José Damasceno Sampaio foi encami-
nhado para o presidente da FCS, depu-
tado Efraim Filho (DEM-PB), que proto-
colou o PLP 05/21 já nos primeiros dias 
do ano legislativo de 2021.

O projeto passou pela CFT – Comissão 
de Finanças e Tributação sob a relatoria 
do deputado Da Vitória (Cidadania-ES) e 
com apoio do presidente da comissão, 
deputado Júlio César (PSD-PI), e pela 
CCJ – Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, sob a relatoria da depu-
tada Paula Belmonte (Cidadania-DF) e 
com o apoio da deputada Bia Kicis (PSL-
-DF), presidente da Comissão. Em 29 de 
setembro, o PLP foi aprovado por ampla 
maioria (416 votos a favor e 22 contra) na 
Plenária da Câmara do Deputados. 

O projeto seguiu então para o Sena-
do e foi acolhido pela senadora Rose 
de Freitas (MDB-ES), que protocolou 
imediatamente o pedido de aprecia-
ção da matéria em Plenário. Em 6 de 
outubro, por 67 votos a favor e 3 contra, 
o texto foi aprovado e enviado ao pre-
sidente da República, que o sancionou 
sem vetos.

“É um 
projeto de 
extrema 
importância 
para um 
grande 
setor da 
economia, 
que são os 
atacadistas.”
Bia Kicis 
(PSL-DF)AR
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“Essas 
medidas são 

absolutamente 
necessárias 

para o debate 
nacional.” 

Júlio César 
(PSD-DF), 

quando 
justificou o 

protocolo 
para realizar 

audiências 
públicas 

sobre o tema
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Levantamento da Nielsen revela 
aumento de 15,7% nas vendas de 50 
categorias no varejo de vizinhança 
entre o segundo semestre de 2020 e 
os primeiros seis meses de 2021

Escolhas certeiras 
e mais rígidas

por  Adriana Bruno, 
Claudia Rivoiro, Rúbia Evangelinellis

O desafio de manter um ne-
gócio competitivo, em um 
mundo em que a pande-
mia provoca mudanças de 
consumo em um piscar de 

olhos e atua como agente surpresa na 
condução da economia, faz com que as 
empresas olhem para o mercado com 

uma lupa. Isso significa manter a atenção 
voltada para indicadores possíveis de si-
nalizar o desejo de compra do shopper. 
O levantamento realizado pela Nielsen 
espelha o desempenho de vendas de 157 
categorias em 485 mil estabelecimentos 
com até mil metros quadrados no ano 
móvel encerrado em junho de 2021, com 
base nos 12 meses anteriores. 

Daniel Asp, da 
Nielsen: “vemos 

consumidores 
impactados 

com o aumento
de preços”
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Esse grupo apresentou alta de 14,1% 
na soma de vendas e retrata uma cesta 
composta de alimentos, itens de lim-
peza, de higiene pessoal/beleza e bebi-
das, entre outros.  Das 157 categorias, 
50 são apresentadas com destaque por 
terem, juntas, contabilizado uma alta 
na soma de vendas de 15,7%, acima da 
média, e com uma representatividade 
de 56% no faturamento geral. Os de-
mais grupos (107) registraram uma va-
riação de 12,1%.

No top 50 constam desde produtos bá-
sicos (como óleo, molho de tomate, leite, 
creme dental e água sanitária) e facilita-
dores do dia a dia (massas instantâneas e 
peixes enlatados) até os elencados como 
de indulgência (por exemplo, chocola-
tes). As páginas seguintes trazem o raio X 
da seleta lista. 

Para Daniel Asp Souza, gerente de 
Atendimento ao Varejo da Nielsen, o es-
tudo permite avaliar a performance da 
categoria em valor e volume e capturar 
aumentos e repasses de preços. “Vemos 
principalmente as commodities, cotadas 
em dólar, puxando a variação em valor. 
Neste ano, houve um movimento mais 
intenso (de reajustes) em razão do reflexo 
da pandemia”, observa.

Asp alerta para o fato de que muitas 
vezes o poder de compra não acompa-
nha a alta de preços, fato que exige a 
percepção das empresas na composi-
ção de preços, especialmente quando 
se tem estoque para atenuar possíveis 
altas – muitas das quais pressionadas 
pelo aumento de custo e do dólar. “Ve-
mos consumidores impactados (com o 
aumento de preços) e fazendo escolhas 
com mais rigidez e de maneira mais 
restrita. Tomando como exemplo o 

METODOLOGIA 

A Nielsen atualizou a classificação dos canais de vendas que 
servem de base para a estudo, mas mantém a amostragem 
de 485 mil estabelecimentos. Agora ela passou a considerar 
supermercados de até mil metros quadrados, abrangendo 
o varejo de autosserviço pequeno, tradicionais (de balcão) 
e independentes. Antes, o estudo definia como um dos 
critérios para a amostragem o número máximo de nove 
checkouts. “Com a nova nomenclatura, nos adaptamos a um 
padrão que usamos globalmente. Deixamos de trabalhar 
com a métrica de checkouts e adotamos a metragem 
quadrada. Entendemos que o número de checkouts já não 
é a melhor variável para o estudo”, explica Daniel Asp Souza, 
da Nielsen. No grupo de 157 categorias, os alimentos têm 
uma importância de 52% (em valor de vendas) e registram 
variação positiva de 16,7%.  As bebidas têm peso de 25% 
e alta de 13,4% (em valor). Os itens de higiene e beleza 
participam com 8% e 3,1%, os de limpeza com 7% e 7,8%, os 
de cigarro com 6% e 16,8% e os de bazar com 2% e 9,2%.

posto de gasolina, que mesmo com es-
toque, corrige o preço no dia seguinte 
ao do aumento, ele ganha no primeiro 
momento, mas depois perde no volu-
me, com as pessoas economizando na 
gasolina.” 

Ele sugere as empresas avaliem 
marcas e embalagens que proporcio-
nem melhor relação custo/benefício 
aos olhos do consumidor para compor 
o portfólio. “Para as categorias que o 
consumidor compra com frequência, 
pode-se considerar, por exemplo, os ta-
manhos maiores e também avaliar os 
produtos comprados em pacotes. É pre-
ciso considerar que o consumidor pode 
substituir uma categoria pela outra, es-
pecialmente quando o bolso aperta, ou 
manter a compra de biscoito, mas trocar 
por outro de menor valor.”

16 abre pesquisa.indd   17 09/11/2021   16:25:49
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CIGARROS

Ampliar território
Entre as categorias que apresentaram 
crescimento no período analisado pela Nielsen 
está a de cigarros. Com números muito 
parecidos, tanto em vendas em valor na faixa 
de 16,8% como em volume na casa de 16,4%, 
a embalagem que teve mais importância é a 
Box/FlipTop, com 67%, seguida pelo Maço, com 
33%. Quanto ao tipo Envelope, não apresentou 
procura. Outro dado importante está no fato 
de que a primeira embalagem foi a que mais 
contribuiu para a sua positivação no ponto de 
venda. As regiões Nielsen que mais contribuíram 
para o crescimento estão bem equilibradas, 
apesar de a Região Sul apresentar uma alta 
maior, com 24%, seguida pela Região Nordeste, 
com 15%, e o interior de São Paulo, com 16%. 

Para José Luiz Nascimento e Silva, diretor de 
Vendas da JTI Cigarros, dona das marcas Camel 
e Winston, entre outras, as perspectivas são boas 
para a categoria, e o setor atacadista distribuidor, 
que já contribui com 20% da operação, 
poderá aumentar a sua participação no País, 
atendendo um maior número de Estados.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

16,8 16,4
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ESPONJAS SINTÉTICAS

Na pesquisa realizada 
pela Nielsen, constatou-
se que houve uma 
variação em vendas 
de 10,2% e em volume 
de 5,6% no período 
analisado, de julho de 
2020 a junho de 2021, 
comparado aos 12 
meses imediatamente 
anteriores, na categoria.
Aguinaldo Fantinelli, 
diretor-geral da Bettanin, 
fabricante de esponjas 
sintéticas, concorda 
com o fato de que o 
mercado da categoria 
cresceu e elas constituem uma das principais 
e mais expressivas no portfólio da Bettanin. “A 
empresa continua investindo nessa categoria, 
principalmente agora que o consumidor passou 
a utilizar mais o produto, uma vez que o tempo 
que as famílias passam dentro de suas casas é 
maior. Com isso, as pessoas costumam lavar mais 
louças e usar os outros modelos de esponjas para 
realizar os mais diversos afazeres domésticos”, 
observa. O executivo também destaca que é 
notório o fato de as pessoas passarem a reforçar 
os cuidados com a limpeza da casa, tendo mais 
cautela com a segurança dos cômodos e da 
família. “E o consumidor passou a buscar, ainda
mais, produtos facilitadores, funcionais 
e eficientes. Outra exigência, que ficou 
em maior evidência, é a durabilidade 
dos produtos”, ressaltou.
Para continuar o ritmo positivo da categoria, 
a Bettanin amplia ou renova sua categoria 
de esponjas. O exemplo do lançamento mais 
recente da empresa é a EsfreBom Esponja 

Reforço na limpeza

Antiviral. O produto contém íons de prata 
que eliminam, segundo a fabricante, 99,9% 
das bactérias presentes na esponja, além 
da tecnologia que inativa o grupo de vírus 
do coronavírus. “A Bettanin busca obter 
performance na categoria de esponjas sintéticas 
de maneira inovadora, com diferenciais 
tecnológicos e atenta às necessidades 
dos consumidores. Além disso, a empresa 
apostou na credibilidade do embaixador da 
EsfreBom, o biomédico Roberto Figueiredo, 
mais conhecido como Dr. Bactéria, que sempre 
testa a qualidade de todos os modelos de 
esponjas e suas tecnologias”, finalizou.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

10,2 5,6
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FILTRO DE PAPEL

Se a pandemia colocou grande número de 
brasileiros em casa, trabalhando ou não, a categoria 
Filtro de Papel, por causa do aumento do consumo 
de café, teve números positivos apresentados pela 
pesquisa, que comemora seis anos de publicação. 
No quesito vendas em valor, o número chegou 
a 10% em crescimento em comparação com o 
período pesquisado de julho de 2020 a junho de 
2021 comparados aos 12 meses imediatamente 
anteriores, e 3,6% em volume. Na segmentação em 
tamanho, o 505 saiu em disparada na preferência, 
com 69%. Em segundo lugar, o 502 teve 32%. No 
quesito contribuição para o crescimento, o 505 
também disparou, atingindo a casa de 75%. Se 
analisarmos as regiões Nielsen, verificamos que o 
Sul se mantém à frente, variando apenas 2%, com 

Praticidade em casa

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

10 3,6

26% (2020) e 28% (2021), e é também essa região a 
que mais contribui para a positivação da categoria. 
E é primeira vez que essa categoria é analisada 
e observações são publicadas na revista. Daniel 
Asp Souza, gerente de Atendimento ao Varejo da 
Nielsen, alerta para os fatos de que “o consumidor 
deverá ser mais restrito e rígido com suas compras 
e que o canal indireto deverá trabalhar com cautela. 
O consumo tende a continuar, mas sem grandes 
volumes, e sim, com foco na reposição”, observa.

TOALHA DE PAPEL

Rotina doméstica
As toalhas de papel fazem parte da rotina em 
que se insere a cesta de compras do shopper. 
Seja para a compra de abastecimento ou para 
atividade de reposição, o produto tem um bom 
desempenho nos pontos de venda.“ O papel do 
pequeno varejo no mercado é reconhecidamente 
importante. Os clientes são fiéis ao papel toalha 
e movimentam números muito significativos. 
Principalmente por conta da pandemia, ele ocupa 
lugar de destaque nos pontos de venda, tanto no 
pequeno como no médio varejo. Esse destaque 
ocorre por causa de sua praticidade, e de sua 
facilidade de uso em diversos cenários”, comenta 
Renata Maciel, gerente de Marketing da Mili.
Segundo a pesquisa realizada pela Nielsen, a 
categoria cresceu nesse canal de vendas, em 
14,1% em vendas/valor e em 7,8% em vendas/
volume. “Percebemos que o crescimento nos 

canais de venda ocorreu justamente por causa 
da mudança de comportamento do consumidor. 
Na pandemia, as pessoas ficaram em casa, 
sem receber visitas e sem se envolver em 
grandes formalidades. Por isso, o papel toalha 
ganhou destaque na rotina diária. Seu consumo 
aumentou muito, deixando o guardanapo em 
segundo plano”, avalia Renata. Ainda de acordo 
com os dados da pesquisa, a Região Sul foi a que 
mais contribuiu para o crescimento da categoria 
em vendas/valor, com 24% do resultado total, 
seguida pelo interior de São Paulo, com 18%.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

14,1 7,8
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Diferentemente de categorias cujo desempenho 
foi impulsionado a partir da pandemia no 
varejo independente, pesquisado pela Nielsen, 
a cachaça praticamente repetiu a dose do 
faturamento contabilizado anteriormente, 
com uma variação de -0,1%. Mas, em volume, 
amargou uma perda de 5,1%. A bebida oferecida 
em garrafa de vidro responde por 70% do total 
faturado pela categoria, seguida a distância pela 
embalagem de plástico (20%) ou de lata (10%).
Fabricante do rótulo 51 Pirassununga, a 
Companhia Müller destaca a importância 
da comercialização nos estabelecimentos 
de pequeno porte. “São pontos de venda 
extremamente importantes para o segmento de 
cachaças em geral. Pelo tamanho e localização 
costumeira, essas lojas permitem o desempenho 

Dose enxuta
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da função da compra de conveniência, prática 
muito comum para o consumidor de cachaça. 
Apesar de o canal bar ser o mais significativo 
para o segmento, o pequeno varejo vem logo 
em seguida em importância”, garante Luciano 
Sadi Andrade, head de Marketing da empresa.
Segundo informou, as vendas do produto 
retraíram nos primeiros três meses da pandemia, 
mas, com a retomada gradual e a abertura das 
lojas, voltaram a crescer. “As previsões para 
o ano que vem indicam que o aumento de 
vendas será ainda mais vigoroso”, conclui.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

-5,1-0,1
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Marcas Premium

abastecimento de rótulos, para que não ocorra 
nenhuma ruptura. “É uma categoria na qual os 
consumidores têm fidelidade por marcas." Eu 
recomendo ainda que o distribuidor ajude o 
varejista a organizar as prateleiras, de maneira 
intuitiva, por rótulos e origem, destacando 
os produtos de maior valor agregado."
Em seguida, falou sobre a tendência de o cliente 
melhorar o seu consumo buscando marcas 
premium. "Uma vez que experimentou e aprovou 

novos sabores, vai preferir essa bebida, 
ainda que sinta uma pressão financeira."

As vendas de cervejas subiram 17,1% no varejo 
de até mil metros quadrados pesquisado pela 
Nielsen. A bebida oferecida em lata representa 
71% do total comercializado. A única região 
que apresentou retração de vendas no ano 
móvel encerrado em junho passado foi a 
Grande São Paulo (-1,7%). Em contrapartida, o 
Nordeste lidera a variação positiva, com 35,1%.
Antônio Sá, professor da Faap – Fundação 
Armando Alvares Penteado e sócio-fundador 
da consultoria Amicci (que atende o varejo, 
especialmente na criação, desenvolvimento 
e gestão de marcas próprias), entende que a 
cerveja desempenha um papel importante nos 
negócios dos distribuidores e do pequeno varejo. 
“A cerveja é um gerador de tráfego nas lojas, 
principalmente nas de vizinhança, que estão mais 
próximas para atender os consumidores."
E exatamente pela importância 
da categoria, o especialista 
recomenda atenção especial ao 

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

8,117,1
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O salto nas vendas de bebidas energéticas 
surpreende até mesmo os mais otimistas. 
A categoria alcançou as altas de 52,3% em 
valor e de 48,1% em volume. Nos 12 meses 
encerrados em junho passado, a maior 
variação apurada ocorreu na Região Sul, que 
superou em 76,1% o patamar obtido nesses 
12 meses, que somam o segundo semestre 
de 2019 e o primeiro de 2020. Em patamares 
mais baixos, porém significativos, aparecem 
os blocos formados por Minas Gerais, Espírito 
Santo e interior do Rio de Janeiro (50,1%), o 
Nordeste (49,8%), o interior paulista (44,5%), 
o Centro-Oeste (34,6%), o Grande Rio (31,3%) 
e o Grande São Paulo (29,1%). A maior fatia 
do mercado, correspondendo a 95% do que 
é faturado pela categoria, está na versão da 

CHÁ PRONTO

BEBIDA ENERGÉTICA

A todo o vapor

Prático e saudável 

bebida com açúcar, que apresentou variação 
de 52% nas vendas contabilizadas com base 
no período anterior. A opção diet/light/baixa 
caloria, com importância de 5% no resultado 
da categoria, registrou variação de 57%.
A NewAge, fabricante de bebidas, lançou 
recentemente os energéticos High Energy, e 
produz, sob encomenda, mais de 26 marcas 
diferentes da bebida. Edison Nunes, gerente-
comercial, avalia que o consumo está em 
expansão e informa que a empresa amplia a 
capacidade produtiva para atender aos pedidos. 

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

52,3 48,1

Pode-se dizer que o chá pronto está na lista de 
categorias que registraram impulso mais vigoroso 
no varejo de vizinhança no período de pandemia. 
O faturamento aumentou 24,1% e implicou em 
uma alta de 22% no volume comercializado 
nos estabelecimentos pesquisados – de 
atendimento em balcão ou com checkouts e 
de até mil metros quadrados. O mate e o preto 

são os mais representativos no faturamento, 
com fatias de 46% e 43%, respectivamente.
Segundo avalia Márcio Iavelberg, CEO da Blue 
Numbers, consultoria especializada em pequenas 
e médias empresas, a categoria experimentou 
um ligeiro aumento no faturamento, 
possivelmente relacionado aos reajustes de 
preços. Agora, com a inflação, acrescenta, é 
possível considerar dois cenários distintos: o de 
manutenção do volume de vendas com aumento 
expressivo de faturamento (pelo reajuste) ou o 
de perda em quantidade (reflexo de um consumo 
retraído) compensada com os preços mais altos. 
Considerando as vendas de outras variedades 
de chás – ainda fortemente concentrados 
em preto e mate – o especialista reconhece 
uma potencialidade de crescimento de 
outros tipos, como verdes, vermelhos e 
brancos, que somam 11% do faturado. 

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

2224,1
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A categoria de refrigerantes sofreu um duro 
golpe na pandemia com o fechamento de bares 
e restaurantes, que são responsáveis por 50% 
das vendas no Brasil. “Mesmo com o aumento 
das vendas no canal de supermercados, 
essa perda não foi compensada", comenta 
Roberto Vautier, especialista de varejo da 
AGR Consultores. Para ele, o pequeno varejo 
possibilita que as grandes marcas ganhem 
penetração dentro dos lares em regiões mais 
remotas e onde marcas regionais acabam tendo 
grande market share. Os dados da pesquisa 
Nielsen mostraram que a categoria cresceu 
9,1% em vendas/valor e 4,3% em vendas/volume 
na Região Sul, sendo a responsável pelo 
resultado positivo ao analisar a importância 
em valor, com 51% do total. “Os resultados 

SUCO PRONTO

REFRIGERANTE

Consumo local

Novos hábitos

refletem o esforço da indústria para incentivar 
o consumo local na pandemia, com efeito 
direto nas pessoas que não realizam compras 
on-line e que preferem não se deslocar 
ao longo de grandes distâncias, nem usar 
transporte para realizar suas compras. Essas 
pessoas se acostumaram a comprar nos 
mercados de proximidade e esse efeito pode 
perdurar mais algum tempo, considerando 
a sensação de insegurança que ainda 
permeia os consumidores”, avalia Vautier.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

4,39,1

Com a pandemia pelo novo coronavírus, 
muitos brasileiros passaram a adotar hábitos 
alimentares mais saudáveis, buscando produtos 
que entregassem essa proposta e, ao que tudo 
indica, isso veio para ficar. “A promoção da 
saúde é e vai permanecer a principal tendência 
no mercado de sucos prontos. Os brasileiros 
estão em busca de um estilo de vida mais 

saudável, com menos aditivos e isso se reflete 
diretamente no que levam à mesa de casa. 
Sucos naturais, funcionais e nutritivos constituem 
o carro-chefe desse novo comportamento do 
consumidor”, diz Giorgeo Zanlorenzi, presidente 
da Zanlorenzi, detentora da marca Campo Largo. 
Segundo pesquisa realizada pela Nielsen, a 
categoria cresceu 11,1% em vendas/valor e 7,2%
em vendas/volume e teve a Região Sul como 
destaque, com 29% de participação na importância 
das vendas em volume. “O pequeno varejo atende 
de maneira pulverizada a públicos menores, que 
não são atendidos pelas grandes redes. Podemos 
esperar ótimos resultados para 2022 e uma 
consolidação ainda maior dos hábitos de consumo 
adquiridos durante a pandemia”, avalia Zanlorenzi.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

7,211,1
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MAIONESE

Crescimento mantido
Uma das categorias que mais se manteve estável 
e até com perspectivas de crescimento é a de 
Maionese. A pesquisa da Nielsen constatou 
as altas de 20,1% em valor e 10,3% em volume, 
com pote de plástico com 53% na importância 
em volume, mas a versão sachê foi a que mais 
contribuiu para o seu crescimento, com 40% no 
período pesquisado, de julho de 2020 a junho 
de 2021. A contribuição para o seu crescimento 
provém das regiões Sul e Nordeste, com 43% e 
23%, respectivamente, no período pesquisado.
Para José Rodrigues da Costa Neto, diretor-
presidente da JC Distribuição/Costa Atacadão, o 
mercado da categoria manteve-se estável, pois 
já está incorporado aos hábitos de consumo do 
brasileiro. “No período da pandemia, não só o 

mercado explodiu como também as embalagens e 
as preferências pelas marcas mudaram. A procura 
maior foi por potes plásticos e sachês, pois ambos 
dependem muito das indústrias de embalagem, que 
tiveram problemas no fornecimento. De três meses 
para cá, detectamos que o brasileiro, com o bolso 
mais apertado, aumentou as vendas da categoria 
em sachês, e acredito que as vendas podem 
continuar crescendo até 30% no fim do ano, uma 
categoria que não teve problema e se manteve 
positiva ao longo desses meses”, acrescentou.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

10,320,1

Para todos os gostos
Ingrediente coringa para o preparo de lanches 
e pratos variados, o ketchup teve suas vendas 
aumentadas em valor faturado (de 23,1%) e 
em unidades vendidas (14,1%) no período da 
pandemia – que vai do segundo semestre de 
2020 ao primeiro de 2021 – no varejo pesquisado 
pela Nielsen. Com uma importância de 84% no 
total vendido pela categoria, a sabor tradicional 
não pode faltar nas gôndolas. Contribui com 
91% para o crescimento do resultado.
Daniel Marinho, gerente de Suprimentos da Rio 
Quality, distribuidora do Rio de Janeiro e que 
abastece o food service e o varejo de proximidade, 
avalia que o mercado apresenta-se muito 
competitivo para o produto em questão. “Na minha 
percepção, os grandes players estão apostando 

na diversificação do molho, como tentativa de fugir 
do lugar comum e agregar valor à categoria. Não é 
mais incomum encontrar variações do produto, como 
a novidade ketchup com picles (já disponível)."
Ainda em relação às inovações, em sua opinião, 
também ganham espaço as versões saudáveis de 
molho, como a desenvolvida com morango, que já 
começa a ser encontrada no mercado, além dos tipos 
artesanais e preparados com produtos identificados 
como naturais para atender um público que se 
preocupa com a salubridade de sua alimentação.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

14,123,1
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MOLHO DE TOMATE

MOLHO PARA SALADA 

Sabores e inovação
Com um leque diversificado de sabores e que 
possibilita a praticidade no preparo de refeições 
para crianças e adultos, os molhos de tomate 
apresentam um incremento de vendas de 6,3% 
(em valor) e 1,9% (em volume). Embora a versão 
tradicional tenha a maior importância nas vendas 
da categoria (com 74% no resultado faturado), 
no gráfico de vendas também aparecem 
Marguerita/Manjericão; Bolonhesa; Pizza; 
Ervas; e Parmegiana, entre outros sabores.
Mariana Mendel, gerente de Marketing de 
Atomatados da Cargill Foods, garante que 
a linha de molhos de tomate está entre as 
mais importantes e tradicionais da empresa 
em razão do frequente consumo: “É uma 
categoria que faz parte dos diferentes pratos e 

momentos dos brasileiros, sendo consumida, 
em média, três vezes por semana”, calcula.
Dona das marcas Pomarola, Tarantella e 
Pomodoro, a empresa investe em inovações por 
entender que assim pedem os consumidores, 
considerando formatos e sabores que tragam 
salubridade, naturalidade e praticidade. 
Mariana entende que houve a mudança 
da relação que o consumidor tem com a 
alimentação, e que ele busca por opções mais 
saudáveis, e diversificação de sabores e receitas.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

6,3 1,9

Oferta para temperar
Se a busca por alimentos que 

promovem a saúde vem transformando os 
hábitos alimentares dos brasileiros, a oferta 
de molhos para temperar saladas acompanha 
essa tendência. Isso a tal ponto que a pesquisa 
das 50 Categorias em Destaque realizada pela 
Nielsen indicou que a categoria cresceu 12,8% 
em vendas/valor e 6,4% em vendas/volume em 
um ano. Resultado que mostra a importância de 

se investir em um mix de marcas e variantes, 
oferecendo ao shopper uma solução de 
compras progressivamente mais completa.
Ao analisar a performance da categoria ao 
longo do País, a pesquisa Nielsen constatou 
que o Sul respondeu por 24% das vendas, 
seguido pelo interior de São Paulo, com 20%. A 
Região Sul também foi a maior responsável pelo 
crescimento da categoria como um todo. Com 
28% de importância, estão Minas Gerais, Espírito 
Santo e o interior do Rio de Janeiro. Por sua vez, 
foi o Nordeste a região onde menos se consumiu 
a categoria. No período que foi de julho de 2019 
a junho de 2020, o Nordeste respondeu por 18% 
das vendas da categoria, e no que foi de julho de 
2020 a junho de 2021, ele comparece com 13%.A 
contribuição da região para a queda foi de 72%.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

12,8 6,4
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Indulgência em alta isso foi mostrado em uma pesquisa global 
que fazemos, anualmente. Apontou que 77% 
dos brasileiros entrevistados sentem que os 
snacks ajudam a aliviar o estresse", enfatizou.
A partir desse retrato, Paiva considera 
essencial a experiência de compra encontrada 
no mercado de proximidade: “O varejo de 
vizinhança é uma maneira de estarmos 
mais próximos do consumidor final. Com a 
pandemia, as pessoas passaram a frequentar 
ainda mais os pequenos comércios para 
evitar aglomerações e deslocamentos."
Ele acrescenta que a Mondelez oferece uma 
proposta para cada tipo de varejo com foco 
no desenvolvimento de categorias. “É uma 
recomendação isenta, baseada em pesquisas 
e números que visam refletir nas lojas os 
comportamentos de compra do consumidor."

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

19,6 11,5

Indulgência é o que vem à mente quando 
se observa o aumento da comercialização 
de chocolate, da ordem de 19,6% (em valor) 
e de 11,5% (em volume). Na composição do 
faturamento da categoria, a apresentação 
tablete ocupa posição de destaque (com 
participação de 35% e contribuição de 
42% para a alta). Na segunda posição vem 
o bombom (com importância de 26% no 
faturamento total e impacto positivo de 23% 
no incremento do grupo). Outras opções são 
comercializadas no varejo pesquisado, mas 
com importância menor no resultado. Entre eles 
estão snack, candy bar, ovinho e confeito.
Marcelo Paiva, diretor de Vendas da Mondelez 
Brasil, garante que o consumo registra um 
aumento “considerável” a partir da pandemia: 
“Podemos atribuir esse crescimento ao novo 
estilo de vida da população, que passou mais 
tempo em casa. E, na hora das compras, 
buscaram produtos que despertassem conforto 
e experiências prazerosas. O chocolate é um 
produto de indulgência, que traz conforto e 

DEPOSITPHOTOS
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Valor agregado
Uma atenção maior 
voltada para os cuidados 
com a higiene bucal 
refletiu-se positivamente 
nas vendas dos 
antissépticos nos varejo 
de vizinhança. Entre o 
segundo semestre de 
2020 e os primeiros 
seis meses de 2021, 
houve um incremento 
tanto em valor (9,7%) 
como em volume 
comercializado (11,1%).
As embalagens 
individuais são as 
campeãs de vendas, 
representando 94% 
do valor faturado 
com a categoria. Em 
comparação com o ano móvel imediatamente 
anterior, verifica-se que esse segmento ampliou 
sua marca de comercialização em 11,9% e 
empurrou o grupo para o alto. Por sua vez, a 
embalagem pack/multipack perdeu terreno, 
retraindo 8,2%. Ao avaliar os números do 
estudo, Karine Aguiar, gerente de Marketing 
da Decminas, distribuidor especializado em 
produtos de higiene pessoal e beleza, com 
foco no atendimento ao pequeno e médio 
varejo em Minas Gerais e Bahia, explica que 

a procura pelo produto está em crescimento, 
a exemplo do que também acontece com 
outros produtos de higiene bucal.
“O brasileiro está investindo mais em itens 
de higiene bucal. Tanto que identificamos, de 
janeiro a outubro de 2021, um crescimento 
expressivo, de mais de 7%, nesse grupo 
de produtos que inclui, entre outros, o 
creme dental, a escova e o gel.” 
Ainda que o fluxo de vendas de antissépticos 
não ocorra com a mesma velocidade dos 
cremes dentais, Karine acredita que o varejo 
de vizinhança ganha ao oferecer o produto 
para ter o mix completo. “É importante 
expor com destaque e ter opções variadas. 
Diferentemente do que acontecia anos 
atrás, quando as escolhas eram feitas pelo 
preço, hoje o consumidor procura novidades 
que agreguem valor ao produto.”

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

9,7 11,1

D
EP

O
SI

TP
H

O
TO

S

18 pesquisa.indd   32 09/11/2021   16:28:05



     SUPER NOVIDADE COM FÓRMULA
    COM SUPER REFRESCÂNCIA,
  SUPER RENTABILIDADE 
E GIRO SUPER RÁPIDO.

Template_Anúncio.indd   1 30/09/2021   10:22:23



APARELHOS E LÂMINAS DE BARBEAR

H
IG

IE
N

E 
PE

SS
O

A
L

A Região Sul responde pelo grande destaque 
do bom desempenho da categoria de aparelhos 
e lâminas de barbear, com 56% em importância 
para o crescimento. Em relação ao segmento, 
os descartáveis respondem por 83%. No 
entanto, no âmbito geral, a categoria teve 
uma retração de -0,2% em vendas/valor e um 
crescimento de 1,1% em vendas/volume.
Para Luciano Figueiredo, diretor-comercial da 
BIC, o pequeno varejo é o canal mais importante 
para a categoria e representa praticamente 
a metade das vendas do segmento de 
descartáveis. “Apesar de a categoria exercer 
apenas um pequeno impacto no valor total 
das vendas, no principal segmento, que é o de 
barbeadores descartáveis, ela apresentou um 
crescimento em valor no acumulado do ano de 
2021. Isso demonstra que o consumidor procurou 

Cuidados pessoais

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

-0,2 1,1
34 www.revistadistribuicao.com.br NOV 2021

APARELHOS E LÂMINAS DE BARBEAR

DEP
OSIT

PH
OTO

S

soluções mais acessíveis em locais próximos 
de sua residência para o reabastecimento de 
suas necessidades de compra cotidianas, um 
comportamento que se tornou mais frequente 
em consequência da pandemia”, comentou. 
Segundo Figueiredo, a marca está otimista 
para o próximo ano, especialmente por causa 
do segmento de descartáveis, que responde 
pela maior representatividade para a categoria. 
“Frente aos desafios econômicos atuais, 
acreditamos que a relação custo/benefício 
se consolidará ainda mais como um dos
principais aspectos do processo de 
tomada de decisão dos consumidores. 
Dessa maneira, produtos que entregam 
performance e, ao mesmo tempo, economia 
deverão crescer cada vez mais”, finaliza.
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Pressão de insumos 
As vendas de creme dental sinalizaram uma 
alta de 2,4% no total comercializado no varejo 
de vizinhança pesquisado pela Nielsen, mas 
recuaram em 6,5% no volume comercializado. 
Ao analisar o desempenho da categoria, 
Manuel Pereira da Silva, presidente do grupo 
formado por 16 Distribuidores Especializados 
em Cosméticos (que também comercializam 
artigos de higiene pessoal), entende que o 
percentual, em valor, corresponde ao aumento 
de preços refletindo a alta da matéria-
prima, cotada em dólar, e a comercialização 
de produtos de maior valor agregado.
“Isso acontece não apenas com o creme 
dental, mas também com outras categorias 
com insumos importados, como as de fraldas 
descartáveis, sabonetes e detergente em pó. 
Foram aumentos acima da inflação e justificam 
um possível consumo menor. Por outro lado, 
também é preciso considerar o fato de que o 

mercado tem produtos de maior valor agregado 
e com benefícios, que ganham o mercado e 
devem ser oferecidos pelos varejistas”, explica.
Manuel Silva também alerta para o 
movimento identificado como interiorização 
das marcas, que, necessariamente, leva o 
varejo a avaliar seu portfólio, o ajustando 
às preferências dos consumidores, que, 
a partir da pandemia, preferem comprar 
nas lojas próximas de suas casas. 
“As marcas de prestígio vão agora para 
regiões mais distantes das capitais. Com 
isso, os DECs também crescem como 
abastecedores, em uma marca de 13% em 
valor, como efeito da pandemia”, ressalta.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

2,4 -6,5
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A categoria Desodorantes 
teve variação de 3,5% em 
valor e de 1,8% em volume 
no período apurado, de julho 
de 2020 a junho de 2021, 
nos mais de 400 mil pontos 
de venda pesquisados em 
lojas de um a nove checkouts 
nas sete áreas Nielsen em 
todo o País. A comparação foi 
feita com o mesmo período 
nos anos 2019 a 2020. No 
levantamento publicado no 
ano passado, a pesquisa 
apontou a preferência 
por aerossol com 72% e 
neste ano ela foi de 74%. 
Em seguida, vem o roll-on com 18%. A Região 
Nordeste sai em disparada em valor, com 36%. Em 
2019, ela foi de 37%, e em 2020, foi de 36%. No 
ano passado, a queda nas vendas foi de -4,6%. A 
explicação pode estar na pandemia, que ocasionou 
o isolamento social, e no home o�ce, pois ambos 
mantiveram muita gente em casa. Para Emerson 
Destro, diretor do grupo Destro Macroatacado, 
a explicação para esse leve aumento nos 
números foi um uso maior de desodorantes, 
uma vez que as restrições estão mais brandas. 
“A importância do aerossol na categoria se deve 
à tendência de praticidade e à venda em packs, 
com preços mais vantajosos. As indústrias têm 
reforçado essa compra e o consumidor aprova, 
principalmente, quando se oferece packs 
com 3. Uma vigorosa tendência que estamos 
constatando e que deverá continuar", reforça. 
Para Maurício Utiyama, diretor de negócios de 
Pele da Flora, fabricante de Francis, somente 
o mercado de antitranspirantes, por exemplo, 
chega a 12 bilhões de reais em faturamento, 

Praticidade e economia

com os desodorantes femininos alcançando 
80% dos lares brasileiros, segundo dados de 
pesquisa realizada pela startup parceira da 
fabricante, a Opinion Box, ainda no começo 
deste ano."Apesar disso, o mercado de 
antitranspirantes com foco em perfumação 
ainda é pouco explorado, por isso tem grande 
potencial de crescimento", destacou. Quanto à 
preferência por aerossol, o executivo observou 
que ao planejar o lançamento dos desodorantes 
perfumados Francis, foram considerados este 
dado e lançados todas as versões com a opção 
aerossol. "Por  suas características descomplicadas 
e toque seco na aplicação", observou.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

3,5 1,8
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Troca exige promoção no PDV

qualidade e confiança. Ele quer ter variedade 
no PDV para escolher melhor no momento da 
decisão de compra. Segundo o executivo, o 
mercado de escovas dentais tem potencial para 
duplicar o volume de vendas, pois o brasileiro 
troca duas vezes de escova por ano, enquanto 
que o ideal recomendado pelos dentistas é 
trocar quatro vezes no ano (a cada três meses 
de uso).” Ou seja, é importante investir em ações 
que levem em consideração a importância 
da higienização bucal e a consequente troca 
da escova no período ideal para o aumento 
exponencial da categoria”, finalizou.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

6,5 1,4
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A Nielsen indicou em seu estudo um 
crescimento em vendas de 6,5%, e em volume 
de 1,4% no período apurado de julho de 2020 
a junho de 2021. Para Gerson Grohskopf, 
gerente de Marketing da linha de Higiene 
Bucal da Condor, o crescimento em valor não 
é suficiente para recomposição da inflação no 
período. “Reflete claramente uma migração 
de mix para produtos com tíquete médio mais 
baixo que o do período anterior. Houve um 
consumo maior de produtos com valor inferior. 
É uma repetição de comportamento de vários 
segmentos da cesta, quando o consumidor 
precisa escolher produtos mais baratos para 
manter o consumo dentro das categorias. Para 
ele, a categoria sofreu inicialmente impacto 
negativo com o fechamento dos varejos no 
auge da pandemia e a Condor contratou uma 
pesquisa com consumidores no segundo 
trimestre de 2021, a qual indicou que cerca 
de 30% das vendas de escovas dentais são 
realizadas por impulso, quando é comum o fato 
de o shopper, ao passar pela gôndola, lembrar-
se de que precisa comprar uma escova nova.” 
A iniciativa também estimulou uma procura 
maior por promopacks com maior número de 
escovas dentais, mas a preferência é por packs 
com duas unidades”, observou. Ele também 
destacou que, paralelamente, as compras 
de conveniência tiveram uma aceleração, 
principalmente em lojas do canal Farma. A 
mulher continua sendo a responsável (em 68% 
dos casos) pela escolha dos produtos que a 
família usa em casa. “Por não ser uma compra 
de rotina mensal, a categoria Escovas Dentais é 
complexa e com baixo envolvimento do shopper, 
que verbalizou, em nossa investigação, que 
o produto precisa necessariamente entregar 
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REPELENTE

Mais espaço
A categoria Preservativos Masculinos vem 
ganhando espaço e importância no canal 
alimentar. A afirmação é de Amanda Ivaldi, 
coordenadora de Inteligência de Mercado 
da DKT. Ela destaca que quanto mais pontos 
de venda comercializarem a categoria, maior 
a possibilidade de o shopper encontrar o 
item. “Constatar o crescimento da categoria 
fortalece a questão da preocupação do
consumidor com o planejamento 
familiar e com a prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis, mostrando 
o cuidado com a saúde”, comenta.
Ainda segundo Amanda, com o bom desempenho 
da categoria até o momento, a expectativa é 
que as variações positivas continuarão tanto 
para a categoria como para a marca. “Apesar da 

crise que estamos passando, mas também por 
conta dela e da pandemia, a preocupação do 
consumidor em se prevenir é maior, aumentando 
o uso de métodos contraceptivos”, afirma.
De acordo com os dados da pesquisa realizada 
pela Nielsen, a Região Nordeste foi a grande 
responsável pelo resultado positivo das vendas 
em volume, com 46% de participação, seguida 
pelo Centro-Oeste, com 16%. Por sua vez, a 
categoria apresentou 9,2% de variação em 
vendas/valor e 4,9% em vendas/volume. 

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

9,2 4,9
Mix variado
A categoria Repelente traz fluxo para as lojas 
e, além disso, a disseminação de informações 
sobre doenças transmitidas por mosquitos 
vem contribuindo para a adoção do hábito de 
uso contínuo dos produtos. Para Luiz Muniz, 
diretor da Telos Resultados, além das margens 
de contribuição específicas da categoria, ela 
é uma ótima maneira de trazer o cliente para 

dentro da loja e, assim, aumentar sua cesta 
de compras, principalmente as compras por 
impulso. “Se o pequeno varejo ainda não 
tem essa categoria em seu mix, a primeira 
coisa a fazer é montar uma cesta de ofertas 
com todas as opções, mas respeitando 
sempre a distribuição, conforme a pesquisa 
de mercado disponível”, comenta Muniz.
Os dados da pesquisa realizada pela Nielsen 
indicaram que a categoria cresceu 16,8% m 
vendas/valor e 15,2% em vendas/volume, 
com destaque para a Região Sul com
32% de importância no desempenho em valor. 
Porém, por segmento, a loção lidera com 46%. 
“Isso significa que, apesar do aumento de preço, 
o mercado demonstra claramente que consegue 
absorver. É interessante notar que esse aumento 
de preço não significa necessariamente aumento 
da margem de contribuição”, avalia Muniz.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

16,8 15,2
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As vendas de água sanitária/alvejante cresceram 
tanto em valor como em volume, 4,6% e 2,3%, 
respectivamente. A pesquisa realizada pela Nielsen 
junto aos estabelecimentos com até mil metros 
quadrados também indicam que a versão com cloro 
é a preferida pelos consumidores, contribuindo 
com 84% do total faturado pela categoria.
Outro dado obtido pelo estudo destacou a 
importância da Região Nordeste, que teve uma 
participação de 29% no total das vendas e um 
incremento de vendas de 7,6%. Lembrando 
que o principal motivo para a intensificação do 
consumo foi a pandemia, especialmente no início 
do isolamento, quando houve uma corrida às 
compras de itens de limpeza, o consultor Francisco 

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

2,34,6

Souza Silva ressaltou o quanto esses produtos 
são valiosos para o pequeno e médio varejo. “É 
um item básico e de importância notável, mas que, 
por conta dos reajustes, pode ter experimentado 
um aumento menor das vendas nas lojas 
menores, diferentemente do que acontece com 
os médios supermercados, que compram volumes 
expressivos do produto.” O especialista também 
alerta para o cuidado na exposição do produto. Isso 
vale especialmente para as embalagens de 2 litros 
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Concentrado ganha mercado
Com uma alta de 9,6% em valor e de 1% 
em volume de vendas, no período de julho 
de 2020 a junho de 2021, a categoria de 
amaciantes registrou que o consumidor, mesmo 
trabalhando/estudando em casa, optou pela 
roupa confortável, ainda que em um traje 
informal. Houve crescimento em todas as 
áreas pesquisadas: 13% no Nordeste, 9,9% no 
interior paulista, 9,7% no Centro-Oeste, 8,9% 
em Minas Gerais, Espírito Santo e interior do 
Rio de Janeiro, 8,3% em duas áreas distintas 
(Grande Rio de Janeiro e Sul do País), e 6,3% 
na Grande São Paulo. Eugenio Foganholo, 
diretor-geral da consultoria Mixxer,
especializada no varejo e indústrias de bens de 
consumo, destaca a participação do Sul, que 
está na liderança, com 23% na importância no 
faturamento. “É uma presença muito significativa 
e desproporcionalmente maior do que sua 
população, o que é interessante, uma vez que o 
hábito de consumo parece estar bem arraigado 
na região.” O especialista também destaca 
a variação de vendas de 23,7% em valor no 
segmento concentrado – que implica em um 
desembolso maior, mas que rende mais do que o 
diluído. “É um produto que está crescendo em um 
ritmo significativo, e que tende a ocupar uma área 
cada vez maior de mercado diluído”, observa.

Embora o amaciante seja um produto que faça 
parte da lista de compras de abastecimento – 
realizada em locais de maior porte, o especialista 
recomenda que o varejo alimentar não deixe 
faltar o produto. “A categoria gera confiança 
e o consumidor precisa ter a segurança de 
que vai encontrá-la no estabelecimento, 
que pode ter um sortimento limitado e 
adequado ao perfil de cada região.”

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

9,6 1
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Benefício constante
A pandemia acelerou a 
busca por desinfetantes 
no varejo, fato 
comprovado pela
Nielsen, cuja pesquisa 
apurou, no período de 
julho de 2020 a junho de 
2021, comparados aos 
12 meses imediatamente 
anteriores, o crescimento 
da categoria, em valor, 
de 9%, e em volume, de 
3,1%. Se a segmentação 
for por aroma, outros não 
especificados foram os 
que mais contribuíram 
para o seu crescimento, 
com 52%. Quanto aos 
aromas Pinho, Herbal, 
Ervas e Folhas, foram em número menor, de 
cerca de 22%. O Nordeste aparece como a 
região mais importante, com 28%. Em 2020, era 
responsável por 29%. Osdmar Stefani, diretor 
de Vendas da Búfalo, empresa fabricante de 
produtos de limpeza, fundada em 1984 em 
Embu das Artes/SP, tem como um dos seus 
carros-chefe os desinfetantes. Ele destaca que 
a empresa se modernizou, ampliou o parque 
fabril e se robotizou para conquistar novos 
mercados em outros Estados brasileiros e até 

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

9 3,1

mesmo no mercado externo. “A pandemia fez 
com que nos expandíssemos, mas no início as 
vendas foram maiores. Hoje, a categoria entrou 
em um ritmo mais linear. Quanto à parceria 
com o setor atacadista distribuidor, ela chega 
a 40% e contamos com ela para alcançar os 
nossos objetivos, que incluem apresentar novos 
produtos”, acrescentou. O alerta que fica é a 
constatação de que o bolso mais apertado 
do consumidor faz com que as buscas por 
embalagens maiores e por produtos que tragam 
melhor relação custo/benefício sejam as que 
mais se intensificam. Na edição do estudo no ano 
passado, Claudio Felisoni de Angelo, especialista 
em varejo, também destacou que o consumidor 
estaria mais atento à questão dos preços 
praticados no ponto de venda. “Com certeza, 
o consumidor optará por comprar onde é mais 
barato”, disse, na época. Alerta dado e mantido.
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DETERGENTE LÍQUIDO

Proteção necessária
No período analisado pela Nielsen, de julho de 
2020 a junho de 2021, a variação nas vendas 
da categoria cresceu, em valor, 14,3% e, em 
volume, 9,8%%. O segmento de aerossol é o mais 
importante, mantendo a preferência de 75% das 
pesquisadas; em segundo lugar aparecem os 
elétricos, com 14%. Como também acontecera na 
pesquisa apresentada no ano passado, as Regiões 
Nordeste e Sul foram as mais representativas 
para as vendas da categoria, com 26% e 23%, 
respectivamente, sendo a Região Nordeste a 
que mais contribuiu para as vendas, com 30%. 
Segundo Heloísa Glad, vice-presidente de Vendas 
do Grupo Reckitt, o primeiro semestre deste 
ano foi novamente impactado pela pandemia 
da covid-19, mas 2021 deverá fechar positivo. 

“O desafio existe e temos por meta estar em 
todas as regiões do Brasil. Para a categoria, nós 
temos o produto SBP, que tem um período de 
muita procura a partir de agora, a qual deverá 
continuar em 2022”, reforça a executiva. O SBP 
existe há 40 anos e se apresenta em vários 
formatos, como aerossol e automático, líquido 
e pastilha. O desafio para o setor atacadista 
distribuidor é o de oferecer o produto ao 
seu cliente varejista o que é principalmente, 
estimulado pela grande preocupação do brasileiro 
com relação à dengue e a outros insetos.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)
EM VALOR EM VOLUME 

14,3 9,8

Limpeza reforçada
Nesses tempos de pandemia, quando a limpeza 
diária ganhou importância na rotina da casa, 
a categoria Detergente Líquido, segundo a 
pesquisa feita pela Nielsen, indicou números 
positivos, como crescimento em valor na casa 
de 11,1% e em volume na de 5,3% no período 
auditado de julho de 2020 a junho de 2021. 
Para Gilson Mazetto, vice-presidente do 
Comercial & Marketing da Ypê, desde o início da 
pandemia, a empresa percebeu uma mudança 
de comportamento no consumo de produtos de 
limpeza e higiene. “Houve um aumento significativo 
da procura por alguns produtos e o detergente 
líquido é um deles. O consumidor procura soluções 
que se adequem mais às suas necessidades, 
reforçando os já consolidados hábitos de limpeza, 
que sempre estiveram na rotina dos brasileiros, mas 

que foram intensificados”, lembra. Diante dos bons 
números, a Ypê sempre procurou oportunidades 
para investir nessa categoria. “Em 2020, trouxemos 
algumas novidades para essa linha, implementando 
tecnologia de controle de odor nas versões Limão, 
Maçã e Capim-Limão, e tecnologia de toque 
suave nas versões Coco e Clear Care. Além disso, 
recentemente ampliamos a linha do produto com 
novos lançamentos, como o Lava-Louças Ypê 
Antibac, nas versões tradicional e concentrado, e 
o Lava-Louças Ypê Green, um produto vegano.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

11,1 5,3
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A pesquisa realizada pela Nielsen constatou um 
aumento de 8,7% em valor da categoria e 2,1% 
em volume no período pesquisado, de julho 
de 2020 a junho de 2021. A embalagem em 
forma de Squeeze contribuiu para o volume do 
segmento com 45% e em segundo lugar vem o 
pulverizador com 30%, que também contribuiu 
para o seu crescimento, com 49%. A Região 
Sul se mantém na dianteira com importância 
de vendas nas áreas Nielsen na casa de 30%. 
Em comunicado, a Casa KM reforça que a indústria 
oferece ao consumidor a facilidade e a leveza que 
ele sempre quis no momento da limpeza pesada, 
sobrando mais tempo para outras atividades. 
Segundo a consultoria inglesa Now Market 
Institute, os brasileiros são os que mais fazem 

Mais leveza

limpeza doméstica – com tempo médio de quatro 
horas e cinco minutos por semana – e 32% das 
pessoas limpam a casa todos os dias, sendo que 
84% se preocupam mais com a limpeza da cozinha 
e 86% com a limpeza do banheiro. “Antenada a 
esse comportamento das pessoas, a Casa KM 
desenvolveu esses cinco produtos da linha Kasão, 
que inclui Limpa-Vidros (gatilho — 500 mL e 5 L) e 
Multiuso (gatilho — 500 mL, refil econômico — 500 
mL e 5L) para atender às necessidades de limpeza 
dos diferentes ambientes da casa, reforçou o texto.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

2,18,7

18 pesquisa.indd   47 10/11/2021   10:29:32



48 www.revistadistribuicao.com.br NOV 2021

D
EP

O
SI

TP
H

O
TO

S

SABÃO/DETERGENTE PARA ROUPAS

LI
M

PE
ZA

 C
A

SE
IR

A

Rotina de limpeza
No pequeno varejo, a categoria de sabão para 
roupas é, segundo Fátima Merlin, palestrante 
e diretora-executiva da Connect Shopper, 
considerada rotina ou conveniência, ou seja, faz 
parte da cesta de abastecimento e reposição. 
De acordo com Fátima, olhando para o total 
da cesta de um varejista de pequeno porte, 
a categoria tem uma representatividade em 
torno de 15% a 3%, dependendo do perfil da 
loja. A pesquisa Nielsen revelou que no ano 

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

-1,34,1

móvel que vai de julho de 2020 a junho de 
2021, a categoria cresceu, nesse canal de 
vendas, 4,1% em valor, e teve uma retração de 
-1,3% em volume. “A busca por conveniência é 
uma tendência que se consolidou nos últimos 
anos, mas a pandemia fez com que o brasileiro 
desse mais ênfase à proximidade, escolhendo 
e valorizando as lojas locais”, diz Fátima. 
Para maximizar resultados com a categoria, o 
varejista precisa oferecer uma solução para o 
shopper, colocando-o no centro das decisões. 
“O varejista deve considerar a sequência lógica 
da necessidade do shopper, ou seja, o pré-lavar, 
o lavar e o pós-lavar, e considerar a categoria 
como uma solução, garantindo mix adequado, 
uma vez que 60% dos resultados de um 
varejista estão atrelados ao mix ideal”, afirma.
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CAFÉ EM PÓ E GRÃOS

Versão tradicional
Com alta de 3,1% no faturamento e de 0,7% no 
volume de vendas, a categoria de café em pó 
e em grãos segue um caminho paralelo ao da 
bebida em cápsulas, de vigoroso crescimento de 
dois dígitos apurado na comercialização. Embora 
o tipo almofada seja o mais representativo no 
faturamento, abocanhando uma fatia de 54%, 
ele apresentou um recuo de 4,3% nas vendas 
registradas no varejo de proximidade no ano 
móvel encerrado em junho passado.  Por sua 
vez, a versão a vácuo/puro, a segunda preferida 
pelos consumidores, respondeu por 26% das 
vendas da categoria e apresentou uma variação 
positiva de 10,5%, enquanto a embalagem stand 
up registrou uma representatividade de 19% e 
um aumento de 16,2% na comercialização.

Celírio Inácio, diretor-executivo da Abic – 
Associação Brasileira da Indústria de Café, 
explica que o Brasil registrou, em 2020, uma 
alta de 1,34% no consumo da bebida em 
comparação com 2019. Totalizou 21,2 milhões 
de sacas de 60 kg, que correspondem, 
aproximadamente, a um milhão de toneladas 
consumidas da bebida. “Apesar do cenário 
pandêmico, a procura seguiu seu ritmo de 
crescimento. Em 2020, cada brasileiro consumiu 
1.341 xícaras, cerca de três por dia”, ressalta.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

0,73,1
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CAFÉ EM CÁPSULA

Vendas disparam
As vendas de café em cápsula dispararam 
no varejo de vizinhança. O salto para cima 
alcançou as marcas de 44,2% (em valor) e de 
35,7% (em unidade) do segundo semestre 
de 2020 ao primeiro semestre de 2021. 
A intensificação das vendas ocorreu
diferentemente para diferentes tipos de cápsulas. 
No gráfico de desempenho por região, foi no 
Centro-Oeste que o estudo constatou a ocorrência 
de maior variação positiva de vendas, de 84%. Em 
seguida, veio o Nordeste (74%), o interior paulista 
(58,6%), o Sul (45,6%), Minas Gerais, Espírito Santo 
e interior do RJ (43,1%), a Grande São Paulo (25,3%) 
e o Grande Rio de Janeiro (17,9%). Na análise 
das regiões por importância no faturamento da 
categoria, o estudo registrou que o Estado de São 
Paulo apresentou a maior contribuição, sendo 

que a região metropolitana participou com 23%, 
e o interior, com 20%. Camila Pacheco, consultora 
empresarial, com atuação no desenvolvimento de 
projetos de gestão e em marketing estratégico, 
atribui, em especial, o recente crescimento ao 
home o�ce, que estimulou o consumidor a investir 
em cafés especiais, mercado em ascensão. “A 
pandemia estimulou ainda mais o consumo em 
um mercado mais competitivo, tanto no preço 
das cápsulas como no das cafeteiras, que 
também melhoraram sua qualidade”, observa. 

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

35,744,2
CAFÉ CAPPUCCINO

Doce sabor
A categoria ganha importância no pequeno 
e médio varejo, com aumento de 20,6% 
no valor faturado e de 12% no volume de 
produtos comercializados. Entre as opções de 
embalagens, o pote plástico contribui com 69% 
para a soma (em valor) contabilizada no grupo, 
seguido das opções lata (13%), alumínio e/ou 
caixa de papelão (10%) e refil/sachê (8%).

Leandro Fraga, professor de Marketing e 
Estratégia da FIA – Fundação Instituto de 
Administração da USP – Universidade de São 
Paulo, avalia que o mercado de consumo para 
essa categoria, bem como a de cafés especiais, 
foi positivamente impactado pela pandemia. “A 
oferta de produtos teve um desenvolvimento 
significativo. E vai progredir com a evolução 
contínua nos próximos anos, com perspectiva 
de crescimento de até dois dígitos. As pessoas 
passaram a valorizar momentos especiais em 
seus lares, que trazem conforto emocional e 
sensação de bem-estar.” Diante desse retrato, 
o especialista aposta na tendência de alta 
na comercialização no varejo de vizinhança. 
“A experiência de consumo doméstico nos 
últimos dois anos, uma vez que não era possível 
consumir em cafeterias e lanchonetes, trouxe uma 
perspectiva nova muito positiva”, acrescenta. 

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

20,6 12
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Voo alto
Alimentado com um crescimento de dois 
dígitos – de 22,2% no faturamento e de 17% 
no volume de vendas – o grupo de cereais 
matinais vai bem, obrigado. Apresentou 
incremento em todas as regiões pesquisadas 
pela Nielsen: 29% no Nordeste, 24,9% na 
Grande São Paulo, 24,7% no Centro-Oeste, 
21,9% no Grande Rio de Janeiro, 20,4% no 
interior paulista, 19,3% na área que abrange 
Espírito Santo, Minas Gerais e interior do Rio de 
Janeiro, e 17,2% no Sul. Três sabores ocupam 
a linha de frente em importância (em valor) na 
categoria: chocolate (30%), multi-ingredientes 
(28%) e açucarado/condensado (28%).
Dona da marca Sucrilhos, a Kellogg’s relançou 
recentemente o ChocoKrispis, depois de nove 

anos ausente do mercado. 
Cristina Monteiro, diretora de 
Marketing de Categoria da 
empresa no Brasil, vislumbra 
o potencial de crescimento 
dos cereais, especialmente 
a partir de 2020: “A 
pandemia exigiu que as 
pessoas permanecessem 
mais tempo em casa. E o 
consumidor redescobriu 
os cereais e, inclusive, 
criou novas ocasiões de 
consumo. Isso fez com que 

o alimento tivesse o maior 
salto de penetração dos 

últimos anos”, observou. 
Especificamente em relação 

à importância do varejo de 
vizinhança na comercialização 

de cereais, Cristina observa que, 
além do aumento da penetração de 

diversas categorias nesse canal de vendas, 
ocorrida a partir da pandemia, outras mudanças 
estão sendo identificadas no comportamento 
do shopper, como a de fazer compras em 
mercados de vizinhança. “O consumidor precisa 
e gosta de uma boa experiência de compra 
do início ao fim, o que significa praticidade, 
conveniência, proximidade e comodidade. 
Como cereais e snacks são as categorias que 
representam grande parte do nosso portfólio, 
acreditamos que esse tipo de varejo é uma 
grande oportunidade para o negócio”, enfatiza.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

1722,2
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CREME DE CHOCOLATE/AMENDOIM

CREME DE LEITE / CREME DE CHANTILLY

A pesquisa realizada pela Nielsen constatou 
que houve um crescimento dessa categoria 
em valor, de 20%, e em volume, de 5,4%, no 
período de julho de 2020 a junho de 2021. 
Os bons números são vistos com otimismo 
por Cynthia Serretti, diretora de Marketing da 
Betânia Lácteos. “É uma categoria consolidada, 
que está há anos no mercado e, segundo 
a Nielsen, em 73% dos pontos de venda do 
Nordeste. Mesmo assim, seu crescimento 
surpreendeu, com um aumento de vendas em 
valor de dois dígitos. Acreditamos que o hábito 
de cozinhar em casa, intensificado durante a 
pandemia, continuará a existir pós-pandemia”, 
ressaltou. A executiva também destacou que 
o crescimento da categoria vem ocorrendo 

Compra consolidada desde 2020, e se manteve no período da 
pandemia. O creme de leite esterilizado 
sai em disparada na frente, com 90% em 
importância em volume para o seu crescimento. 
A empresa tem planos de investir ainda mais 
na categoria no próximo ano e, segundo ela, 
os projetos são interessantes. “Pretendemos 
expandir o nosso trabalho com grande 
interesse nesse assunto. Em 2022, também, 
embalagens novas com algumas surpresas 
para os nossos consumidores”, adiantou.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

20 5,4

Sabor que dá gosto
Entre as indulgências que apareceram 
na pesquisa realizada pela Nielsen, o 
Creme de Chocolate/Amendoim obteve 
um expressivo crescimento em valor, de 
31,4%, e em volume, de 23,7%, no período 
pesquisado, de julho de 2020 a junho de 
2021 “versus 12 meses imediatamente 
anteriores”. O estudo apontou que a 

avelã dispara na preferência, com 73% 
em volume de segmentos, seguido pelo 
amendoim, com 10%. O Sul e o Interior 
de São Paulo são as regiões que mais 
contribuíram para o seu crescimento, 
com 29% e 21%, respectivamente. Para 
Daniel Asp, gerente de Atendimento ao 
Varejo da Nielsen, “as indulgências não 
deixarão de ser consumidas e apreciadas, 
mas há dúvidas de que continuarão no 
mesmo ritmo.A crise econômica impulsiona 
as mudanças na cesta de compras do 
brasileiro, mas também acredito que a 
economia deverá melhorar com a abertura 
de vagas de emprego que começam a 
aparecer a partir de agora”, destacou.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

31,4 23,7
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LEITE UHT

IOGURTE

Mix variado 
Com uma importância de 51% no resultado 
das vendas da categoria, o iogurte líquido 
puxou o grupo para cima. Entre o segundo 
semestre de 2020 e o primeiro de 2021, 
as vendas dessa apresentação da bebida 
aumentaram 15,6% no varejo de pequeno 
e médio porte pesquisado pela Nielsen.
Quando se observa o desempenho conjunto 
da comercialização do produto, nota-se 
que outros segmentos também foram 
contemplados com crescimento de vendas. 
São os casos das versões branco com sabores 
(10,4%), ao natural (19,1%), com pedaços de 
frutas (15,2%) e com camada de iogurte 
(20,2%). O único produto que teve retração 
foi a bebida com polpa da fruta (-5,1%).

No retrato de vendas por regiões, todas 
apresentaram alta. Com variação positiva de 
15,7%, o Nordeste lidera a alta, seguido pelo 
Sul (15,1%), Centro-Oeste (14,4%), Minas Gerais, 
Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro 
(14,3%), interior paulista (12,2%), Grande de São 
Paulo (7,4%) e Grande Rio de Janeiro (6,8%).

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

13,7 8,5

Integral lidera
O leite integral é o campeão de vendas 
na categoria de leite asséptico. Contribuiu 
com 84% para o faturamento da categoria, 
sendo os 16% restantes igualmente divididos 
entre semidesnatado e desnatado. O grupo 
apresentou intenso crescimento de 25,1% 
em valor, e uma alta de 3,6% apurada em 
volume de unidades comercializadas. 
Luiz Claudio Lorenzo, diretor-comercial da 
Piracanjuba, entende que houve uma mudança no 
hábito de compras do consumidor, ocasionando 
o fortalecimento do varejo de vizinhança, 
especialmente nos períodos mais rígidos do 
isolamento social. “Com isso, é possível observar 
que esses estabelecimentos estão melhorando o 
sortimento que oferecem, bem como a prestação 

de serviços. Também percebo que a distribuição 
mais ágil proporcionou mais competitividade 
a esse canal de vendas”, destaca.
Na sua estimativa, o varejo de proximidade 
representa cerca de 1/3 das vendas de 
leite longa vida. Investindo na expansão da 
produção, a empresa apresentou um aumento 
de volume de vendas em torno de 20%. 
Apesar de a versão leite integral despontar na 
liderança, Lorenzo observou que as versões 
semidesnatado e desnatado ganham mercado. 

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

25,1 3,6
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Espaço na cesta
Presença constante na cesta de compras do 
shopper, o azeite de oliva está ganhando cada 
vez mais força no pequeno varejo, como mostram 
os dados da pesquisa Nielsen. A categoria 
apresentou crescimento de 26,4% em vendas/
valor e 10,2% em vendas/volume. Além disso, a 
embalagem de vidro foi a que mais contribuiu para 
o resultado, com 88% do segmento. Outro dado 
evidenciado pela pesquisa mostra que a região 
que abrange Minas Gerais e Espírito Santo, bem 
como o interior do Rio de Janeiro, se destacou 
ao contribuir para o crescimento em 25% das 
vendas/valor. “O azeite sempre esteve na lista de 
compras do consumidor e está na moda, pois é 
um produto saudável e saboroso. De dez anos 
para cá, tornou-se objeto de desejo”, comenta 
Patrícia Galasini, especialista em azeites de oliva
e presidente da Câmara Setorial de Olivicultura 
do Estado de São Paulo. Segundo ela, pequenos 

varejos que focam apenas em preço devem 
entregar azeites com um valor razoável, de 
até 25 reais, mas também precisa entregar 
qualidade. “No entanto, em um pequeno varejo, 
que tem como diferencial criar formas de 
encantar o cliente, as oportunidades aumentam 
e, além de entregar qualidade, também entrega 
experiência. Dispor de uma variedade maior 
de rótulos é importante e demonstra maior 
atenção dedicada ao cliente”, orienta.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

26,4 10,2
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FARINHA DE TRIGO

FAROFA
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Com números positivos, entre os quais um 
aumento em vendas na casa de 13,1%, e 
de 5,7% em volume, na comparação entre 
julho de 2020 a junho de 2021, ao mesmo 
período anterior, a categoria Farofa mostrou-
se valorizada no ponto de venda. Para 
Sílvia Araújo, gerente de Marketing de Yoki 
na General Mills Brasil, uma das maiores 

À moda brasileira fabricantes de farofa do País, no período 
analisado detectou-se um aumento expressivo 
nas vendas da categoria, majoritariamente por 
causa da pandemia vivida desde março de 
2020. “Nesse cenário, as pessoas passaram a
alimentar-se mais em casa”, explicou. A 
composição preferida, segundo a pesquisa, 
é aquela onde entra a mandioca, com 88%. A 
gerente explica que a mandioca acaba sendo 
a preferida pelos consumidores por ser a 
base da receita original dessa categoria. 
No mesmo levantamento, também detectou-
se que a Região Sul apresenta crescimento 
da categoria de 38%. Sílvia acrescenta que a 
empresa está comprometida com a continuidade 
do crescimento da categoria por meio de 
tamanhos específicos para as necessidades dos 
canais, e de inovações que trazem experiências 
diferenciadas para os consumidores”, destaca.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

13,1 5,7

A categoria Farinha de Trigo teve uma variação 
expressiva em valor, de 13,2%, obtido na pesquisa 
realizada pela Nielsen, enquanto o volume foi de 
0,1%. A importância da versão sem fermento chegou 
a 85% em volume dos segmentos, e a da versão 
com fermento foi de 15%. A Região Sul contribui, de 
longe, para o seu crescimento, com 47%. De olho 
nesse mercado, a Bunge reformulou suas linhas 
de farinha de trigo, disponíveis tanto para clientes 
industriais como de food service. Essas linhas terão 
nova apresentação, com embalagens de papel 
produzidas com matérias-primas provenientes de 
fontes renováveis e recicláveis, para seu portfólio 
de produtos de 25 kg. A mudança oferece vários 
benefícios para os clientes, por exemplo, mais 
facilidade no armazenamento dos produtos e 
mais eficácia contra vazamentos. O projeto, que 

Mais eficácia para o cliente
inclui adaptações nas linhas industriais, começou 
no ano passado pelo moinho de Ponta Grossa/
PR. "Trabalhamos com o propósito de inovar 
continuamente e oferecer aos nossos clientes os 
melhores produtos e soluções. A utilização das 
embalagens de papel de fontes biodegradáveis 
certamente facilitará o dia a dia de nossos 
parceiros", afirma Lucélia Vieira, gerente de 
Marketing da Bunge para Cadeia de Trigo.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

0,113,2
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MASSAS INSTANTÂNEAS
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Mudança na rotina
Outra categoria de consumo 
alimentício que foi impactada 
positivamente pela pandemia 
do novo coronavírus é a 
de massas instantâneas. A 
pesquisa Nielsen apontou 
que a categoria cresceu 13,2% 
em vendas/valor e 4,3% em 
vendas/volume, com destaque 
em importância para o interior 
paulista, com 23% do resultado
total. E entre as variações 
dos produtos da categoria, o 
macarrão é responsável, em 
valor, por 82% do segmento. 
Segundo Alessandra Tezoto, 
gerente de Inteligência de 
Mercado da Nissin Foods do 
Brasil, com a pandemia e as 
pessoas fazendo suas refeições 
em casa, o segmento de copos 
foi um dos que mais cresceram. 
“Durante a pandemia, a 
categoria de macarrão 
instantâneo foi uma vigorosa 
aliada dos consumidores por 
causa da mudança na rotina. 
Acreditamos que a categoria 
permanecerá estável em 
relação ao último ano móvel, 
pois algumas mudanças
na rotina ou nos hábitos devem 
permanecer. A categoria 
inclui muitos benefícios que 
contribuem para que seu 
consumo se mantenha elevado 
e continue sendo uma aliada 
dos consumidores”, comenta.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

13,2 4,3
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ÓLEO VEGETAL 
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Frequência de compra
Item de reposição mensal, o óleo vegetal 
é uma categoria de alta penetração e que 
apresenta frequência de compra superior a 99% 
nas cestas de compras do shopper. Segundo 
Fernanda Dalben, diretora de Marketing da Rede 
Dalben Supermercados e vice-presidente da 
POPAI Shop, houve um elevado tíquete médio, 
considerando-se que o volume comprado por 
viagem é superior a três unidades, em média. 
“O óleo vegetal é um dos principais itens da 
cesta de commodities e um item de reposição 
mensal”, comenta Fernanda. Ainda segundo 
ela, nos últimos 12 meses, a realidade de 
Price Point da categoria oscilava entre 6,49 
reais e 6,89 reais. “Atualmente, a política de 
preços tem um patamar próximo de 9 reais, 
e até mais que isso. Uma inflação dos últimos 
12 meses, superior a 25,03%, impactou no 
formato de compra dos consumidores”, avalia.
A pesquisa realizada pela Nielsen apontou que 

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

55,3 -5,6

houve um crescimento de 55,3% em vendas/
valor e uma queda de -5,6% em vendas/volume, 
sendo os Estados de Minas Gerais e Espírito 
Santo e o interior do Rio de Janeiro os mais 
responsáveis pelo crescimento das vendas em 
valor. “O crescimento foi movimentado pela alta 
dos preços, que o consumidor absorveu na sua 
jornada de compras. Em alguns momentos, as 
famílias abasteceram-se mais e fizeram estoque, 
e em outros, reduziram a quantidade de itens de 
consumo, adotando outras formas de cozinhar 
e substituindo o óleo”, finaliza Fernanda.
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PÃO INDUSTRIALIZADO
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O pão é um alimento versátil, que não 
pode faltar na mesa do brasileiro. Com uma 
diversidade significativamente presente no 
varejo, o pão industrializado é um grande 
gerador de fluxo cuja comercialização 
cresceu, de acordo com a pesquisa Nielsen, 
17% em vendas/valor no período entre 
julho de 2020 e junho de 2021 finalizado 
em junho, ou seja, de julho 2020 a junho 
2021 versus junho 2020 a julho 2019). 
Em vendas/volume, ela cresceu 11,5% no 
mesmo período citado anteriormente. 
Em relação ao segmento, ou seja, 
fôrma, bisnaguinha, sovado e francês, 
entre outros, o pão de fôrma é o líder 
disparado, respondendo por 75% das 
vendas, seguido por bisnagas, com 14%. 
Em terceiro lugar, aparecem empatados, 

Para todas as ocasiões
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com 3%, os segmentos de pão de 
hambúrguer, sovado e para hot dog.
Ao analisar a performance da categoria ao 
longo do País, a pesquisa Nielsen constatou 
que o Sul respondeu por 24% das vendas, 
seguido pelo interior de São Paulo, com 
20%. A Região Sul também foi a maior 
responsável pelo crescimento da categoria 
como um todo, com 28% de importância.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VOLUME 

11,517
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PEIXE ENLATADO
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A sardinha é a protagonista do grupo 
peixe enlatado. Responde por 98% do 
valor faturado pela categoria, o qual 
aumentou 8%. Por regiões, o Nordeste 
ocupa a liderança, representando 
45% da comercialização apurada 
junto ao pequeno e médio varejo.
Com um portfólio centrado em sardinha 
e atum – em diversas apresentações, 
como sólido, ralado, filé e em patê –, a 
Gomes da Costa, ressalta a importância 
desses pontos de venda para manter 
boa parte do abastecimento: “O canal 
tradicional e mercados de até nove 
checkouts representam cerca de 40% 
para a categoria de peixes enlatados, 
a GDC tem distribuição muito 
semelhante ao total do mercado”, diz 
Antônio Barranco, diretor-comercial. 
Pelas contas da empresa, em 2020, o 
consumo de peixe enlatado aumentou 
quase 10% em valor, sendo o destaque 
para a alta da sardinha, na casa de 
dois dígitos. O executivo justifica 
o crescimento, basicamente, por 
dois motivos: pagamento do auxílio 
emergencial e o fato de as pessoas 
terem feito as refeições em casa. 
Apesar de a sardinha ser a campeã 
de vendas, como mostra o estudo em 
questão, Barranco explica a aposta 
da empresa na dupla atum e sardinha 
enlatados, alegando que ambos têm em comum, 
além da praticidade e do sabor, a salubridade. 
“São fontes de nutrientes e não contêm 
conservantes. Com a pandemia, os brasileiros 
ficaram mais preocupados com a saúde e por 
isso, procuram adotar novos hábitos alimentares."

Sardinha, a queridinha

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

-2,68
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Hora de lazer

SALGADINHO

Associada à compra por impulso e a momentos 
em que o shopper deseja consumir algo que 
lhe desperte a sensação de merecimento ou de 
autoindulgência, a categoria de salgadinho teve 
seu consumo aumentado durante a pandemia 
pelo novo coronavírus. A pesquisa realizada 
pela Nielsen indicou que a variação em vendas/
valor foi de 18,4% e a em vendas/volume 
foi de 7,9%, sendo que os snacks de batata 
foram responsáveis por 23% da importância 
em valor do segmento. Para Olegário Araújo, 
consultor de Inteligência de Varejo e Consumo, 
pesquisador do GVceV e cofundador da 
Inteligência 360, a análise geral dos números 
permite a formulação de duas hipóteses que 
não são mutuamente excludentes: 1) a variação 
maior de preço do que de volume pode ser 
associada a um aumento maior de preço 

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR 
EM VOLUME 

18,4 7,9

do que de volume; 2) As pessoas passaram 
a consumir produtos premium, ou seja, de 
maior valor agregado. “Nesse contexto, o 
varejista precisa analisar o seu sortimento e 
entender como foi o desempenho das vendas 
por segmento, tanto em faturamento (valor) 
como em unidades para entender a sua 
aceitação."O varejista precisa olhar para a sua 
realidade de clientes, entender a importância 
dos segmentos e o desempenho”, diz.
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ALIMENTO PARA GATOS

ALIMENTO PARA CÃES

PE
T

Vendas e custos crescem
Com uma alta no faturamento de 16% e de 4,7% 
no volume de vendas, a categoria de alimentos 
para cães apresentou crescimento em todas 
as regiões pesquisadas pela Nielsen. Em valor, 
o maior incremento ocorreu no Grande Rio de 
Janeiro (33,3%), seguido pelo Nordeste (26%), 
Sul (22%), Centro-Oeste (14,3%), interior de São 
Paulo (10,2%), e a área que abrange Minas Gerais, 
Espírito Santo e o interior do Rio de Janeiro (8%), 
e por fim a Grande São Paulo (1,8%). O segmento 
de alimentos para cães adultos responde por 
80% do total de vendas em valor. José Edson 
Galvão de França, presidente-executivo da 
Abinpet – Associação Brasileira da Indústria de 
Produtos para Animais de Estimação, destaca que 
o pet food (alimento completo industrializado), 
de maneira geral, representa 77% da receita 

(26,6 bilhões de reais) do setor. Os dados, 
porém, não levam em conta as movimentações 
de serviços gerais, serviços veterinários e 
venda de animais. “As projeções indicam que o 
faturamento de pet food crescerá 25,5% entre 
as demais indústrias do setor neste ano. Mas a 
defasagem é de cerca de 30% em relação aos 
gastos da indústria, ou seja, o saldo para os 
fabricantes de alimentos é negativo”, observa.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

4,716
Escolha prática
O segmento de alimentos para gatos adultos 
domina as vendas da categoria: responde 
por 91% do total faturado e contribui com 81% 
para o crescimento de 22,2% apurado em 
valor no grupo. Quanto à comida para filhotes, 
equivale a 8% das vendas contabilizadas nos 
pontos de venda pesquisados, enquanto o 
segmento sênior está na marca de 1%.
Exceto a região do Grande Rio de Janeiro, 
que aponta retração de 6,4%, todas 
fecharam em alta. No Sul, por exemplo, 
as vendas aumentaram em 40%, fato que 
ampliou a importância da região para 29% no 
levantamento atual (no anterior estava em 25%).
Ainda que os pet shops (pequenos e médios) 
sejam considerados o principal canal de 

acesso aos pet foods – representam cerca 
de 50% das vendas do setor, segundo 
a Abinpet –, o varejo alimentar também 
é considerado importante, com uma 
participação em torno de 10% nas vendas. 
E também representa uma escolha prática para 
famílias que inserem as necessidades do pet 
na cesta de produtos de compra habitual.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

14,722,2
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BATATA CONGELADA
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O pulo do gato

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

27,536,7

O pulo do gato do varejo, consistiu, por assim 
dizer, em reservar um espaço no freezer 
para as batatas congeladas. A procura pelo 
alimento aumentou a passos largos – em 
36,7% no faturamento e 27,5% em volume, 
comercializados em 12 meses encerrados em 
junho. O formato palito é o de maior vendagem 
(com importância de 95% no total da categoria). 
A menor fatia agrega as demais versões, como 
smile e noisette (bolinha com casca crocante).
De olho nesse mercado, a indústria Bem 
Brasil. em Araxá/MG, com duas unidades 
fabris em Minas Gerais (a de Araxá e outra em 
Perdizes), produz mais de 250 mil toneladas 
de batatas pré-fritas congeladas por ano. E 
tem um mix com mais de 20 itens voltados 
para o food service e o varejo nacional.
Para Dênio de Oliveira, presidente da 
empresa, o consumo per capita está 
aumentando e, consequentemente, o 
mercado de batatas fritas congeladas 
registra expansão em ritmo acelerado ao 
longo dos anos. “A pandemia, com certeza, 
acelerou ainda mais esse crescimento."
O empresário é categórico ao ressaltar a 

importância do varejo de vizinhança para a 
categoria. “O produto está muito associado 
ao consumo em família e aos amigos, 
a momentos de prazer, descontração, 
confraternização. Durante a pandemia, esses 
momentos ocorreram mais em casa e o canal 
foi importante para o abastecimento rápido 
e conveniente das famílias. A Bem Brasil 
aposta no varejo de vizinhança por oferecer 
praticidade, conveniência, e abastecimento 
rápido e muito eficiente ao shopper."
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A queridinha da mesa
A pesquisa realizada pela Nielsen 
constatou um aumento de 9,6% 
em valor da categoria e 3,4% em 
volume no período pesquisado, de 
julho de 2020 a junho de 2021. Para 
Samuel Maia, diretor de Marketing 
da Lactalis do Brasil, os dados 
seguem uma tendência global de 
aumento do consumo de manteiga. 
“O consumidor vem optando pela 
manteiga em vez da margarina em 
virtude de seu sabor natural superior 
e de ser mais saudável e livre 
de aditivos químicos. Em valor, a 
categoria de manteiga já representa 
85% do valor do mercado 
de margarina. No segmento 
embalagem, o pote dispara na 
preferência, com 77% de importância. Segundo 
o executivo, o hábito de consumir manteiga faz 
maior uso dela (70%) por causa de sua qualidade 
“espalhável”, que permite ao consumidor passá-la 
em pães, torradas, bolachas, e por isso o formato 
pote é o mais conveniente para esse hábito. “O 
formato tablete é mais utilizado no uso culinário 
da manteiga, por sua facilidade em garantir as 
porções exatas para as receitas. Em países onde 
o consumo per capita de manteiga é maior, 
como a França, o formato de tablete tem uma 
participação maior (cerca de 70%) exatamente 
por causa desse uso mais frequente em receitas”, 
explica. A Região Nordeste contribui com um 
crescimento de 32%. O número é certificado 
por Maia, que destaca que a região é o maior 
mercado da categoria, contribuindo muito para 
o seu crescimento. “Quando olhamos para os 
números de maneira relativa, vemos outras 
regiões com crescimentos importantes, como 

o interior de São Paulo (11,5%), o Sul (12,3%) e 
o Centro-Oeste (9,6%), enquanto no Nordeste 
ela cresce 9,2% em volume.” Maia também 
lembrou que a Lactalis, por meio da marca 
President, sempre se esforçou por desenvolver 
o mercado. “Inclui o portfólio mais completo 
de manteigas do Brasil com as marcas Elegê, 
Batavo, Cotochés e Itambé, além de President, 
todas disponíveis nos formatos pote, tablete e 
blister. E, colocando-se no topo de todas elas, 
a La Motte, ganhadora da medalha de ouro no 
'Concours General Agricole de Paris'", finalizou.

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

9,6 3,4
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REQUEIJÃO + CREAM CHEESE
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Para comer a qualquer hora
Seja para passar o pão ou até mesmo 
para o uso culinário, o requeijão tem 
forte presença na cesta de compras do 
brasileiro. A pesquisa Nielsen apontou 
que a variação em vendas/valor foi de 
24,2% e vendas/volume de 16,1%. A 
região Sul se destacou em importância 
para o crescimento do consumo, sendo 
responsável por 25% desse resultado, 
seguida pelo interior de São Paulo, com 
24% e em terceiro, o Nordeste com 16%.
Dentre os produtos que fazem parte 
da categoria, o requeijão é o item mais 
consumido com 89% do segmento; seguido 
por cream cheese com 9%; porcionados 
com 3% e queijo minas frescal com 2%. 

IMPORTÂNCIA DOS SEGMENTOS (%)

EM VALOR EM VOLUME 

24,2 16,1

“Desde 2014, categoria requeijão foi 
a que mais vendeu dentre todos os 
tipos de queijos produzidos no Brasil 
e para ampliar as vendas no varejo 
a orientação é trabalhar o preço, já 
que, em sabor, todos os produtos 
são bem parecidos”, comenta Disney 
Criscione, especialista em queijos. 
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CATEGORIAS EM DESTAQUE
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Confira nas páginas a seguir uma lista de 107 
categorias que, em especial, são importantes 
para o atacadista distribuidor manter em seu 
portfólio e oferecer ao seu cliente varejista. A 

pesquisa foi realizada pela Nielsen junto a 485 mil 
estabelecimentos. O estudo completo examina o 
movimento (em valor) de 157 categorias, 50 das 

quais já foram descritas com destaque nas páginas 
anteriores. A cesta pesquisada inclui alimentos, 

bebidas, produtos de higiene e beleza, de limpeza 
e de bazar (veja Quadro). Confira os dados por 

importância, variação e cesta.

Mix nota 10
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CATEGORIAS EM DESTAQUE

RANKING DE IMPORTÂNCIA

FONTE: NIELSEN

ABSORVENTE HIGIÊNICO 1,1% -2,4% H&B
AÇÚCAR 17,1% 0,7% ALIMENTOS
ADOÇANTE 7,9% -0,4% ALIMENTOS
ÁGUA DE COCO 23,4% 16,9% BEBIDAS
ÁGUA MINERAL 15,4% 7,1% BEBIDAS
ALGODÃO INDUSTRIALIZADO 0,7% -5,3% H&B
ALMÔNDEGAS 22,5% 6,2% ALIMENTOS
ARMADILHA 6,1% 9,2% LIMPEZA
ARROZ 43,3% -2,5% ALIMENTOS
ASPARGOS 39,8% 20,7% ALIMENTOS
ATUM E BONITO 9,9% 2,3% ALIMENTOS
BABY FOOD -12,2% -9,7% ALIMENTOS
BEBIDA À BASE DE SOJA -11,1% -12,2% BEBIDAS
BISCOITOS 5,3% -0,3% ALIMENTOS
BOLO 2,0% -2,1% ALIMENTOS
BRONZEADOR -9,0% -12,0% H&B
CAFÉ COM LEITE 24,5% 20,1% ALIMENTOS
CAFÉ SOLÚVEL 10,4% 3,0% ALIMENTOS
CALDOS -1,2% -2,9% ALIMENTOS
CARNES CONGELADAS / SALGADINHO 22,5% 12,1% ALIMENTOS
CARNES SAUDÁVEIS 6,1% 6,9% ALIMENTOS
CERAS PARA PISOS 6,1% -2,6% LIMPEZA
CEREAL EM BARRA 11,2% 9,3% ALIMENTOS
CHÁ SECO 21,5% 9,3% ALIMENTOS
CHAMPIGNON 23,1% 12,7% ALIMENTOS
CHAPINHA / PRANCHA DE CABELOS -2,5% -20,8% BAZAR
CHINELOS+SAND+TAMANCO 4,0% 3,4% BAZAR
COLA 1,1% 0,3% BAZAR
COMPLEMENTO ALIMENTAR 2,3% -2,9% ALIMENTOS
CONCENTRADO DE LIMPEZA 10,7% 3,6% LIMPEZA
CONHAQUE 26,6% 28,4% BEBIDAS
CONSERVAS SEM ASPARGOS / PALMITO 27,5% 4,1% ALIMENTOS
COPA 4,3% -12,3% ALIMENTOS
CORTES TEMPERADOS 28,5% 9,5% ALIMENTOS
CREME PARA ASSADURA 5,5% 3,1% H&B
CREME PARA BARBEAR 2,5% 0,1% H&B
CREMES PARA PELE 2,3% -2,8% H&B
DESCOLORANTE 13,8% 2,6% H&B
DESODORIZADOR SANITÁRIO 10,2% 3,7% LIMPEZA
DPC -6,5% -8,1% ALIMENTOS
ESMALTE PARA UNHA -2,6% -10,8% H&B
EXTRATO DE TOMATE 3,2% -4,0% ALIMENTOS
FÓRMULAS INFANTIS 8,7% 5,8% ALIMENTOS
FRALDA DESCARTÁVEL -4,1% -9,2% H&B
FRALDA PRA INCONTINÊNCIA 10,8% 7,2% H&B
GÁS FUMIGANTE 3,2% -0,7% LIMPEZA
GOMAS DE MASCAR -12,0% -18,0% ALIMENTOS
HAMBÚRGUER 28,1% 7,9% ALIMENTOS
KIBE+MINIKIBE 38,7% 22,4% ALIMENTOS
LÃ DE AÇO 0,3% -3,5% LIMPEZA
LANCHES PRONTOS 24,9% 21,1% ALIMENTOS
LEITE COM SABOR 7,6% 2,8% ALIMENTOS
LEITE CONDENSADO 16,4% -3,5% ALIMENTOS
LEITE EM PÓ 10,3% -6,8% ALIMENTOS

OUTRAS CATEGORIAS VAR % VENDAS VALOR VAR % VENDAS VOLUME CESTA
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CATEGORIAS EM DESTAQUE

PRODUTO VAR % VENDAS VALOR VAR % VENDAS VOLUME CESTA

RANKING DE IMPORTÂNCIA

FONTE: NIELSEN

LEITE FERMENTADO 15,6% 11,0% ALIMENTOS
LENÇO UMEDECIDO 7,6% -0,6% H&B
LIMPADOR DE BANHEIRO 9,0% 5,1% LIMPEZA
LIMPADORES C/ BRILHO 25,8% 22,2% LIMPEZA
LINGUIÇA 27,9% 8,8% ALIMENTOS
LOÇÃO PÓS-BARBA -23,8% -29,0% H&B
LUSTRA-MÓVEL 8,2% 1,2% LIMPEZA
MAQUIAGEM -35,7% -40,2% H&B
MARGARINA 7,5% -2,5% ALIMENTOS
MASSAS ALIMENTÍCIAS -1,0% -7,0% ALIMENTOS
MISTURA PARA BOLOS 0,6% -3,8% ALIMENTOS
MISTURA PARA SOBREMESAS 14,2% 4,5% ALIMENTOS
MODIFICADOR DE LEITE 4,7% -1,5% ALIMENTOS
MORTADELA 10,8% 2,5% ALIMENTOS
PALMITO 23,9% 17,3% ALIMENTOS
PAPEL HIGIÊNICO 7,2% 4,4% H&B
PASTA REFRIGERADA 5,0% 2,8% ALIMENTOS
PASTEL REFRIGERADO 12,7% 6,5% ALIMENTOS
PEQUENOS MOLDADOS 19,2% 6,6% ALIMENTOS
PETIT SUISSE 10,9% 3,1% ALIMENTOS
PILHA 6,4% 3,5% BAZAR
PIPOCA DOCE 3,5% -3,5% ALIMENTOS
PIZZA REFRIGERADA 8,2% 2,0% ALIMENTOS
PÓS-XAMPU 0,8% -0,2% H&B
PRATOS PRONTOS 18,8% 14,8% ALIMENTOS
PRESUNTARIA 11,5% 2,1% ALIMENTOS
PRODUTOS DE HIGIENE PARA PÉS -4,4% -5,7% H&B
PRODUTO PARA COZINHA 12,2% 6,6% LIMPEZA
PRODUTO PARA HIGIENE INTIMA 10,0% 4,7% H&B
PURÊ DE TOMATE 20,1% 0,3% ALIMENTOS
PURIFICADOR DE AR 13,3% 9,9% LIMPEZA
QUEIJOS ESPECIAIS 23,9% 11,3% ALIMENTOS
RECHEADOS 44,7% 28,4% ALIMENTOS
RODENTICIDA -5,6% -5,1% LIMPEZA
SABÃO EM BARRA 11,5% -0,6% LIMPEZA
SABONETE 7,3% -0,6% H&B
SALAME 12,6% 4,0% ALIMENTOS
SALSICHA/SALSICHÃO 19,3% 1,9% ALIMENTOS
SAPONÁCEOS 7,2% -0,5% LIMPEZA
XAMPU 1,5% -2,7% H&B
SOBREMESAS LÁCTEAS 22,4% 25,5% ALIMENTOS
SOPAS 5,7% 11,1% ALIMENTOS
SORVETE IMPULSO + DOMÉSTICA -0,4% -5,6% ALIMENTOS
STEAK 29,6% 7,6% ALIMENTOS
SUCO CONCENTRADO -1,8% 0,2% BEBIDAS
SUCO EM PÓ 0,2% -2,2% BEBIDAS
TEMPEROS 7,2% -1,3% ALIMENTOS
TINTURA E REJUVENESCEDOR PARA CABELOS -2,5% -3,5% H&B
TORTAS 16,0% 11,0% ALIMENTOS
TOTAL CHAMAS 4,5% -4,5% BAZAR
VEGETAL CONGELADO 33,3% 18,4% ALIMENTOS
VODCA 4,1% -7,6% BEBIDAS
UÍSQUE 48,0% 30,9% BEBIDAS
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Dispensa o uso de sal
e outros temperos
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Muitas pessoas não sabem 
que, com a vigência do Có-
digo Civil de 2002, passou a 
ser admissível a alteração 
do regime de separação de 

bens do casamento por meio de uma 
ação judicial denominada “Ação de Alte-
ração de Regime de Bens de Casamen-
to”, na qual se exige pedido motivado de 
ambos os cônjuges sobre a pretendida 
alteração, os quais assinarão o pedi-
do em conjunto com o advogado. Para 
corroborar com a previsão trazida pelo 
Código Civil, é importante destacar o 
entendimento da doutrina brasileira em 
jornada de Direito Civil, que, por meio do 
Enunciado no 113, assim pontuou: “É ad-
missível a alteração do regime de bens 
entre os cônjuges, quando então o pedi-
do, devidamente motivado e assinado 
por ambos os cônjuges, será objeto de 
autorização judicial, com ressalva dos 
direitos de terceiros, inclusive dos entes 
públicos, após perquirição de inexistên-
cia de dívida de qualquer natureza, exi-
gida ampla publicidade.” A motivação 
exigida pela Lei não precisa ser funda-
da em justificativas profundas ou espe-
ciais, inclusive, já há entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça no sentido 
de que basta a mera divergência entre 
o casal em relação à administração dos 

Alteração de Regime
de Bens de Casamento

bens para que seja admitida a alteração 
do regime.1 Espera-se que, com o cená-
rio pandêmico vivenciado atualmente, 
o número de ações que visam a altera-
ção do regime de separação de bens 
aumente consideravelmente, haja vista 
que os bens adquiridos na constância 
do casamento se comunicam entre os 
cônjuges e, na hipótese de algum dos 
consortes assumir dívida e não conse-
guir honrar, poderá comprometer bens 
que pertencem a ambos, ou seja, a atitu-
de de um dos cônjuges poderá prejudi-
car o outro. Além da motivação para que 
seja possível tal alteração, também se 
exige que tal ato não prejudique tercei-
ros de boa-fé, por exemplo, credores de 
um dos cônjuges. Além disso, a alteração 
do regime apenas gerará efeitos futuros, 
não refletindo na vida pretérita do casal, 
sendo também entendimento pacífico 
do Superior Tribunal de Justiça2. Portan-
to, tratando-se de interesse de ambos os 
cônjuges, notadamente para proteção 
de patrimônio, considerado motivo justo, 
é plenamente cabível o pedido de alte-
ração de regime de separação de bens, 
que dependerá de autorização judicial 
para surtir os efeitos pretendidos.

Paula Milaneze Diniz é advogada no escritório 
Dessimoni & Blanco Advogados.

A motivação 
exigida pela 
Lei não precisa 
ser fundada em 
justificativas 
profundas ou 
especiais

LEGISLAÇÃO Paula Milaneze Diniz

1 STJ - REsp: 1446330 SP 2013/0381841-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 27/03/2015
2 STJ - REsp: 821807 PR 2006/0036029-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/10/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 13/11/2006 p. 261. 
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A inauguração 
do novo Sesc 
contou com 
a presença 
de autoridades 
e familiares do 
homenageado

                                                                                           
Texto e fotos de Márcio Rocha

O presidente do Sistema Fecomér-
cio/Sesc/Senac de Sergipe, Laér-
cio Oliveira, inaugurou, em 25 de 

outubro, a nova unidade do Sesc – Serviço 
Social do Comércio, em Aracaju/SE, batizada 
de Raymundo Juliano, na Avenida Otoniel 
Dórea, centro histórico da capital. A nova uni-
dade contempla um investimento de mais 
de 12 milhões de reais em uma obra com 
mais de 2,8 mil metros quadrados de área 
construída em três pavimentos.

Raymundo Juliano, falecido em 2020 aos 
88 anos, atuou na vida empresarial desde 
os oito anos de idade, quando começou a 
trabalhar como engraxate .A partir de uma 
caixa de engraxate, acabou por se formar um 
empresário que atuou nos ramos da comu-
nicação e do comércio varejista, atacadista 
e distribuidor, e de veículos, bem como o 
de combustíveis, hotelaria, construção ci-
vil e agronegócio. Seu trabalho formou um 
grupo empresarial responsável por milhares 
de empregos em várias cidades de Sergipe, 
que incluem os do grupo Fasouto, empresa 
de comércio atacadista e distribuidor e de 

Raymundo Juliano é 
nome da nova unidade 
do Sesc em Aracaju

atacarejo, que se faz presente tanto na ca-
pital, Aracaju, como nas cidades do interior 
sergipano: Estância, Lagarto, Tobias Barreto 
e Nossa Senhora do Socorro.

Laércio Oliveira, presidente do Sistema 
Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe, des-
tacou a importância de Raymundo Juliano 
para o universo dos negócios no Estado e va-
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ABAD
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES 

DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
AV. NOVE DE JULHO, Nº 3.147 • 9º ANDAR • CEP 01407-000 - SÃO PAULO - SP 

TELEFONE: (11) 3056-7500 • E-MAIL: ABAD@ABAD.COM.BR • SITE: WWW.ABAD.COM.BR

PRESIDENTE
LEONARDO MIGUEL SEVERINI – P. SEVERINI NETTO COMERCIAL /MG

1º VICE-PRESIDENTE
JOSÉ LUIS TURMINA – ONIZ DISTRIBUIDORA /RS

2º VICE-PRESIDENTE
JOSÉ RODRIGUES DA COSTA NETO – JC DISTRIBUIÇÃO /GO

VICE-PRESIDENTES
ALAIR MARTINS JÚNIOR – MARTINS COMÉRCIO /MG

EULER FUAD NEJM – DECMINAS/MG 
JOÃO ALBERTO PEREIRA – GRUPO PEREIRA /SP

JULIANO FARIA SOUTO – FASOUTO /SE
JUSCELINO FRANKLIN DE FREITAS JÚNIOR – NOSSA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS /MG

LUIZ GASTALDI JÚNIOR – MERCANTIL NOVA ERA /AM
VALMIR MÜLLER – MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA /SC

CONSELHO DELIBERATIVO
PRESIDENTE

EMERSON LUIZ DESTRO – DESTRO BRASIL DISTRIBUIÇÃO /SP
1º VICE-PRESIDENTE

JOÍLSON MACIEL BARCELOS FILHO – BARCELOS & CIA /RJ
2º VICE-PRESIDENTE 

HELLTON VERÍSSIMO MARINHO DINIZ – NORDIL- NORDESTE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA /PB

CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE

JOSÉ DO EGITO FROTA LOPES FILHO – JOTUJÉ DISTRIBUIDORA /CE
VICE-PRESIDENTE

RAIMUNDO REBOUÇAS MARQUES – ACTIVE REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIM./PI
CONSELHEIROS

LUIZ CARLOS MARINHO – RIO QUALITY COMÉRCIO DE ALIMENTOS /RJ
MILENE MÜLLER – DISTRIBUIDORA MÜLLER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES /SC

JOSÉ LUIZ TORRES – REDIJOHN DISTRIB. DE PROD. HIGIENE LIMPEZA E AUTOMOTIVOS /PE

CONSELHO CONSULTIVO
PRESIDENTE

CARLOS EDUARDO SEVERINI – TENDA ATACADO/SP
1º VICE-PRESIDENTE

ROBERTO GOMIDE CASTANHEIRA – CONDOR ATACADISTA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO/
DF

 2º VICE-PRESIDENTE
DANIELLE CRISTINA BRASIL DE SOUZA – RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA/RN

LÍDERES REGIONAIS
REGIÃO SUL -  IZAIR POZZER – PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

REGIÃO CENTRO-OESTE – RENATO MOREIRA DA SILVA
 RMZ DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA

REGIÃO NORTE – FABRIZIO JOSÉ DOS SANTOS ZAQUEO – FRIOS VILHENA LTDA.
REGIÃO NORDESTE – ANTÔNIO ALVES CABRAL FILHO – CABRAL & SOUZA LTDA.

REGIÃO SUDESTE – JOÍLSON MACIEL BARCELOS FILHO – BARCELOS & CIA. LTDA
.

PRESIDENTE DA ABAD JOVEM 
FLAVIO VINTE DI IÓRIO MACIEIRA – VIVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

ÁREA EXECUTIVA
SUPERINTENDENTE-EXECUTIVO

OSCAR ATTISANO – OSCAR@ABAD.COM.BR
DIRETOR DE RELACIONAMENTO COMERCIAL E CENTRAL DE NEGÓCIOS 

ROGÉRIO OLIVA – OLIVA@ABAD.COM.BR
GERENTE ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA-JURÍDICA
SANDRA ROCHA CALDEIRA – SANDRA@ABAD.COM.BR

GERENTE DE EVENTOS
LEILAH MARIA STRUFALDI – LEILAH@ABAD.COM.BR

ASSESSORA-EXECUTIVA
MARIA ANGÉLICA BORTOTTI DE ALMEIDA – ANGELICA@ABAD.COM.BR

ASSESSORA DE MARKETING
LEANDRA MARQUES – LEANDRA@ABAD.COM.BR

ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO
ANA PAULA ALENCAR - IMPRENSA@ABAD.COM.BR
COORDENADOR DO COMITÊ AGENDA POLÍTICA

DR. ALESSANDRO DESSIMONI – DESSIMONI@DBA.ADV.BR
COORDENADOR DO COMITÊ CANAL INDIRETO

NELSON BARRIZZELLI – BARRIZZELLI@AGCINTL.COM
COORDENADOR DO COMITÊ PROFISSIONAL DE VENDAS

PROF. JAIR SANTOS - PALESTRANTE@PROFJAIR.COM.BR
COORDENADORES DO COMITÊ LOGÍSTICA ABAD/ABRALOG

 DR. ALESSANDRO DESSIMONI
MARCIO FRUGIUELE

COORDENADOR DO COMITÊ MARKETPLACE
EDUARDO TERRA-EDUTERRA@BTRCONSULTORIA.COM.BR

lorizou a unidade Sesc Comércio, que leva seu nome como uma ho-
menagem de todo o setor empresarial do Estado a um dos maiores 
expoentes do comércio de Sergipe

“O exemplo de Raymundo Juliano é uma referência para as novas 
gerações, um homem de grande valor para nossa sociedade e para a 
história da economia sergipana. Por isso, demos seu nome à unidade 
Sesc Comércio, pois ele amava o Centro Comercial de Aracaju”, afir-
mou Laércio Oliveira.

A unidade Sesc Raymundo Juliano apresenta a história da vida 
empresarial do homenageado com um memorial projetado com seus 
objetos pessoais, mesa de seu escritório em uma réplica do gabinete 
de ofício, e uma estátua de bronze em tamanho real de Raymundo 
Juliano no cenário do Bar Central, seu primeiro negócio envolvendo 
o comércio de bebidas.

Juliano César Souto, vice-presidente da ABAD – Associação Bra-
sileira de Atacadistas e Distribuidores, fez um depoimento emocio-
nado, agradecendo a Laércio Oliveira por dar o nome do seu pai, 
Raymundo Juliano, ao Sesc Centro. “Em meu nome e no de minha 
família, temos de reconhecer esse gesto liderado pelo nosso ami-
go-irmão Laércio Oliveira, que, acatando uma sugestão do Hugo 
França, vice-presidente e membro da diretoria, resolveu nomear o 
tão importante prédio do Sesc Centro com o nome de Raymundo 
Juliano”, afirmou.

Também foi lançada a biografia Raymundo Juliano: 80 Anos Ne-
gociando e Fazendo Amigos, escrita pela geógrafa e sobrinha, Juliana 
Souto Santos, com o auxílio da professora aposentada da Universida-
de Federal de Sergipe Vera França, que assina a orelha do livro, que 
tem 430 páginas. 

A geógrafa  
Juliana Souto 
Santos, autora  
da biografia 
de Raymundo 
Juliano
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FILIADAS
ACAD – Associação Cearense dos Atacadistas e 
Distribuidores de Produtos Industrializados
Presidente: José Milton Alves Carneiro.
Executiva: Kátia Góes executiva@acad.org.br 
Rua Idelfonso Albano, 1.281 – Aldeota
CEP: 60115-000 Cidade: Fortaleza / CE
% (85) 3452-5381 E-mail: acad@acad.org.br

ACADEAL – Associação do Comércio Atacadista 
e Distribuidor do Estado de Alagoas
Presidente: Sr. José de Souza Vieira 
Executivo: Alcione Constantino Tavares 
E-mail: tavares.executivo@acadeal.com.br 
Rua Afonso Pena, 89 - Farol - CEP: 57051-040 Maceió / AL
% (82) 3435-1305 

ADAAP – Associação dos Distribuidores 
e Atacadistas do Amapá
Presidente: João Carlos Silva Valente 
Executiva: Juliana Borges Santos 
E-mail: adaap_ap@hotmail.com 
Rua Santos Dumont, 2.408 
CEP: 68902-880 Cidade: Macapá / AP
% (96) 3222-6692 E-mail: adaap_ap@hotmail.com 

ADAC – Associação dos Distribuidores 
e Atacadistas Catarinenses
Presidente: Valmir Müller 
Executivo: José Roberto Schmitt 
E-mail: jrschmitt@adac.com.br 
Rua João Rodi, 200 - Fazenda - CEP: 88302-240 Cidade: 
Itajaí / SC % (47) 3348-5525 E-mail: adac@adac.com.br 

ADACRE – Associação dos Distribuidores 
e Atacadistas do Acre
Presidente: Fabrízio José dos Santos Zaqueo
Executiva: Marcela Marrana Dalman 
E-mail: adacre@uol.com.br - Avenida Ceará, 2.351 / Alto da Acisa 
– Dom Giocondo - CEP: 69900-303 - Rio Branco / AC 
% (68) 3224-6349 

ADAG – Associação dos Distribuidores 
e Atacadistas do Estado de Goiás
Presidente: José Luiz Bueno 
Executiva: Maria Maurília Monteiro de Rezende 
E-mail: comercial@adag.org.br - Rua 26, 341 / QD. J-13 / LT. 
12 – Setor Marista - CEP: 74150-080 Cidade: Goiânia / GO
% (62) 3251-5660 % Fax: (62) 3251-8890 

ADAPA – Associação dos Distribuidores 
e Atacadistas do Estado do Pará
Presidente: Geam Gomes de Freitas 
Executiva: Simone de Campos 
E-mail: adapa.contato@gmail.com.br - 
Avenida Governador Magalhães Barata, 651 / SL. 
08 / Ed. Belém O¨ce Center – São Bráz - CEP: 
66063-240 - Belém / PA - % (91) 3259-0597 

SINCADRN/RN – Sindicato do Comércio Atacadista 
e Distribuidor do Rio Grande do Norte
Presidente: Sérgio Roberto de Medeiros Cirne
Executiva: Andrezza Rangel da Silva 
E-mail: executiva@sincadrn.com.br / 
Rua Monte Sinai, 1.920 / 2o Andar / SL. 05 / Galeria Brito – 
Capim Macio - CEP: 59078-360 Cidade: Natal /RN - 
% (84) 3207-1801 E-mail: financeiro@sincadrn.com.br

ADARR – Associação doås Distribuidores 
e Atacadistas de Roraima
Presidente: Marcelo Lima de Freitas 
Executiva: Gisana Maia da Silva 
E-mail: adarr_bv@hotmail.com 
Rua Almério Mota Pereira, 1.217 – Jardim Floresta - 
CEP: 69312-055 Boa Vista / RR - % (95) 3224-6354 

ADASP – Associação dos Distribuidores e Atacadistas 
de Produtos Industriais do Estado de São Paulo
Presidente: Sandoval de Araújo 

Executivo: João Fagundes Júnior 
E-mail: joao@adasp.com.br 
Alameda Tocantins, 75 / 11o Andar / SLs. 1.103 a 1.105
Alphaville - CEP: 06455-020 - Barueri / SP - % (11) 4193-4809 
% Fax: (11) 4193-4800 - E-mail: info@adasp.com.br 

ADAT – Associação dos Distribuidores 
e Atacadistas do Tocantins
Presidente: Henrique Pedro Nesello
Executiva: Sillene Sousa 
E-mail: adat.eventos@gmail.com 
Qd. 912 Sul, Al. 05, APM 3A – Distrito Eco Industrial 
CEP: 77023-462 Cidade: Palmas / TO - % (63) 3217-7777 
% Fax: (63) 3214-5398 - E-mail: adat.adat@hotmail.com

ADEMIG – Associação dos Atacadistas
e Distribuidores do Estado de Minas Gerais
Presidente: Paulo César Bueno de Souza 
Executivo: Joselton Carvalho Pires Ferreira 
E-mail: joselton.pires@ademig.com.br - Avenida Barão 
Homem de Melo, 4.500 / CJ. 1.403 - Estoril - CEP: 30494-270 
Cidade: Belo Horizonte / MG - % Filiada (31) 3247-6333 
E-mail: flavia@ademig.com.br

ADERJ – Associação dos Distribuidores 
e Atacadistas do Estado do Rio de Janeiro
Presidente: Sr. Joilson Maciel Barcelos Filho
Executiva: Ana Cristina Cerqueira 
E-mail: cristina.diretoria@aderj.com.br
Rua do Arroz, 90 / SL. 512 a 515 – Penha Circular
CEP: 21011-070 - Rio de Janeiro / RJ 
% (21) 2584-2446 % Fax: (21) 2584-3590
E-mail: aderj@aderj.com.br 

AGAD – Associação Gaúcha de Atacadistas e Distribuidores
Presidente: Izair Antônio Pozzer 
Executiva: Ana Paula Vargas 
E-mail: anapaula@agad.com.br 
Rua Moura Azevedo, 606 / CJ. 501 – São Geraldo
CEP: 90230-150 - Porto Alegre / RS
% (51) 3311-9965 - E-mail: agad@agad.com.br

AMAD – Associação Matogrossense 
de Atacadistas e Distribuidores
Presidente: Luciano De Almeida 
Executivo: Walquiria Matos Martins 
E-mail: amad@amad.org.br 
Avenida Couto Magalhães, 887 / SL. 202 / Edifício Piatã - 
Centro - CEP: 78110-400 Cidade: Várzea Grande / MT |
- % (65) 3642-7443 
E-mail: amad@amad.org.br 

AMDA – Associação Maranhense 
de Distribuidores e Atacadistas
Presidente: João Januário Moreira Lima 
Executiva: Antônia Araújo 
E-mail: amda@amda-ma.com.br - Av. dos Holandeses, 
Qd. 38 / Lts. 13 a 18 / Sl. 01 / Sobreloja – Quintas do Calhau
CEP: 65071-380 - São Luís / MA % (98) 3248-4200

APAD – Associação Piauiense 
de Atacadistas e Distribuidores
Presidente: Sr. Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior
Executiva: Jéssica Jane Silva Brito Carvalho E-mail: apadpiaui@
gmail.com - Rua Climério Bento Gonçalves, 373 – São Pedro. - 
CEP: 64019-400 - Teresina / PI 
% (86) 98877-9964 

ASDAB – Associação dos Distribuidores 
e Atacadistas da Bahia 
Presidente: Roberto Antonio Spanholi
Executivo: Emerson Borges S. Carvalho 
E-mail: emersoncarvalho@asdab.com.br 
Al. Salvador, 1.057 / Cond. Salvador Shop. 
Business / Torre Europa / SLs. 2.106 a 2.114 - 
Caminho das Árvores -
CEP: 41820-790 - Salvador / BA - % (71) 3342-4977
E-mail: asdab@asdab.com.br

ASMAD – Associação Sul-Mato-Grossense 
de Atacadistas e Distribuidores
Presidente:  Mario Sérgio Miguel 
Executiva: Valquíria Marques 
E-mail: asmad.asmad@gmail.com 
Rua Delegado José Alfredo Hardman, 308 / Parque dos 
Poderes – Jardim Veraneio - CEP: 79037-106 - Campo 
Grande / MS - % (67) 3382-4990 - % Fax: (67) 3383-3785

ASPA – Associação Pernambucana 
de Atacadistas e Distribuidores
Presidente: José Luiz Torres
Executiva: Nélia Azevedo E-mail: nelia@aspa.com.br -
Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 801 / SL. 306/401 - 
Boa Viagem - CEP: 51011-050 - Recife / PE  
% (81) 3465-3400 / 3327-1902 E-mail: aspa@aspa.com.br

ASPAD – Associação Paraibana 
de Atacadistas e Distribuidores 
Presidente: Vanduhi de Farias Leal
Executiva: Dacielly C. Mendes dos Santos
E-mail:aspadjp@gmail.com - Avenida Presidente Epitácio 
Pessoa, 1.251 / SL. 109 - Dos Estados - CEP: 58030-001
 Cidade: João Pessoa / PB - % (83) 3244-9007

SINCADAM – Sindicato do Comércio 
Atacadista e Distribuidor do Estado do Amazonas
Presidente: Enock Luniére Alves
Executivo: Hermson da Costa Souza 
E-mail: hermson@sincadam.org.br  
Rua 24 de Maio, 324 Centro - CEP: 69010-080 - Manaus / AM 
% (92) 3234-2734 E-mail: sincadam@sincadam.org.br

SINCADES – Sindicato do Comércio Atacadista 
e Distribuidor do Estado do Espírito Santo
Presidente: Idalberto Luiz Moro 
Executivo: Cezar Wagner Pinto 
E-mail: cezar@sincades.com.br - Avenida Nossa Senhora dos 
Navegantes, 675 / SL. 1.201 a 1.209 / Ed. Palácio do Café - 
Enseada do Suá - CEP: 29050-912 Vitória / ES 
% (27) 3325-3515 - E-mail: sincades@sincades.com.br

SINCADISE – Sindicato do Comércio Atacadista 
e Distr. de Produtos Industrializados do Est. de Sergipe
Presidente: Breno Pinheiro França 
Executiva: Rosemárcia Oliveira Costa
E-mail: sincadise@infonet.com.br 
Avenida Rio Branco, 186 / 2o Andar / SL. 212 / Edifício Oviedo 
Teixeira - Centro - CEP: 49018-910 Cidade: Aracaju / SE
% (79) 3214-2025 % Fax: (79) 3222-6093

SINCAPR – Sindicato do Comércio Atacadista 
e Distribuidores do Estado do Paraná
Presidente: Paulo Hermínio Pennacchi 
Executivo: Marcelo Bellin Costa
Alameda Prudente de Moraes, 203 – Mercês 
CEP: 80430-220 - Cidade: Curitiba / PR % (41) 3225-2526 
E-mail: sincapr@sincapr.com.br

SINDIATACADISTA - DF – Sindicato 
do Comércio Atacadista do Distrito Federal
Presidente: Lysipo Torminn Gomide
Executivo: Anderson Pereira Nunes 
E-mail: anderson@sindiatacadista.com.br 
Rua Copaíba, LT. 01 / DF Century Plaza / Torre “B” / 
Sls. 2.501 a 2.510 – Águas Claras - CEP: 71919-900 
Brasília / DF % (61) 3561-6064 
 E-mail: sindiatacadista@sindiatacadista.com.br

SINGARO – Sindicato do Comércio 
Atacadista de Gêneros Alim. do Estado de Rondônia
Presidente: Julio Cezar Gasparelo 
ExecutivA: Edilamar Ferrari Lotto
E-mail: singaro.rondonia@hotmail.com
Avenida Guaporé, 3.427 – Agenor de Carvalho 
CEP: 76820-265 - Porto Velho / RO % (69) 3225-0171
E-mail: singaro.rondonia@gmail.com
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Completa, desejada e adequada ao novo 
comportamento do consumidor. A linha 
de HIGIENE BUCAL da Condor oferece os 
produtos com o melhor custo-benefício do 
mercado, se tornando a marca VICE-Líder
em Escovas Dentais no Brasil.*

Para ter na sua loja, entre em contato!
condor.ind.br | SAC 0800 047 6666

A linha infantil mais completa do mercado
Marca vice-líder em escovas dentais no Brasil*
Personagens mais desejados pela criançada

marca de escovas
dentais maisvendida
do Brasil, em unidades.*

2020

marca de escovas
dentais infantis mais

vendida.*
2020

marca de géis dentais
infantis maisvendida*
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