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Motivados pelas evoluções e tendências nos modelos de negócios dos supermercados que ocorriam internacional-
mente e se iniciavam no Brasil, lançamos a Revista Mercaurantes, com uma primeira edição repleta de tecnologias, 
cases e novidades para o segmento de varejo de alimentos e estabelecimentos de alimentação fora do lar.

Neste ano, devido ao sucesso e adesão da revista, temos o orgulho de lançar a segunda edição da Revista Mercau-
rantes, que registra um novo posicionamento da marca. Hoje, já não atuamos apenas como uma revista informativa, 
mas, sim, como um ecossistema multimídia de 360º, onde a Mercaurantes apresenta conteúdo para supermercados 
e varejistas de alimentos através do canal do Youtube, blog, revista impressa, digital e, ainda, com um e-commerce, o 
mercaurantes-shop.com.br. 

Além disso, esta edição nova da revista, mostra artigos, tendências, cases de sucesso e entrevistas com importantes 
profissionais do segmento de supermercados que inovaram e modernizaram seus supermercados, aqui no Brasil, como 
o Dalben Flagship Store, que investiu em uma nova loja conceito, localizada em Valinhos, São Paulo, projeto baseado 
no conceito flagship store, uma forte tendência que cresce nos varejos de alimentos contemporâneos e visa criar valor 
à experiência de compra dos consumidores através de recursos visuais, comunicativos e interativos que estimulam os 
aspectos sensoriais e emocionais dos clientes.

A Revista Mercaurantes, edição 2, ainda compartilha outros conceitos como supermercados temáticos, PDX e intersto-
re, todas formas modernas de atrair e cativar os consumidores para as compras, que geram resultados aos supermerca-
dos. Ademais, estas tendências são ótimas maneiras de fidelização dos clientes e, ainda, de criar diferenciação perante 
os concorrentes, que “brigam” por clientes, apenas, através de preços.

Por fim, agradecemos a todos os parceiros comerciais que acreditaram na ideia desta segunda edição da Revista Mer-
caurantes, e, esperamos que este seja um material informativo e de inspiração para você, que busca sempre atualizar e 
modernizar seu supermercado, hortifruti, empório, adega ou varejo de alimentos. 

Desejamos uma excelente leitura.

foto: Acervo Allkit

Editorial
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Conceito Flagship Store 
nos Supermercados

Artigo

Exposição Temática no Hortifruti
Dalben Flagship Store, Valinhos (SP)

foto: Acervo Allkit
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Para que o conceito seja implantado com sucesso, lista-
mos, abaixo, alguns pontos que os supermercados devem se 
atentar como:

- Desenvolvimento de exposições temáticas e ambientes 
customizados;

- Interatividade proporcionada pelo espaço;
- Comunicação que expresse os valores da marca;
- Identidade e designww (qual “imagem” que o ambiente 

reflete ao consumidor);
- As sensações despertadas no consumidor (através de mú-

sica e cheiro, por exemplo); 
- Atendimento personalizado;
- Iluminação do ambiente e direcionada nos produtos/ali-

mentos;

Ao aderir o conceito flagship store, os supermercados ga-
nham benefícios como o fato da marca fixar-se na mente dos 
consumidores, tornando-se uma referência no segmento e 
criando um diferencial competitivo perante os concorrentes 
e, assim, não ter que simplesmente “brigar por preços”.

Um bom exemplo de supermercado que utiliza do conceito 
é o Dalben, rede de supermercados que teve início em 1974, 
através do comércio de frutas e hortaliças em Campinas, e, 
hoje, possui 4 lojas, todas localizadas no estado de São Paulo.

O Dalben Supermercados têm a inovação como um de 
suas principais características, mantendo o compromisso de 
garantir sempre a melhor experiência de compra possível, 
em todas suas unidades. 

Em 2021, a empresa inaugurou, Valinhos, São Paulo, a 
primeira unidade Dalben Flagship Store, um novo formato 
composto por diferentes estações, cada uma com ofertas 

de alimentos segmentados e expostos através de exposições 
temáticas, ambientes customizados e uma comunicação ge-
nuína, que “conversa” com a arquitetura da loja e os valores 
da marca.

Além disso, o Dalben Flagship Store Valinhos oferece, ain-
da, soluções para almoços ou lanches rápidos, uma vasta 
oferta de frutas, verduras e legumes, queijos, carnes curadas 
e a tradicional pizza, que é preparada e assada dentro do es-
tabelecimento, fazendo com que o aroma encante o olfato 
dos consumidores no local.

O layout do supermercado é baseado no estilo contempo-
râneo, contendo luminárias e expositores de estilo industrial 
e bancas de hortifruti em madeira natural, que transmitem a 
sensação de calor aos consumidores.

A Allkit foi responsável por fabricar e fornecer todos os 
mobiliários de exposição temática para seções do Dalben 
Flagship Store Valinhos, como hortifruti, alimentos frescos, 
comidas prontas, padaria, frios, rotisseria, pontas de gôndo-
las, área do churrasco, boutique de carnes nobres, exposição 
de ovos, restaurante self-service, cafeteria e Alameda Dalben 
(uma loja para casa, decoração e utensílios).

Você também pode implantar o conceito flagship store em 
seu supermercado, atender as expectativas dos seus clientes 
e criar experiências únicas à eles. A Allkit é especializada na 
elaboração de expositores de alimentos e produtos de alto 
valor agregado, tendo alta experiência com exposições temá-
ticas e projetos compostos por estações. 

Para atualizar ou modernizar seu supermercado, entre em 
contato com Allkit através do whatsapp (19) 9.9617.3944, 
e-mail, comercial5@allkit.com.br ou site, allkit.com.br.

Você sabe o que é “flagship store”?
Este conceito é uma forte tendência que cresce nos supermercados contemporâneos, que visam criar valor 
à experiência de compra dos consumidores através de recursos visuais, comunicativos e interativos que esti-
mulam os aspectos sensoriais e emocionais dos clientes.
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A voz da experiência
Entrevista

O Dalben Supermercados é uma rede de varejos de alimentos 
que teve início em 1974, através do comércio de frutas e hortali-
ças, em Campinas, São Paulo. Atualmente, a rede possui 4 lojas, 
sendo as unidades do Taquaral, Mansões Santo Antônio e Barão 
Geraldo, todas localizadas em Campinas, e, a recém inaugurada 
unidade de Valinhos, o Dalben Flagship Store, uma loja conceito 
moderna e inovadora. A Revista Mercaurantes convidou o Edson 
Dalben, diretor do Dalben Supermercados, para contar um pouco 
dos segredos de todo o sucesso de sua rede e quais as suas expec-
tativas para o futuro do segmento. Confira, a entrevista, abaixo.

Revista Mercaurantes: Edson, você se dedica ao segmen-
to de supermercados há anos, conhece muito a sua operação 
e o segmento como um todo. Quais as principais mudanças 
que você percebeu em relação ao comportamento dos con-
sumidores nos últimos anos e que motivaram a rede a investir 

numa loja com tanta inovação como o Dalben Flagship Store?
Edson Dalben: Hoje, a internet entrega, cada vez mais, pra-

ticidade no cotidiano dos consumidores e, assim, se os super-
mercados não investirem em experiências diferenciadas para 
as compras dos clientes e o bem-estar deles no ambiente, 
durante as compras, os consumidores, dificilmente, irão optar 
por realizar as compras em um local que não seja acolhedor.

Com esta perspectiva, desenvolvemos o Dalben Flagship Store, 
uma loja conceito que transmite felicidade e qualidade aos consu-
midores durante as compras e, além disso, entrega um momento 
de lazer através de opções como o Mercado da Gula, um espaço 
de 600 m², que funciona como circuito gastronômico, ou seja, um 
“food hall” dentro do próprio supermercado, a fim de oferecer 
uma solução de compra aos consumidores e de se tornar um pon-
to de encontro da comunidade local. O Mercado da Gula conta 
com um restaurante self-service moderno, uma pizzaria artesanal, 

Edson Dalben, diretor do Dalben Supermercados, conta um pouco sobre os segredos do 
sucesso de sua rede de varejo de alimentos.

foto: Divulgação

Fachada do Dalben Flagship Store, em Valinhos, São Paulo



9

onde oferecemos pizzas com fermentação natural,  massas arte-
sanais, hambúrgueres incríveis e um bar repleto de drinks. Além 
disso, estamos investindo, também, na música ao vivo.

Ainda, temos a choperia, que atendente o consumo no lo-
cal através dos 52 bicos com automação, temos o sistema de 
“growler” que são as garrafas para o cliente encher e levar o chopp 
para casa, também, temos uma ilha de cafés, com máquina de tor-
refação, com cafés tipo exportação selecionados e premiados, en-
tregando cafés de extrema qualidade, a um preço muito acessível.

Dentro da loja, temos a boutique de carnes, onde os con-
sumidores podem achar cortes diferenciados, como angus, e 
outras raças britânicas, tudo de alta qualidade e, com o frescor 
garantido através de uma “desossa diária”, que resulta em cor-
tes, extremamente saborosos.

Por fim, na padaria, temos os pães de fermentação natural, 
também, que fizeram tanto sucesso no Dalben Flagship Store, 
que agora estamos implantando nas outras lojas da rede.

Em resumo, o cliente não quer mais simplesmente entre-
gar o dinheiro dele e sair com as compras, ele quer viver mo-
mentos agradáveis de experiência, e, assim, procuramos mui-
to atingir não só as expectativas dos clientes, como também, 
ativar os sistemas sensoriais das pessoas, como um ambiente 
limpo, organizado e com aromas naturais, um hortifruti bo-
nito, com frutas, verduras, legumes de qualidade e com um 
preço justo. Creio que o Dalben Flagship Store entrega isso, 
com ambientes modernos, aconchegantes, repletos de experi-
ências incríveis e oportunidade de lazer aos clientes.

Revista Mercaurantes: Edson, todos os pontos que você ci-
tou estão relacionados à serviços e gastronomia, fugindo da 
ideia de varejo tradicional. Podemos dizer, então, que a Rede 
Dalben tem como diferencial, as experiências gastronômicas e 
produtos gourmet?    

Edson Dalben: Com certeza! Este é o nosso grande diferen-
cial. Nossos esforços estão direcionados para este caminho. 
Montar uma loja conceito que oferece produtos frescos, artesa-
nais, de qualidade, importados como azeites, vinhos e chocola-
tes, com o comprometimento de qualidade e preço adequado, 
com atendimento diferenciado. Por isso, estamos investindo 
muito no treinamento e capacitação das nossas pessoas.

Revista Mercaurantes: Em 2020, e, agora, em 2021, devido à 
pandemia, muitos restaurantes e bares ficaram fechados, e, as-
sim, os supermercados “bombaram”, especialmente, as redes 
como o Dalben, que trazem aos consumidores serviços de ali-
mentação e experiências gastronômicas. Com base nisso, qual a 

sua visão e expectativas para o ano de 2022?
Edson Dalben: Acreditamos numa mudança de compor-

tamento dos consumidores, que diminuiu a frequência em 
restaurantes, e passou a cozinhar mais em casa, inclusive am-
pliando as habilidades gastronômicas e preferência pelos  ali-
mentos mais saudáveis e frescos. 

Além disso, também, existe o forte apelo de alimentos dife-
renciados como a gastronomia japonesa, que antes eram co-
muns apenas em restaurantes especializados, e, hoje, podem 
ser comprados com a mesma qualidade e frescor dentro dos 
supermercados, porém, a um preço muito mais acessível. 

Creio que, ofertas de produtos gourmet, artesanais, frescos e 
prontos para consumo, sejam uma boa estratégia para os super-
mercados que queiram se diferenciar dos concorrentes, e entre-
gar experiências gastronômicas completas aos consumidores.

Para o Dalben, 2022 será o ano de continuidade na evolução, es-
tamos implantando em nossas outras lojas todo o conceito e mo-
dernidade que os clientes já encontram no Dalben Flagship Store.

Revista Mercaurantes: Para finalizarmos a entrevista, nós 
queremos te perguntar sobre os desafios da construção e 
montagem dos ambientes da loja, uma vez que são totalmen-
te personalizados e exclusivos. Sabemos que vocês contrata-
ram a ALLKIT, uma empresa especializada em exposição temá-
tica de alimentos e experiências gastronômicas, para fabricar 
e fornecer os mobiliários e expositores. Conte-nos sobre como 
foi esta experiência.

Edson Dalben: Resumidamente, a Allkit foi o coração da 
execução do projeto da loja Dalben Flagship Store. Eles mate-
rializaram o projeto e o conceito que foi desenvolvido por nós 
juntamente com o escritório de arquitetura que contratamos. 
Tirando a refrigeração pesada e os caixas, todos os demais mo-
biliários e expositores, foram desenvolvidos e fabricados pela 
Allkit. A equipe deles  realizou todo o projeto a “quatro mãos”, 
com a nossa equipe de arquitetura e engenharia, garantindo 
uma perfeita integração entre as diferentes áreas, garantindo 
a qualidade e especialmente as entregas dentro do cronogra-
ma. Foi, realmente, um ótimo trabalho. Em nome do Dalben, 
agradeço pelo comprometimento e dedicação de todos da 
Allkit com o projeto Dalben Flagship Store. 

Faça um scan com seu celular no QR Code 
ao lado e confira a matéria completa.
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hortifruti moderno 
e bem planejado

Artigo

Vascas Allkit em Madeira Natural 
Dalben Flagship Store, Valinhos (SP)

foto: Acervo Allkit

O hortifruti é uma das seções com maior circulação 
de consumidores nos supermercados, que, atualmente, 
buscam, mais que nunca, uma alimentação saudável. 
Ainda, segundo a ABRAS, Associação Brasileira de Super-
mercados, 57% dos consumidores selecionam o super-
mercado dependendo da qualidade e ofertas das verdu-
ras, frutas e legumes do comércio.

Dados como este só esclarecem a importância dos 
hortifrutis para os varejistas de alimentos e quão minu-
cioso deve ser o planejamento do layout e a escolha dos 
expositores que compõem o projeto. 

Atualmente, surgem conceitos cada vez mais moder-
nos de supermercados que tem como objetivo não só 
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Vascas Allkit em Madeira Natural 
Dalben Flagship Store, Valinhos (SP)

ofertar alimentos e produtos, mas sim, oferecer experi-
ências incríveis aos consumidores na hora das compras 
através de exposições temáticas, da psicologia dos am-
bientes e de seções e expositores comunicativos/intera-
tivos, que estimulam os aspectos sensoriais e emocio-
nais dos clientes.

Para desenvolver um hortifruti moderno e aconche-
gante é recomendado utilizar vascas e bancas de frutas, 
legumes e verduras com acabamento em madeira natu-
ral, como o pinus, um material com características tér-
micas, muito agradável ao toque, que passa a sensação 
de calor ao ambiente e transmite a impressão de frescor 
aos alimentos expostos. 

Além disso, vascas e bancas com superfícies de expo-
sição em aço inox garantem maior durabilidade dos ex-
positores, torna-os mais higiênicos, facilitam a limpeza, 
e, principalmente, evitam que as frutas, verduras e legu-
mes estraguem facilmente.

Outro ponto importante é de sempre procurar ela-
borar o layout do hortifruti com expositores flexíveis 

e modulares, uma vez que o hortifruti é um setor que 
oferece alimentos sazonais, sendo necessária uma 
constante atualização do layout e das ofertas. Assim, 
com expositores modulares, os supermercados podem 
realizar ajustes e alterações na disposição de forma 
prática e rápida, tornando o layout sempre atrativo aos 
consumidores. 

Para montar um hortifruti incrível e oferecer uma ex-
periência genuína aos consumidores, os supermercados 
devem elaborar o layout da seção em parceria com em-
presas especializadas em expositores modernos, modu-
lares e flexíveis, como a Allkit.

A empresa tem seus mobiliários projetados com foco na ex-
periência do consumidor e na exposição temática de alimen-
tos frescos, elaborados e produtos de alto valor agregado.

Para inovar ou montar o seu hortifruti, você pode contar 
com o auxílio da equipe de consultores técnicos da Allkit. 
Caso queira saber mais, faça contato através whatsapp 
(19) 9.9617.3944, e-mail, comercial5@allkit.com.br, ou 
pelo site, allkit.com.br.

foto: Acervo Allkit
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Supermercado Silpo, 
loja de Kiev,  na Ucrânia

SUPERMERCADOS SILPO UCRÂNIA
Case de Sucesso

Conforto e destaque que geram experiências incríveis de compras

foto: Divulgação

Silpo é a marca de um dos maiores varejistas na Ucrânia, 
com 263 unidades, pertencente ao Grupo Fozzy. A principal 
loja do Supermercado Silpo está localizada em Kiev, e possui 
4.442 m², sendo considerado um projeto que faz fusão de 
um supermercado com uma praça de alimentação.

A unidade de Kiev é considerada revolucionária pois conta 
com mais de 20 mil produtos alimentares e, ao mesmo tem-
po, proporciona aos visitantes desfrutar de uma experiência 
gastronômica nos cafés, restaurantes e bares localizados den-
tro da unidade.  

A loja principal tem um layout sofisticado, sendo formada 
por “ilhas”, que permitem aos clientes experimentar e explo-
rar de maneira confortável os produtos expostos. 

Além disso, existem outros pontos que contribuem para 

este ambiente aconchegante, como:

- O uso de expositores na cor de madeira natural;

- A iluminação, que não só destaca os produtos, como, tam-
bém, valoriza-os e passa a sensação de “calor” aos clientes;

ILUMINAÇÃO
No projeto do Silpo Supermercado Kiev foi utilizado uma ilu-

minação em LED muito eficaz, elaborando um ambiente convi-
dativo e apresentando os produtos com qualidade e destaque.

Além disso, o Silpo usou de uma iluminação com cores 
mais naturais, ou seja, destacando cada alimento de acordo 
com a temperatura de cor mais adequada a ele. Nos cor-
redores foi instalado um sistema de iluminação modular 
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Adega de Vinhos e Bebidas 
no Supermercado Silpo

foto: Divulgação

muito eficiente, capaz de alcançar brilho e uniformidade 
que geram um excelente conforto visual aos clientes. Em 
geral, a iluminação dos produtos promocionais vendidos 
otimiza as cores dos próprios produtos expostos, valori-
zando-os e criando a ideia de zoneamento.

Já existem fabricantes especializados em expositores 
para supermercados, com mobiliários em madeira natu-
ral pinus e com iluminação integrada, como a Allkit.

A empresa desenvolve expositores e mobiliários com 
foco na experiência dos consumidores, tendo ótimas so-
luções para a elaboração de projetos de supermercados 
diferenciados e que encantam os consumidores.

Proporcione experiências incríveis aos seus clientes 
também. Faça contato com a Allkit pelo whatsapp, (19) 
9.9617.3944, e-mail, comercial5@allkit.com.br, ou site, 
allkit.com.br.

“

”

O uso de expositores de 
madeira natural, como 
o pinus, transmite a sen-
sação de aconchego aos 
consumidores e frescor 
aos alimentos.
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VASCAS MODULARES 
X BANCAS GEMINADAS

Artigo

foto: Acervo Allkit

Os consumidores buscam, cada dia mais, uma alimen-
tação saudável, o que impulsiona as vendas de frutas, 
verduras, legumes e traz boas oportunidades de vendas 
e aumento dos lucros para os varejistas. Para isso, torna-
-se necessário a organização e modernização da seção 
de hortifruti.

Para o desenvolvimento de um hortifruti de sucesso 
é importante que os varejistas proporcionem aos con-
sumidores uma experiência diferenciada. Isso pode ser 
elaborado através de pontos como:

- Organizar o hortifruti com um layout planejado, for-

Vascas Allkit em Madeira Natural 
Dalben Flagship Store, Valinhos (SP)
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mando “ilhas”, que permitem que os consumidores ex-
plorem e escolham, de maneira confortável, os alimen-
tos expostos;

- Utilizar vascas, bancas e expositores de madeira natu-
ral, com cores claras, que transmite a sensação de fres-
cor as frutas, verduras e legumes;

 - Investir em uma boa iluminação não só destaca os ali-
mentos, como, também, os valoriza e, ainda, gera acon-
chego e bem-estar aos clientes;

- Usar vascas / bancas com prateleiras para exposição 
na parte inferior, proporcionando a exposição de outros 
produtos (cross-merchandising);

As vascas/bancas devem ser escolhidas de acordo com 
a estratégia de exposição e layout que será elaborado no 
hortifruti. Normalmente são utilizadas vascas modulares 
ou geminadas, que são dois conceitos distintos.

As vascas modulares, são menores, normalmente são 

móveis e permitem flexibilidade ao layout do hortifruti, 
sendo esta uma vantagem, já que trata-se de um setor 
de alimentos sazonais;

Já as vascas geminadas, são unidas umas às outras, 
formando um conjunto único e uniformidade na expo-
sição, porém, dificultando a mudança de layout. Para 
este conceito, nós recomendamos que sejam utilizados 
cestos, bandejas e/ou outros utensílios para acomodar e 
separar os produtos.   

O seu supermercado também pode ter um hortifruti 
atraente formado por vascas/bancas modulares, gemina-
das e flexíveis. Existem fabricantes como a Allkit, que pro-
duz vascas/bancas modernas, robustas, resistentes, com 
design personalizável, que utilizam iluminação em LED 
incorporada, que valoriza as frutas, verduras e legumes.

Você também pode montar um hortifruti inovador, fle-
xível e atrativo utilizando vascas modulares e geminadas. 
Fale com a Allkit através do whatsapp (19) 9.9617.3944, 
pelo e-mail, comercial5@allkit.com.br ou acesse o site, 
allkit.com.br e tenha mais informações.

imagem: Acervo Allkit
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mesas frias para frutas picadas, 
sucos e saladas de frutas

Artigo

Atualmente, ainda, existem muitos supermercados 
que sofrem com o desperdício de alimentos, princi-
palmente, no setor de hortifrúti, e, não percebem que 
estão perdendo a oportunidade de aumentarem seus 
lucros.

Sucos naturais, preparados no estabelecimento e co-
mercializados em garrafinhas individuais, frutas picadas 
e saladas de frutas são produtos que agradam muito os 
atuais consumidores. Saladas variadas, montadas em 

diferentes tipos de embalagens (copos, bandejas e reci-
pientes) também são opções de valor agregado.

Além de atenderem às expectativas dos atuais consu-
midores, a exposição personalizada de alimentos saudá-
veis, convenientes e prontos para consumo gera um au-
mento gigantesco nas vendas, podendo ter os números 
de vendas do supermercado ou hortifruti triplicados.

Estes pontos fazem parte da evolução e amadureci-

foto: Acervo Allkit

Mesa Fria Allkit 
Supermercado Cubatão, Itapira (SP)
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Ofertar frutas picadas, sucos e saladas de frutas nas mesas 
frias gera vendas por impulso e vendas de até 300% maiores.“ ”

mento do mercado, onde os consumidores estão cada 
dia mais exigentes, forçando, assim, os varejistas a atu-
alizarem seus estabelecimentos para não perder espaço 
para a concorrência.

Ademais, é importante frisar que a exposição destes 
alimentos reflete diretamente no volume das vendas.

As mesas frias são ótimas para expor as frutas picadas, 
sucos, saladas de frutas, alimentos frescos e naturais. 
Por fim, elas destacam os produtos, facilitam o acesso 
aos alimentos, criam compras por impulso, e, ainda, en-
tregam versatilidade aos supermercados por se tratarem 

de mobiliários flexíveis.

No Brasil, já existem fabricantes como a Allkit, que de-
senvolvem mesas frias modernas, personalizáveis e com 
diferentes tamanhos, sendo ideais para exposição de ali-
mentos saudáveis, convenientes e prontos para consumo.

Além disso, a Allkit oferece a opção de teste de 21 dias 
gratuitos das mesas frias, sendo esta uma ótima forma 
de testar essa estratégia em seu supermercado. Você 
pode falar com a equipe da empresa através do whatsa-
pp (19) 9.9617.3944, e-mail comercial5@allkit.com.br, 
ou, pelo site, www.allkit.com.br.

Mesa Fria Allkit 
Supermercado Crema, Americana (SP)

foto: Acervo Allkit
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Um dos setores com maior circulação de clientes nos 
supermercados é o FLV (Frutas, Legumes e Verduras), 
sendo esta seção uma “forte arma” na captação e atra-
ção de consumidores.

De acordo com os dados da APAS, Associação Paulista 
de Supermercados, 57% dos clientes optam pelos super-
mercados e hortifrutis na hora da compra de frutas, hor-
taliças e outros vegetais.

Embora seja um grande protagonista no setor varejista, 
segundo a ABRAS (Associação Brasileira de Supermerca-
dos), a seção de FLV é responsável por uma perda média 
de 2% no faturamento bruto dos supermercados, causa-
dos pela exposição que, muitas vezes está inadequada 
e a falta de planejamento no projeto dos mobiliários e 
expositores do setor.

Uma forma de criar impacto visual, manter os alimen-

imagem: Acervo Allkit

Vascas Estilo Industrial Allkit

VASCAS ESTILO INDUSTRIAL: 
MODERNIDADE E FLEXIBILIDADE

Artigo



19

tos vistosos e reduzir as perdas de alimentos frescos, é 
através de vascas modulares estilo industrial, que per-
mitem fácil organização das frutas, legumes e verduras, 
flexibilidade no layout, auxiliam na redução das perdas 
dos alimentos e impulsionam as vendas dos supermerca-
dos, assim, garantindo um aumento no lucro.

O termo “flexibilidade” pode ser traduzido pela facili-
dade na movimentação dos mobiliários, assim, podendo 
aumentar ou diminuir o tamanho dos expositores, que 
podem, ainda possuir rodízios.

A Allkit é um fabricante de vascas estilo industrial, 
modernas e modulares, permitem flexibilidade e organi-
zação na sazonalidade dos alimentos. O estilo industrial é 
composto de madeira e aço, que transmitem, respectiva-
mente, aconchego, sofisticação, modernidade e solidez.

Quer montar um hortifruti moderno com as vascas esti-
lo industrial? Não perca tempo! Acesse, allkit.com.br ou 
entre em contato com a Allkit através do whatsapp (19) 
9.9617.3944 ou pelo e-mail, comercial5@allkit.com.br

“

”

As vascas modulares esti-
lo industrial permitem fácil 

organização das frutas, le-

gumes e verduras, flexibi-

lidade no layout e auxiliam 

na redução das perdas dos 

alimentos.

imagem: Acervo Allkit

Vascas Estilo Industrial Allkit
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Carrinho Promocional Allkit
Flagship Store Dalben, Valinhos (SP)

Os primeiros carrinhos de comida surgiram com co-
merciantes convertendo velhos carrinhos de mão em 
pequenas unidades móveis, com a distinta vantagem de 
mobilidade, assim, caso uma localização não fosse pro-
dutiva nas vendas, os comerciantes poderiam transpor-
tar as mercadorias para um local com maior movimento.

Sabendo da vantagem de mobilidade e praticidade 
que os carrinhos proporcionam, alguns supermercados 
já os utilizam para expor seus produtos e produzir ações 
promocionais aos consumidores.

Além de ocupar pouco espaço, os carrinhos tem flexi-

foto: Acervo Allkit

carrinho promocional 
para hortifruti

Artigo
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bilidade no layout e, ainda, permitem aos consumidores 
degustar e experimentar alguns alimentos, que têm suas 
vendas estimuladas após os consumidores saboreá-los.

Ex.: Colocar um carrinho promocional oferecendo pedaços 
de frutas, como fatias de manga, morango, pera ou, até mes-
mo, ofertar água de coco, impulsiona as vendas no hortifruti.

Visando auxiliar os supermercados a estimularem suas 
vendas através da degustação, com uma exposição de 
destaque e experiências mais completas, já existem em-
presas especializadas em exposição temática de alimen-
tos e na experiência gastronômica, como a Allkit. 

A empresa desenvolveu a linha Degusta Car, que são 
carrinhos promocionais ideais para exposição, degusta-
ção e ações promocionais de alimentos frescos como 
as frutas, verduras e, até mesmo, sucos, feitos com as 
ofertas do próprio hortifruti dos supermercados. A linha 
Degusta Car Allkit é personalizável e é desenvolvida com 
Madeira Natural Pinus, que transmite a sensação de 
aconchego aos consumidores e frescor aos alimentos.

 
Você também pode implantar um carrinho promocional 

em seus supermercados e alavancar suas vendas. Fale com 
a equipe da Allkit pelo whatsapp (19) 9.9617.3944, e-mail, 
comercial5@allkit.com.br, ou pelo site, allkit.com.br.

Expositor Temático de Ovos Allkit
Dalben Flagship Store, Valinhos (SP)

a importância da exposição de ovos
Segundo a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), a população brasileira 
é a que mais consome ovos no mundo. Existe a estimativa que até o final de 2021, 
cada brasileiro terá consumido, em média, 251 ovos no ano.“

”
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Entender as mudanças de comportamento do merca-
do é vital para manter um negócio de varejo de alimen-
tos inovador e atraente. 

Um exemplo de mudança de mercado é a atual busca 
incessante dos consumidores por alimentos práticos e sau-
dáveis. A falta de tempo das pessoas geradas pelas muitas 
demandas do cotidiano impulsionou o surgimento desta ne-

cessidade. Hoje, os consumidores vão aos supermercados 
não só para realizarem compras, mas, também, “aproveitam 
a viagem” para garantir um prato/alimento pronto para con-
sumir e, que, ainda, proporcione uma refeição saudável.

Grab and Go, ou simplesmente “Pegue e Leve”, é um 
modelo de venda de alimentos que cresce, não só no 
Brasil, mas, no mundo, e atende exatamente essa expec-

foto: Acervo Allkit

GRAB N’GO DE FRUTAS NOBRES 
NOS SUPERMERCADOS

Artigo

Expositores Refrigerados para Frutas Nobres Allkit 
Dalben Flagship Store, Valinhos (SP)
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foto: Acervo Allkit

tativa dos consumidores, proporcionando compras ágeis 
e práticas que poupam tempo.

Esta tendência é uma ótima oportunidade para que os 
supermercados aumentem suas vendas, ofereçam diver-
sos produtos, consigam se diferenciar dos concorrentes 
e, ainda, possam fidelizar os consumidores.

O Dalben Supermercados é um exemplo de varejo de 
alimentos que já utiliza o modelo Grab N` Go para entre-
gar praticidade e atrair os clientes. Na loja de Valinhos, 
o Dalben Flagship Store utilizou Expositores Refrigerados 
Allkit para expor, conservar e ofertar frutas nobres, pica-
das, saladas de frutas, sucos e outros alimentos saudá-
veis prontos para consumo aos seus clientes. 

A implantação dos Expositores Refrigerados de Frutas No-
bres agregados ao Hortifruti foi fundamental para o suces-
so da exposição, que trouxe um bom retorno financeiro ao 
supermercado e, ainda, entregou outros benefícios como:

- O aproveitamento total de frutas maduras;
- A extinção do desperdício de frutas, verduras e legumes 

que seriam eliminados;
- A maior visibilidade e o alto valor que foi agregado aos 

alimentos expostos;
- A praticidade e conveniência proporcionadas aos consu-

midores;
- E as vendas que foram geradas por impulso;

Os Expositores Refrigerados de Frutas Nobres utili-
zados no Dalben Flagship Store foram fornecidos pela 
Allkit, uma empresa especializada na exposição perso-
nalizada de produtos saudáveis e convenientes como 
frutas picadas, saladas de frutas, sucos, vitaminas, entre 
outros.

Você também pode implantar uma estação Grab N`Go 
de Frutas Nobres no seu hortifruti com a ajuda da Allkit. 
Whatsapp (19) 9.9617.3944, e-mail, comercial5@allkit.
com.br, ou site, allkit.com.br, para mais informações.

Expositores Refrigerados para Sucos Frescos Allkit 
Dalben Flagship Store, Valinhos (SP)
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sanitização de hortifruti 
com água ozonizada

Artigo

Os consumidores estão mais exigentes e atentos em 
relação à qualidade, segurança dos alimentos e higiene 
dos locais, assim, estabelecimentos de alimentação, su-
permercados e hortifrutis precisam ter atenção em rela-
ção à sanitização das frutas, legumes, verduras e outros 
alimentos que são consumidos crus.

Um alternativa moderna e eficaz é o sistema de saniti-
zação de frutas, verduras e legumes com água ozonizada, 
que, não usa nenhum produto químico, elimina as bacté-
rias, aumenta a vida útil dos alimentos e apresenta 90% 
de redução tempo no processo, em comparação com a 
sanitização com solução clorada. 

Veja, o comparativo entre a sanitização convencional 
e a com água ozonizada. 

Sanitização Convencional
- Gastos com produtos químicos;

- Exige imersão de 15 minutos na solução;
- Necessário realizar o enxague;
- Redução da durabilidade dos alimentos;
- Escoamento de água clorada para o esgoto;

Sanitização com Água Ozonizada
- Nenhum gasto com produtos químicos;
- Imersão reduzida para apenas 2 minutos;
- Dispensa enxague acelerando o processo;
- Aumenta a durabilidade dos alimentos;
- Solução ecologicamente correta;

Para estabelecimentos que desejam otimizar seu pro-
cesso de sanitização de alimentos com qualidade e efi-
cácia, o Sanitizador Profissional de Alimentos Oxipower 
permite a sanitização em uma larga escala e, ainda, pode 
ser usado para desinfetar embalagens, latas e garrafas. 
Acesse, oxipower.com.br para saber mais, ou faça con-
tato pelo whatsapp, (19) 9.9617.3944.

im
agem

: Acervo Allkit

Kit de Sanitização com Água Ozonizada Oxipower
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Rotisseria híbrida
Artigo

Cada vez mais os consumidores querem alimentos de 
qualidade, que sejam práticos e fáceis de consumir, fato 
que impulsionou as vendas das refeições prontas (elabo-
radas no próprio estabelecimento) e o crescimento das 
rotisserias nos centros urbanos, e, principalmente, den-
tro dos supermercados.

As rotisserias surgiram para transformar e melhorar a 
vida de pessoas que não possuem tempo para cozinhar, 

assim, elas oferecem alimentos frescos, praticidade e 
preços acessíveis.

Os supermercados, cada vez mais, apostam em inova-
ções nas rotisserias tradicionais, seja para atrair e satisfa-
zer os consumidores, seja para aumentar as vendas. Com 
isso, novos serviços de alimentação são incorporados 
aos supermercados e uma inovação que tem demons-
trado ótimos resultados é a rotisseria híbrida.

Vitrine de Atendimento Allkit com Suportes Multiníveis 
Spasso Sabores, São João da Boa Vista (SP)

foto: Acervo Allkit
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Rotisseria híbrida é um conceito que combina diferen-
tes modalidades de exposição e atendimento, mesclan-
do, em um mesmo ambiente, o modelo tradicional, onde 
o cliente é servido, com o formato de autosserviço.

Desta maneira, além das vitrines de atendimento pa-
drão, que expõem os produtos para os clientes escolhe-
rem e serem servidos nas quantidades que desejam, os 
alimentos são apresentados, também, em porções e em-
balados, expostos em mesas de autosserviço.

As mesas expositoras de autosserviço, não só conservam 
os alimentos nas temperaturas ideais, como, também, valo-
rizam os pratos embalados expostos. Lembrando que as me-
sas de exposição autosserviço podem ser quentes ou frias.

O conceito híbrido proporciona um aumento importante 

das vendas, uma vez que atendem diferentes perfis de con-
sumidores, desde aqueles que procuram por ultra persona-
lização e querem escolher, minuciosamente, os alimentos 
e quantidades, até os clientes que buscam versatilidade e 
rapidez, pontos proporcionados pelo formato autosserviço.

A denominação “rotisseria híbrida” foi criada pelo time 
comercial da Allkit, que é uma empresa especializada 
em balcões, expositores e mobiliários para exposição de 
alimentos, visando tangibilizar este conceito que vem 
se consolidando e crescendo nos supermercados Brasil 
afora. 

Gostou do conceito? Você também pode implantá-lo em 
seu supermercado ou estabelecimento. Fale com a equi-
pe da Allkit através do whatsapp (19) 9.9617.3944, e-mail, 
comercial5@allkit.com.br, ou pelo site, allkit.com.br.

Mesa Quente Allkit 
Supermercado Antonelli, Jacutinga (MG)

foto: Acervo Allkit
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Hoje, os clientes querem mais experiências agradáveis, 
praticidade e, com isso, surgem novas necessidades, 
como a oferta de produtos frescos e mais naturais, com 
exposição diferenciada e atendimento personalizado. 

Para atender a atual demanda, é essencial que os su-
permercados utilizem de experiências gastronômicas 
na exposição de seus alimentos. Experiências gastronô-

micas, consistem, basicamente, em oferecer comidas 
quentes ou frias, embaladas e prontas para o consumo 
aos seus clientes. 

Você gera mais conveniência aos consumidores, com 
os mesmos alimentos quentes e prontos que já são ofe-
recidos nas rotisserias, por exemplo, só que já embala-
dos e prontos para que os consumidores possam pegar, 

Exposição de comidas 
quenteS

Artigo

foto: Acervo Allkit

Vitrines Verticais Aquecidas Allkit
Dalben Flagship Store, Valinhos (SP)
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levar e consumir onde quiser. 

Utilizar vitrines verticais aquecidas e  mesas quentes 
são ótimas maneiras de expor comidas quentes como 
carnes, frango assado, lasanhas, marmitas, entre outros. 
Além disso, pode-se variar o tipo dos produtos conforme 
o período do dia, por exemplo:

- Café da manhã: pão de queijos, salgados variados,etc
- Almoço: marmitas e pratos prontos.
- Noite: caldos, sopas, assados, etc. 

Felizmente, existem empresas inovadoras no mercado 
nacional de exposição de alimentos, como a Allkit, que é 
especializada em mobiliários para exposição temática de 
alimentos frescos, elaborados e produtos de alto valor 
agregado.

 Você também pode criar ofertas de comidas quentes 
e prontas no seu supermercado com a ajuda da Allkit. 
Faça contato através do whatsapp (19) 9.9617.3944, 
e-mail, comercial5@allkit.com.br, ou site, allkit.com.br.

imagem: Acervo Allkit

Mesa Aquecida Allkit - Dalben Flagship Store, Valinhos (SP)

foto: Acervo Allkit
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Vitrines Allkit 
Dalben Flagship Store

foto: Acervo Allkit

A padaria é uma das principais responsáveis pelo retor-
no dos consumidores aos supermercados, seja por ofere-
cer pães e alimentos produzidos, exclusivamente, na loja, 
ou pelo cheiro de “pão fresquinho” que atrai as pessoas. 

Para montar um ambiente atrativo, as padarias de-
vem usar expositores que valorizam os pães e produ-
tos, e, ainda, agreguem alto valor aos pães e alimen-
tos expostos.

Expositores no estilo industrial usam aço/ferro e madei-
ra, sendo bons para expor os pães e alimentos, uma vez 
que o ferro transmite solidez, remetendo a um estilo mo-
derno, enquanto a madeira, passa a sensação de frescor  e 
organicidade aos alimentos expostos.

Monte uma padaria incrível! Fale com a equipe da Allkit, 
especializada em exposição temática de alimentos. What-
sapp: (19) 9.9617.3944 / Site: allkit.com.br.

Padaria: incrementando o 
faturamento nos supermercados

Artigo

Faça um scan com seu celular no QR Code 
ao lado e confira a matéria completa.
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Empório de Pães e Café, no 
Jardim Schacherl, na Áustria

fotos: Divulgação

Já ouviu falar em “psicologia dos ambientes”? 
É a sensação que uma pessoa sente ao entrar em 
um local, causada pelos materiais, acabamentos, 
cores, iluminação e mobiliários que compõem o 
ambiente.

 Veja, abaixo, exemplos de materiais e as sensações ge-
radas por eles.

Madeira Natural: Transmite conforto aos ambientes, 
já que é um material com ótimas características térmi-

madeira natural 
& estilo industrial

Conceito
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Vista interior do Jardim 
Schacherl, na Áustria

Empório de Alimentos e Vinhos, 
no Jardim Schacherl, na Áustria

cas, sendo agradável ao toque e passando a sensação de 
calor e aconchego. 

Aço / Ferro: O ferro e o aço fazem referência a um 
estilo mais moderno e urbano transmitindo solidez e 
confiança.

Vidro: É um material que oferece qualidade e beleza 
aos projetos, sendo um belo recurso para iluminar o in-
terior dos ambientes e, ainda, transmitir as sensações de 
amplitude e conforto térmico.

Um belo exemplo na composição de materiais é o 
Empório de Pães e Café dentro do Jardim Schacherl, na 
Áustria, que foi todo projetado no estilo industrial, com 
parte da estrutura em ferro/vidro e mobiliários com aca-
bamento de madeira e aço. O resultado foi um ambiente 
sofisticado e aconchegante.

Você também pode montar um empório que transmite 
conforto e modernidade com o auxílio de empresas es-
pecializadas em exposição temática de alimentos, como 
a Allkit. Whatsapp: (19) 9.9617.3944 / Site: allkit.com.br.
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UNOX: Tradição e Qualidade 
em fornos para Gastronomia

Entrevista

foto: Valentino Saccardo
Nós, da Revista Mercaurantes, conversamos com Valentino Saccar-

do, diretor de operações da Unox Brasil, uma filial da empresa italiana 
fabricante de fornos profissionais, que nos últimos anos, vêm amplian-
do sua participação no segmento de supermercados através de fornos 
para gastronomia, com modelos específicos para rotisserias, centrais 
de produção, panificação e confeitaria. Confira a entrevista abaixo.

Revista Mercaurantes: Fale-nos um pouco sobre a Unox, quando 
a empresa foi criada e sobre a sua atuação no Brasil e no mundo. 

Valentino Saccardo: A Unox iniciou suas atividades em 1990, 
na cidade de Pádova, na Itália, inicialmente produzindo fornos 
para assar pães e croissants congelados. Algum tempo depois a 
companhia lançou a linha de fornos combinados para confeitaria 
e gastronomia. Após alguns anos, a empresa iniciou sua expansão 
internacional, e, atualmente, a UNOX está presente, diretamente, 
com seus escritórios e filiais de vendas, em 34 países ao redor do 
mundo, com distribuição dos seus produtos em mais de 130 países.

No Brasil, a Unox está presente há mais de 10 anos, onde atu-
ava através de um importador autorizado, e, desde o início de 
2020, a companhia vem ampliando sua participação no mercado 
brasileiro após a instalação de uma filial em São Paulo.

Revista Mercaurantes: Como é a atuação  e a estrutura da 
Unox no Brasil? 

Valentino Saccardo: No Brasil, a Unox reúne alguns ingredientes 
importantes que resultam na satisfação dos clientes e tem garan-
tido o nosso crescimento. O escritório corporativo, em São Paulo, 
coordena o atendimento e os serviços especializados de assistência 
técnica, instalação e manutenção. Além disso, nós contamos com 
um centro de distribuição com estoque de equipamentos e peças.

Ao adquirir um produto Unox, o cliente tem acesso aos serviços 
especializados, garantia Unox, manutenção programada, chefes 
consultores que fazem o treinamento de boas práticas de utiliza-
ção dos produtos.

Em todo o território nacional, há técnicos qualificados e certifica-
dos Unox, capacitados para atender qualquer exigência dos clien-
tes. Atualmente, são 42 centros de suporte técnico no país, capazes 
de garantir a excelência e a garantia Unox. 

Revista Mercaurantes: Por fim, quais são as principais aplicações 
das tecnologias da Unox, para o segmento de supermercados?

Valentino Saccardo: A Unox conta com uma ampla gama de for-
nos profissionais que são adequados para os diferentes segmentos 
da alimentação profissional. Desde a linha de fornos de convecção 
para produtos congelados, passando para linha de panificação e con-
feitaria, até os fornos inteligentes para gastronomia, com modelos es-
pecíficos para restaurantes, rotisserias e centrais de produção. Com 
a crescente demanda das rotisserias nos supermercados no Brasil, 
nós temos nos destacado com a linha de fornos inteligentes para as 
cozinhas e centrais de produção dos supermercados, que buscam 
qualidade e eficiência na produção de refeições para suas rotisserias.

Faça um scan com seu celular no QR Code 
ao lado e confira a matéria completa.
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EXPOSIÇÃO TEMÁTICA DE 
COMIDAS ELABORADAS E PRONTAS

Artigo

Os consumidores já não compram mais um produto ou 
serviço apenas para suprir uma necessidade, mas, sim, pelo 
desejo e experiência que está agregado ao mesmo.

Para serem competitivos e ter mais sucesso nas vendas, 
supermercados e os estabelecimentos devem criar ofertas 
que “vão além” das convencionais, elaborando uma exposi-
ção personalizada para alimentos diferenciados, como por 
exemplo, pratos da gastronomia japonesa.

Sejam estes pratos quentes ou frios, é um recurso já que estes 
alimentos estão em alta, porém, devem ser expostos em um mo-
biliário que não só conserve-os nas temperaturas adequadas, mas, 
também, crie destaque aos produtos e atraia aos consumidores, 
como por exemplo os Balcões Duplex Quente e Frio da Allkit.

Crie diferenciação nas ofertas de seu supermercado! 
Fale com a Allkit através do whatsapp (19) 9.9617.3944 ou 
acesse,  allkit.com.br.

Balcão Duplex Allkit, 
Supermercados Barbosa

foto: Acervo Allkit
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Valorizando a adega 
nos supermercados

Artigo

Já é sabido que os brasileiros, de maneira geral, tem as 
cervejas como uma das bebidas preferidas, mas, com o 
passar dos anos, essa disputa está cada vez mais acirra-
da, já que conforme as cervejarias aumentam esforços e 
investimentos em cervejas artesanais, as vinícolas, tam-
bém, avançam seus investimentos em vinhos diferencia-
dos e finos com ótimas ofertas.

Além disso, os consumidores atuais são cada vez mais 

exigentes e informados, o que faz com que o atendimen-
to, exposição e oferta devem ser sempre atualizados 
para atender essa demanda. Já é fato que os varejistas 
de alimentos mais “antenados” perceberam que uma ex-
posição temática e requintada traz maior lucratividade.

Visando isso, supermercados de todo país investem 
em diversas formas de expor os vinhos e bebidas, de 
modo que atraiam mais o interesse dos consumidores e 

foto: Acervo Allkit

Adega de Vinhos e Bebidas Allkit em pinus 
Dalben Flagship Store, Valinhos (SP)
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agreguem valor às garrafas expostas e ofertadas. 

Para auxiliar os supermercados a elaborarem uma ade-
ga de vinhos e bebidas especiais de sucesso, preparamos 
alguns pontos que devem ser considerados no desenvol-
vimento do projeto.

- Comunicação Visual: A área da adega de vinhos e be-
bidas especiais deve ser visualmente atrativa, de forma 
que facilite a localização, passe as informações necessá-
rias e ofertas para que os consumidores fiquem sempre 
engajados e não desistam de adquirir os produtos.

- Iluminação: Os mobiliários e expositores onde serão 
colocadas as garrafas devem possuir uma iluminação es-

tratégica, de modo que a exposição destaque e valorize 
os vinhos e bebidas especiais expostos e crie uma visu-
al convidativo. A iluminação em LED é muito eficaz para 
cumprir essa tarefa.

- Madeira Natural: Faça uma composição de exposito-
res com o uso de madeira natural. Este material contribui 
para o desenvolvimento de um ambiente aconchegante.

- Armazenamento: Geralmente, as garrafas de vinho 
são posicionadas na horizontal, mas, é importante diver-
sificar e posicionar parte dos vinhos e bebidas na verti-
cal, pois esse tipo de exposição facilita o contato visual 
dos consumidores com os produtos e a reposição dos 
mesmos nos expositores.

foto: Acervo Allkit

Estantes Expositoras Estilo Industrial Allkit 
Dalben Flagship Store, Valinhos (SP)



44

foto: Acervo Allkit

- Seções c/ produtos potencialmente complemen-
tares: Montar seções de cervejas especiais e produtos 
complementares aos vinhos e bebidas é um ótimo jeito 
de realizar um “cross selling”, ou seja, induzir os consu-
midores a realizarem compras casadas, por exemplo.

No país, já possuem empresas especializadas em ex-
positores e mobiliários para adegas como a Allkit, que 
desenvolveu toda a Adega de Vinhos e a seção de Cer-
vejas Especiais do Dalben Flagship Store, em Valinhos. 
No projeto, as estações estão repletas por mobiliários 

e expositores do estilo industrial com acabamentos em 
madeira e aço, transmitindo um ambiente aconchegante 
e moderno. Além disso, foram implementados comuni-
cações visuais nas estações, auxiliando a compor uma 
exposição temática que agrega valor aos produtos.

Seu supermercado também pode ter uma adega mo-
derna que valorize os vinhos e bebidas. Entre em contato 
com um dos consultores da Allkit através do whatsapp 
(19) 9.9617.3944, e-mail, comercial5@allkit.com.br, ou 
pelo site, allkit.com.br.

Estantes Expositoras Estilo Industrial Allkit 
Flagship Store Dalben, Valinhos (SP)
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foto: Divulgação

adega “superled”
Artigo

Adega SuperLerd Allkit 
Spasso Sabores, São João da Boa Vista (SP)

De acordo com a consultoria britânica Wine Intelligence, 
responsável por fazer previsões para o mercado global de 
vinhos, no Brasil, as vendas de vinhos e espumantes con-
tinuam crescendo progressivamente, principalmente pelos 
jovens, que, hoje, representam 16% dos consumidores.

Estes dados só enfatizam a importância de uma adega 
bem elaborada nos supermercados, e, para desenvolver 
uma adega de sucesso é necessário usar expositores que 
possuem iluminação estratégica, assim, a exposição des-

taca e valoriza os vinhos.

Felizmente, já existem empresas especializadas que utilizam 
a luminárias LED embutidas nos expositores, como a Allkit, que 
proporciona o destaque aos vinhos e bebidas, desenvolvendo 
ambientes como a Adegas “SuperLed”, no Spasso Sabores.

Monte, você também, uma Adega “SuperLed”no seu super-
mercado. Fale com a Allkit pelo whatsapp (19) 9.9617.3944, 
e-mail, comercial5@allkit.com.br, ou acesse, allkit.com.br.
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Você sabe o que é PDX? É a evolução do tradicional 
PDV (ponto de venda), porém, o “X” pode ser traduzido 
como a “experiência” do consumidor no local da com-
pra. Desta forma, o antigo PDV transformou-se em um 
local que proporciona experiências, soluções, informa-
ção, relacionamento e interação entre os consumidores, 
produtos e marcas.

Na hora de escolher o local das compras, os consumidores 
atuais buscam supermercados que proporcionam praticidade 
durante as compras, personalização no atendimento/comuni-
cação, informações e interação com as marcas e produtos.  

Além disso, existem alguns pontos que os supermercados de-
vem se atentar para elaborar um PDX de sucesso nas seções de 

foto: Divulgação

PDX: Supermercados com foco na 
experiência dos consumidores

Conceito
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foto: Acervo Allkit

Expositores para Vinhos e Módulo para Tela Digital Allkit 
Sacolão da Santa, São Paulo (SP)

alimentos, como: 

- Criar estratégias que ativam os sentidos humanos (olfato, 
paladar, audição, tato e visão);

- Utilizar expositores de madeira natural e iluminação dire-
cionada nos alimentos para valorizá-los (a madeira transmite a 
sensação de calor);

- Oferecer comunicação e informações dos alimentos na ex-
posição;

- Usar painéis interativos de LED, que permitem veiculação de 
campanhas promocionais e geram estímulos visuais;

Já é possível desenvolver projetos de supermercados moder-
nos com foco na experiência do consumidor com o auxílio de 
empresas como a Allkit, especializada em expositores e mo-
biliários para exposição temática de alimentos e experiências 

gastronômicas. A empresa possui ampla experiência no desen-
volvimento de balcões, mesas e vitrines quentes e frias, pontas 
de gôndolas, expositores que não conservam os alimentos e 
pratos nas temperaturas corretas como, também, destacam os 
produtos, possibilitam a integração com telas interativas de LED 
e, ainda, proporcionam a elaboração de pontos de experiência 
incríveis. 

A “da Adega”, no Sacolão da Santa, em São Paulo, optou pela 
expertise da Allkit para o desenvolvimento de sua seção com 
tela informativa e interativa aos clientes.

Você também pode gerar experiências diferenciadas aos 
seus consumidores do seu supermercado. Faça contato com 
a Allkit através do whatsapp (19) 9.9617.3944 ou acesse,  
allkit.com.br.
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A procura por produtos naturais e saudáveis vem cres-
cendo a cada dia nos supermercados mundo afora e, com 
isso, o formato de vendas à granel tem se destacado. 

Esta tendência culminou em versões modernas dos an-
tigos armazéns, onde os consumidores podem escolher 
a quantidade que desejam e os supermercados ganham 
rentabilidade, organização e segurança nos alimentos. 

Atentos a este conceito, a equipe do Dalben Supermer-
cados, implantou no Dalben Flagship Store, em Valinhos, 
um empório a granel completo, com o auxílio da Allkit, 
empresa especializada na exposição de frutas secas, cas-
tanhas, grãos, cereais, cafés, chás, temperos, especiarias, 
farinhas especiais e conservas. Entre em contato, você 
também, com a Allkit, e atenda as expectativas de seus 
clientes. Whatsapp: (19) 9.9617.3944 / Site: allkit.com.br.

EMPÓRIO A GRANEL: RENTABILIDADE, 
ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA

Artigo

foto: Acervo Allkit

Armazém a Granel 
Dalben Flagship Store, Valinhos (SP)

DISPENSERS A GRANEL

novidade

Vantagens DE VENDER A GRANEL

COM DISPENSERS E SCOOPS:
Design c/ apelo visual

Alta rentabilidade

Praticidade aos clientes

Formato mais higiênico

allkit.com.br (19) 9.9617.3944 comercial5@allkit.com.br
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DISPENSERS A GRANEL

novidade

Vantagens DE VENDER A GRANEL

COM DISPENSERS E SCOOPS:
Design c/ apelo visual

Alta rentabilidade

Praticidade aos clientes

Formato mais higiênico

allkit.com.br (19) 9.9617.3944 comercial5@allkit.com.br
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foto: Divulgação

No Brasil, é comum os consumidores se depara-
rem com ofertas de carnes à venda em supermerca-
dos e açougues, sem a identificação da marca, fato 
que abriu margem para o surgimento de marcas 
premium.

Boutiques de carnes especiais já são realidade 

no cotidiano dos brasileiros, principalmente, em 
locais de maior poder aquisitivo, como é comum 
nas capitais e principais cidades.

 
Acompanhando o conceito, nota-se um aumento 

na inserção de estações de carnes nobres em super-
mercados, que já perceberam a evolução dos açou-

Boutique de carnes 
nobres em supermercados

Artigo

Mesa Fria de Ar-Forçado Allkit 
Dalben Flagship Store, Valinhos (SP)
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foto: Acervo Allkit

Rack Promocional e Mesa Fria de Ar-Forçado Allkit 
Flagship Store Dalben, Valinhos (SP)

“

”

É importante ofertas carnes 

nobres e cortes diferenciados 

como Black Angus, Red An-

gus, Hereford e Bonsmara.

gues e a necessidade de oferecer um ambiente de 
carnes nobres moderno e inovador. 

 
Para o desenvolvimento de uma boutique de car-

nes atrativa é ideal que sejam utilizados mobiliários 
adequados para manter as carnes nas temperaturas 
ideais. Existem fabricantes nacionais especializados, 
como a Allkit, que tem a mesa fria ar-forçado, ideal 
para expor, conservar e, ainda, agregar alto valor aos 
cortes de carnes nobres.

Seu supermercado também pode ter uma boutique 
de carnes moderna e sofisticada. Fale com a equipe da 
Allkit pelo whatsapp (19) 9.9617.3944, e-mail, comer-
cial5@allkit.com.br, ou site, allkit.com.br.
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imagem: Divulgação

Atualmente, para reduzir custos e diversificar o público, 
cafeterias vêm apostam no modelo “store in store”, ou seja, 
aloca-se dentro de outro estabelecimento como aeropor-

tos, coworkings, hospitais, livrarias ou supermercados.

Além disso, os atuais consumidores não compram mais 

A TRADIção do café 
nos supermercados

Artigo
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um produto apenas para suprir uma necessidade, mas, sim, 
pelo desejo e experiência que está agregado ao mesmo. A 
cafeteria é um modelo de negócio altamente rentável e que 
possibilita aos supermercadistas trabalharem com experi-
ências gastronômicas, ou seja, utilizar de estratégias que 
utilizam os 5 sentidos humanos para transformar as com-
pras dos consumidores em experiências diferenciadas.

Para gerar mais vendas, as cafeterias podem, por exem-
plo, assar um pão de queijo ou torrar café, ações que visam 
estimular o olfato, ou, utilizar algum alimento como degus-
tação para o consumidor ter estímulo a compra através do 
paladar. Por fim, utilizar expositores adequados a cada ali-
mento, além de conservá-los na temperatura ideal, destaca 
e agrega valor aos alimentos, induzindo os consumidores à 

compra através da visão.

Existem fabricantes especializados em mobiliários para 
exposição de alimentos com foco em experiências gastro-
nômicas, como a Allkit, que desenvolve vitrines expositoras 
e balcões que não só conservam os alimentos nas tempe-
raturas adequadas, como, também, agregam alto valor aos 
alimentos e produtos expostos, e, ainda, proporcionam a 
elaboração de exposições temáticas inovadoras.

Não perca mais tempo! Implante uma cafeteria de su-
cesso em seu supermercado. Fale com a Allkit através 
dos contatos abaixo e faça um projeto personalizado. 
Whatsapp (19) 9.9617.3944, e-mail, comercial5@allkit.
com.br e site, allkit.com.br.



56

O formato self-service, ou, também, popularmente conhe-
cido como “por quilo” foi criado para baratear o preço final 
aos consumidores, assim, nasceu com opções modestas de 
cardápio, composto, basicamente, com arroz, feijão, uma 
porção de carne, porção de salada e dois acompanhamentos.

Apesar do histórico, hoje, o sistema self-service não fun-
ciona da mesma forma. Atualmente, os consumidores são 
mais exigentes, o que condiciona os self-service a oferece-
rem refeições de melhor qualidade com diversas opções 
de saladas, carnes, peixes, massas, bebidas e sobremesas.

Atentos a tradição dos self-services, os supermercadistas vi-
ram no formato uma oportunidade de incorporar mais uma 
demanda dos consumidores, e, desta forma, aumentarem 
seus faturamentos.

Um bom exemplo de rede de supermercados que já utili-
za deste sistema é o Dalben Flagship Store, em Valinhos, São 
Paulo, que não só criou desenvolveu um espaço para refeições 
self-service, como, também, desenvolveu todo um ambiente 
moderno que, durante o almoço funciona como restaurante 
self-service e, à noite, se torna um ambiente de happy hours e 

A IMPORTÂNCIA DOS SELF-SERVICES 
NOS SUPERMERCADOS

Artigo

Balcão Buffet Self-Service Quente e Frio Allkit 
Dalben Flagship Store, Valinhos (SP)

foto: Acervo Allkit
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Mercado da Gula, Restaurante Self-Service 
Dalben Flagship Store, Valinhos (SP)

foto: Acervo Allkit

encontro, onde os consumidores possuem diversas opções de 
alimentos como pizza, lanches, hamburgueres, tudo acompa-
nhado de 26 tipos de chopp e outras bebidas. 

A mesa de superfície lisa, aquecida e refrigerada, que 
serve para conservar e expor os alimentos self-service, 
no restaurante do Dalben, foi elaborada pela Allkit, em-
presa especializada em mobiliários para distribuição e 

exposição de alimentos, tanto de restaurantes self-servi-
ce, quanto de supermercados.

Seu supermercado, também, pode implantar um 
self-service moderno e aumentar seu lucro. Fale com a 
equipe da Allkit através do whatsapp (19) 9.9617.3944, 
e-mail, comercial5@allkit.com.br, ou site, allkit.com.
br, e tenha um self-service personalizado.
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take away: praticidade que impulsiona 
as vendas nos supermercados

Artigo

Já ouviu falar em Take Away? Este conceito aplica-se 
tanto para alimentos frios como aquecidos. O importan-
te é que sejam prontos para o consumo e tenham em-
balagens apropriadas. Frutas, sucos, vitaminas, saladas 
variadas, inclusive com carnes e outras proteínas, além 
de carnes assadas, caldos, salgados são as opções mais 
ofertadas neste modelo de serviço.

Os alimentos podem ser ofertados em diferentes formatos 
e embalagens, desde mono porções para consumo individu-
al – que pode ser um lanche de consumo rápido – até por-
ções tipo família, para as pessoas consumirem em casa.

Isto tudo faz parte da evolução e amadurecimento do 
mercado, onde os consumidores se tornam cada vez 
mais exigentes / participativos e, assim, os supermerca-
distas devem se atualizar e modernizar seus estabeleci-
mentos para não perder espaço para a concorrência.

No Brasil, existem empresas especializadas em vitrines 
verticais quentes, frias e balcões autosserviço, como a Allkit, 
ideais para montar seções Take Away nos supermercados. 
Para mais informações, faça contato com a equipe da Allkit 
através do whatsapp (19) 9.9617.3944, e-mail, comer-
cial5@allkit.com.br, ou site, allkit.com.br.

imagem: Acervo Allkit 
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Nos últimos anos, os supermercadistas estão amplian-
do a oferta de flores e plantas ornamentais, atendendo a 
uma demanda crescente de consumidores que buscam 
flores com preço mais acessível. Isso tem sido viabilizado 
através de parcerias comerciais entre os supermercados 
e cooperativas de produtores.

Estas parcerias foram responsáveis por grandes re-
sultados. Segundo a APAS, (Associação Paulista de Su-

permercados), através destes trabalhos em conjunto, 
tanto os supermercados, quanto os produtores de flo-
res vêm crescendo, nos últimos anos, uma média de 
15% ao ano. 

Os dados acima demonstram o quão grande é o mer-
cado de flores e quantas oportunidades de crescimento 
este produto proporciona, além de decorar, perfumar a 
loja, e, ser, extremamente, vendável.

FLORICULTURA NOS SUPERMERCADOS
Artigo

 Balcão Refrigerado para Flores de Corte Allkit 
Dalben Supermercados, Taquaral - Campinas (SP)

foto: Acervo Allkit



61

Garden - Estação de Flores 
Dalben Flagship Store, Valinhos (SP)

foto: Acervo Allkit

Para o desenvolvimento de uma estação de flores de 
sucesso nos supermercados é necessário que o ambien-
te seja composto por 4 tipos de flores / plantas.

1. Flores de corte: Estas são compostas por buquês, 
hastes e maços de flores. 

2. Flores de vaso: Alguns exemplos comuns são as bro-
mélias, orquídeas, crisântemos, flores de maio, gérberas, 
girassóis mini, hortênsias, lírios, tulipas, violetas, etc. 

3. Plantas ornamentais: São formadas por árvores da 
felicidade, cactos, bonsais, buxinhos, ervas aromáticas, 
fícus, frutíferas, palmeiras, etc. 

4. Pendentes: são as samambaias, brincos de prince-
sa, gerânio pendente, petúnias,  etc. São plantas e flores 
que, geralmente, são cultivadas a sol pleno, preferindo 
ambientes a meia-sombra como varandas, sacadas, ga-
ragem e jardineiras.  

Além disso, os supermercadistas tem um grande de-

safio: ampliar a vida útil das flores e plantas, evitando as 
perdas e desperdícios, para, assim, ampliar a variedade 
de ofertas.

Para auxiliar os supermercadistas e floriculturas exis-
tem empresas como a Allkit, que produzem a Linha de 
Exposição Temática para Flores e  Plantas Ornamentais, 
ideal para a conservação e exposição destes produtos 
dentro dos supermercados. A linha conta com o balcão 
refrigerado para flores de corte, que aumenta a vida útil 
das flores expostas, em até 100%. Expositores e módu-
los para flores de vaso e plantas ornamentais, e, ainda, 
coberturas com gradis para exposição de plantas e flores 
aéreas (pendentes).

Elabore uma estação de flores atrativa e perfumada 
em seu supermercado.Fale com a Allkit pelo whatsapp 
(19) 9.9617.3944, e-mail, comercial5@allkit.com.br, ou 
site, allkit.com.br.
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Entrevista

FLORES NOS SUPERMERCADOS:
DECORAÇÃO, PERFUME & lucro
Angela Marin, sócia-proprietária da Hart Flores, especialista em gestão e fornecimento 
de flores em supermercados, fala sobre os benefícios de uma floricultura bem cuidada

Varejistas de todo Brasil já notaram uma oportunidade na ofer-
ta de flores e plantas dentro dos supermercados e, assim, as flo-
riculturas ganharam um lugar de destaque no varejo. Visando au-
xiliar os supermercadistas no desenvolvimento de uma bela área 
de flores e que gere um bom faturamento, convidamos a Angela 
Marin, especialista em gestão de flores nos supermercados, 
para falar sobre os segredos e dicas para o sucesso dos negócios. 
Confira tudo, no bate-papo, abaixo.

Revista Mercaurantes: Angela, primeiramente, nos fale um 
pouco sobre sua empresa, a Hart Flores, e qual o papel que ela 
desempenha com as flores junto aos supermercados.

Angela Marin: A Hart Flores nasceu de uma experiência que tive 
na floricultura da rede Hortifruti, há quase 20 anos atrás, no Rio 
de Janeiro, em uma loja que possuía um hortifruti maravilhoso, 
com frutas, verduras e legumes bem cuidados, produtos de quali-
dade, tudo em um ambiente limpo e agradável, porém, com uma 
floricultura mal cuidada. Quando me deparei com aquela situação, 
comentei com o proprietário da rede, na época, e foi aí que ele me 
desafiou a iniciar o trabalho de gestão das flores ali, e, assim, iniciou 
minha trajetória na gestão de floriculturas para supermercados.

Hoje, a Hart Flores é uma empresa de gestão e fornecimento de 
flores para os supermercados que tem o objetivo de aumentar as 
vendas, embelezar, decorar e perfumar a loja e minimizar as perdas 
dos supermercadistas, uma vez que eles sofrem para cuidar das 
floriculturas com um olhar mais detalhado, o que é estritamente 
necessário para ofertar flores bonitas e vívidas. Atualmente, ofere-
cemos aos supermercadistas duas formas de trabalho: 

- O formato de gestão completa, onde os supermercados li-
beram um espaço para que seja desenvolvida a floricultura, a 

Hart Flores entra, elabora uma seção bonita e atrativa aos con-
sumidores, se preocupa em comprar, vender, cuidar das flores, 
contratar funcionários, criar um mix de produtos, realizar rela-
tórios com indicadores mensais de vendas e, por fim, paga uma 
porcentagem das vendas para os supermercadistas.

- O formato de gestão compartilhada, onde fazemos os mes-
mos serviços da gestão completa, porém, as flores são comercia-
lizadas pelos próprios supermercados, e, por fim, os supermerca-
distas nos pagam pelos serviços prestados.

foto: Angela Marin

Angela Marin, especialista em gestão 
de flores em supermercados
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foto: Angela Marin

Revista Mercaurantes: Hoje, o que representa a seção de flori-
cultura dentro dos supermercados e quais seus pontos positivos?

Angela Marin: Já há algum tempo os supermercados vêm se 
conscientizando do potencial de vendas das flores dentro de seu 
ambiente. Segundo pesquisas norte-americanas, as flores na 
entrada das lojas não só embelezam e perfumam o local, como, 
também, acolhem, dão “boas-vindas” aos clientes e transmitem, 
aos consumidores que estão entrando na loja, a ideia de que to-
dos os produtos e alimentos daquele supermercado são frescos 
e bem cuidados. Devido essas sensações, os supermercados de-
vem ter atenção redobrada em suas floriculturas, pois, ao mesmo 
tempo que flores bonitas e bem cuidados transmitem sensações 
positivas, o inverso também ocorre, ou seja, uma floricultura des-
cuidada, com flores murchas ou secas, também, passa a ideia de 
uma loja desleixada, com produtos que não tão frescos.

Revista Mercaurantes: Por fim, qual o principal ponto para que os 
supermercados tenham uma floricultura de sucesso?

Angela Marin: As flores são produtos que exigem cuidado, ca-
rinho, capricho e amor, assim, se a gestão e cuidados da floricul-
tura não forem feitas com o atenção à estes detalhes e com fun-
cionários treinados, dedicados, que entreguem esse carinho com 
as flores, os supermercados não conseguirão atingir o potencial de 

vendas da seção e, ainda, terão as perdas, que geram prejuízo. Evi-
tar as perdas com as flores é o maior desafio e dificuldade dos su-
permercados pois as flores são lindas e encantadoras no momento 
em que chegam à loja, porém, se não houver atenção por parte dos 
supermercados em colocar uma pessoa treinada para fazer o aten-
dimento e cuidar diariamente das flores, com certeza, no máximo 
em 3 dias, a floricultura estará com as flores murchas, secas e “sem 
vida”, resultando em queda nas vendas e em perdas dos produtos.

Além disso, os supermercadistas devem se atentar, também, em 
criar campanhas sazonais, como por exemplo de dia das mães ou dia 
dos namorados, que ajudam a impulsionar as vendas das flores.

________________________________________________

Angela Marin 
- E-mail: marin.angela@terra.com.br
- Instagram: @hartflorsp
- Celular: (19) 9.9336.7424

Faça um scan com seu celular no QR Code 
ao lado e confira a matéria completa.

Estação de Flores - Natural da Terra



64

As redes de varejo de alimentos estão cada vez mais 
atentos aos novos anseios do mercado, como o aumento 
da procura dos consumidores por artigos de casa, decora-
ção e moda nas lojas.

Atentos a esta demanda, muitos supermercados 
estão incrementando as seções de casa, decoração e 
moda em suas lojas. Apesar disso, os consumidores, 

hoje, não buscam apenas compras casuais destes itens, 
mas, sim, uma experiência diferenciada. Dentre os ar-
tigos para casa e decoração, os clientes querem produ-
tos com bom custo benefício, qualidade e que estejam 
em um ambiente aconchegante na hora da compra. Um 
exemplo é o Dalben Supermercados, que criou a Ala-
meda Dalben, localizada na loja Dalben Flagship Store, 
em Valinhos, São Paulo. 

Estação Casa, Decor 
& moda nos supermercados

Artigo

foto: Acervo Allkit

Alameda Dalben - Estação Casa, Decor e Moda
Dalben Flagship Store, Valinhos (SP)
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foto: Acervo Allkit

foto: Acervo Allkit

Expositor Estilo Industrial Allkit
Dalben Flagship Store, Valinhos (SP)

Expositor Estilo Industrial Allkit
Dalben Flagship Store, Valinhos (SP)

No projeto foram implantados mobiliários personaliza-
dos e flexíveis da Allkit, ideais para exposição dinâmica de 
produtos, inclusive para variar o mix de produtos, em fun-
ção de datas comemorativas.

A Allkit é especializada em mobiliários para exposição temáti-
ca de alimentos, porém, em função da tecnologia e know-how 
utilizados na fabricação de nossos mobiliários, similaridade dos 
projetos e concepção dos expositores, desenvolve, também, 
expositores e mobiliários de aço, tubos, madeira, granito, vidro, 
espelho, ideais para exposição em lojas de roupas, utilidades, 
sapatos e acessórios.

Quer saber como você também pode elaborar uma Estação 
Casa, Decor e Moda moderna e atrativa em seu supermercado? 
Fale com a equipe da Allkit pelo whatsapp (19) 9.9617.3944, 
e-mail, comercial5@allkit.com.br, ou site, allkit.com.br. 
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foto: Divulgação

EXPERIÊNCIAS GASTRONÔMICAS E SUA 
IMPORTÂNCIA PARA OS SUPERMERCADOS

Conceito

Hoje, consumidores são mais seletivos e atentos ao 
modo como usam seu dinheiro, principalmente, ao 
realizarem as compras do mês nos supermercados, 
assim, supermercadistas focam em modelos de negó-
cios que atraiam os consumidores através de experi-
ências gastronômicas. 

Para elaborar estas experiências, existem alguns pontos 
que podem ser utilizados, como o estímulo aos sentidos 
humanos durante as compras. Seguem alguns exemplos.

 
- OLFATO: Muitos produtos e marcas tem um aroma ou 

cheiro característico, que faz com sejam reconhecidos pelos 

The Grocery Store, em Westfield Miranda 
- Sydney, Austrália
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“

”

A apresentação das comidas, o 

aroma dos alimentos/ambien-

te, a música, a iluminação e os 

expositores influenciam direto 

na experiência de compras.

consumidores, assim, muitas vezes, geram desejo aos clientes. 
Exemplos práticos: Assar um pão de queijo, torrar café ou até o 
próprio “cheiro do pão francês” saindo do forno, são possíveis 
ações que estimulam os consumidores através do olfato. 

- PALADAR: Ofertar alimentos e produtos para degusta-
ção é outro ponto que gera resultados aos supermercados, 
afinal, fazer o consumidor sentir o sabor dos alimentos pode 
ser um estímulo à compra. Exemplo: Colocar os próprios 
pães de queijo ou café utilizados para estimular o olfato 
como degustação, pode ser uma estratégia complementar, 
ou, também, oferecer pedaços de frutas picadas, no caso 
do hortifruti (se a loja for grande, é importante montar dife-
rentes pontos de degustação, um para cada tipo de seção).

- AUDIÇÃO: Já é comum os supermercados utilizarem 
música ambiente, mas, não basta sintonizar qualquer rádio 
ou criar uma playlist sem fundamentos, os supermercados 
devem ter o cuidado de definir o perfil dos consumidores 
nos diferentes momentos da compra, seja de manhã, à tar-
de ou à noite. Exemplo: Usar ritmos mais calmos durante 
as manhãs / noite e mais animados durante o dia.

 - VISÃO: A visão é, claramente, um dos sentidos que 
mais valorizam a experiência gastronômica, através da 
organização dos produtos, as cores, iluminação e no pró-
prio mobiliário usado para expor os produtos. Exemplo: 
Utilizar expositores adequados a cada alimento, além de 
conservá-los na temperatura ideal, destaca e agrega va-
lor aos alimentos / produtos, por exemplo, expor sushis 
e comidas japonesas em um expositor vermelho.

- TATO: Na questão do tato, é importante os super-
mercados estarem atentos aos expositores e mobiliários 

de exposição utilizados, já que a ergonomia dos mesmo 
influencia diretamente no modo que os clientes manu-
seiam os produtos e a facilidade em que eles têm para 
selecioná-los. Exemplo: Utilizar mobiliários de alto valor 
agregado, que expõem e conservam alimentos com ex-
celência e, também, permitem que os consumidores te-
nham fácil acesso aos produtos.

Já existem empresas especializadas em exposição te-
mática de alimentos que estimulam os 5 sentidos dos 
consumidores, como a Allkit, fabricantes de balcões e 
vitrines personalizáveis, ideais para desenvolver experi-
ências gastronômicas completas.

Quer elaborar layouts inovadores que geram experi-
ências gastronômicas incríveis aos clientes do seu su-
permercado? Entre em contato com a Allkit através do 
whatsapp (19) 9.9617.3944, e-mail, comercial5@allkit.
com.br, ou site, allkit.com.br. 

foto: Divulgação
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A EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR 
EM FOCO NOS SUPERMERCADOS

Entrevista

A KT Arquitetura é um escritório fundado em 1992, que atua na 
América Latina, no segmento de varejo, desenvolvendo arquitetura de 
negócios e conceitos de store design. Ao todo, o escritório já desen-
volveu mais de 500 conceitos de lojas com grande reposicionamen-
to estratégico e incremento de vendas totalizando 8.5 milhões m². A 
Revista Mercaurantes convidou um dos arquitetos do escritório, Fábio 
Sato, para uma bate-papo, onde o arquiteto contou sua visão e da KT 
Arquitetura (Kawahara Takano Retailing) em relação ao mercado de 
varejo de alimentos, a importância da arquitetura e da experiência do 
consumidor no atual cenário dos supermercados. Acompanhe a en-

Fábio Sato, arquiteto coordenador na Kawahara Takano Arquitetura, fala sobre como a criação 
de uma “jornada de experiência” dos consumidores contribui para a evolução dos supermercados 

trevista, abaixo.  

Revista Mercaurantes: Fábio, primeiramente, nos conte um 
pouco sobre a KT Arquitetura e a expertise e experiência de 
vocês em projetos de varejo. 

Fábio Sato: A KT Arquitetura não faz apenas projetos de va-
rejo, nós dizemos que “desenhamos” modelos de negócios, ou 
seja, é muito mais do que uma arquitetura de uma loja bonita. 
Aqui, temos o objetivo de criar e desenvolver projetos de dife-
rentes tamanhos, desde varejistas que estão iniciando suas ope-

foto: site KT Arquitetura  - ktarq.com.br

Interior do escritório KT Arquitetura
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rações, até marcas consagradas, e entregamos todo o suporte, 
de forma personalizada, para que o negócio possa se desenvol-
ver ou evoluir, e chamamos todo esse serviço de “arquitetura de 
negócios”, ou seja, entregamos modelos de negócios replicáveis 
para nossos clientes.

Revista Mercaurantes: Qual a visão de vocês diante das mu-
danças que o segmento de varejo de alimentos vêm sofrendo e 
quais os conceitos que vocês acreditam que devem ser trabalha-
dos, hoje, pelos supermercados, para que eles consigam atender 
os novos anseios e expectativas dos consumidores brasileiros?

Fábio Sato: Antes, gostaria de parabenizar a toda equipe da 
Mercaurantes pela primeira edição, lançada por vocês no ano 
passado (2020). Nós conferimos o conteúdo da revista e com-
partilhamos com toda nossa equipe do escritório, pois achamos 
que vocês tiveram uma abordagem muito assertiva quanto ao 
conceito “Mercaurantes”. Este é um termo que vai de encontro 
com toda a mudança que vivenciamos, hoje, no segmento de 
varejo de alimentos e traduz este conceito moderno que invade 
os ambientes dos supermercados e, que já estamos trabalhan-
do em nossos projetos.

Atualmente, devido a praticidade da “era digital”, o comporta-
mento dos consumidores mudou muito e rapidamente, assim, 
sabemos que o que atrai e leva os clientes aos supermercados 
(loja física), é, justamente, a “jornada de experiência do consu-
midor”, e é isso que nós da KT Arquitetura defendemos, pois 
sabemos que as lojas físicas (supermercados) não irão acabar. 
Se analisarmos o mercado, você verá o quão nítido é a busca 
dos atuais consumidores por experiências e inovação, fato que 
faz com que eles criem uma “memória afetiva” com as marcas 
que proporcionam isso a eles, e, isto os impulsiona direto até o 
ponto de venda físico.

Revista Mercaurantes: O projeto elaborado para a Rede Dalben 
é um exemplo de case da KT Arquitetura onde vocês trabalharam o 
conceito de “jornada de experiência” com os consumidores?

Fábio Sato: Claro! Trabalhamos essa tendência em criar experi-
ências únicas aos clientes neste projeto do Dalben Flagship Store, 
em Valinhos (SP). O projeto expressa a mudança de comportamen-
to dos consumidores e representa um novo posicionamento do 
Dalben Supermercados perante o mercado. 

No Dalben Flagship Store, elaboramos diversos pontos de ex-
periência durante toda a jornada do consumidor, desde o mo-
mento em que os clientes chegam ao local, até o pagamento das 
compras. Quando os consumidores chegam, logo na fachada da 

loja, eles se deparam com o maior painel de LED em um rede 
de supermercados na América Latina, ilustrando as ofertas e 
informações do supermercado em 950 polegadas. Além disso, 
na entrada da loja, tem uma área para “dar boas-vindas” aos 
clientes, com o objetivo de valorizar não só o ambiente, mas, 
também, para que os consumidores se sentissem acolhidos e 
bem atendidos. No estacionamento, fizemos uma galeria de ser-
viços, pilares com comunicações visuais onde citamos “amor”, 
“celebrar”, “compartilhar”, entre outras palavras que expressam 
os “micro momentos” que provocamos e transmitimos aos con-
sumidores que frequentam o supermercado. De maneira geral, 
nós da KT Arquitetura, procuramos transmitir sensações e expe-
riências  aos clientes que frequentam a loja, para que a marca 
conseguisse não só a satisfação dos consumidores, como, tam-
bém, tivesse uma ligação de valor afetivo através da experiência 
nos ambientes.

Revista Mercaurantes: Finalizando a entrevista, nos conte um 
pouco sobre como foi a experiência de trabalhar em conjunto 
com a Allkit, que foi a fabricante e fornecedora dos expositores 
e mobiliários personalizados? 

Fábio Sato: Com certeza, o trabalho realizado junto com a Allkit 
foi um dos pontos para o sucesso do Dalben Flagship Store. Até 
então, a KT Arquitetura nunca havia desenvolvido um projeto 
com eles, porém, foi um prazer tê-los como nossos companheiros 
durante a elaboração do projeto. A equipe atendeu todas as de-
mandas geradas pelo nosso escritório e necessárias para a reali-
zação do projeto, de forma ágil e eficaz. A parceria foi tão boa que 
estamos trabalhando juntos no projeto de outro supermercado, 
o Sacolão da Santa. A sinergia entre as empresas é grande pois te-
mos nos nossos D.N.A.`s os mesmos objetivos, que é desenvolver 
sempre “o melhor” para nossos clientes, entregando um atendi-
mento personalizado e humanizado, que resultado em cases de 
muito sucesso, como o Dalben Flagship Store. 

_____________________________________________________

KT Arquitetura
- Telefone: (11) 5694.1035
- Site: ktarq.com.br

Faça um scan com seu celular no QR Code 
ao lado e confira a matéria completa.
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Com certeza você já ouviu falar na obra “O Pequeno 
Príncipe”. Esta é uma famosa obra do escritor, ilustra-
dor e aviador francês, Antoine de Saint-Exupéry, publi-
cada em 1943, nos Estados Unidos.

Mas, afinal, o que tudo isso tem a ver com o seg-
mento de varejo de alimentos e supermercados? Tem 
tudo a ver! O Silpo, uma marca de extraordinários va-

rejistas ucranianos, inaugurou uma loja com a temá-
tica da obra “O Pequeno Príncipe”, onde realizaram 
uma verdadeira revolução estética. 

Nos últimos anos, a equipe do Silpo vem trabalhan-
do com muita competência o conceito de “supermer-
cados temáticos”, inovando e cativando os consumi-
dores através de diferentes temas, que são aplicados 

supermercados temáticos: 
“valor” que gera resultados

Case de Sucesso

foto: Acervo Allkit

Supermercado Silpo (Ucrânia) com temática 
“O Pequeno Príncipe” - área de Frios & Carnes



71

fotos: Acervo Allkit

Supermercado Silpo (Ucrânia) com temática “O Pequeno 
Príncipe” - área do Hortifruti com avião

em suas lojas, todas espalhadas pela Ucrânia.
 
O Silpo Supermercados entendeu que a “era dos 

distribuidores de alimentos e bebidas” chegou ao fim, 
e, que, agora, é o momento dos supermercados, não 
só venderem produtos e competirem por preços cada 
vez mais baixos, mas sim, encantar os consumidores 
com momentos agradáveis e experiências gastronômi-
cas. Desta forma, através do conceito de “supermer-
cados temáticos”, o Silpo quebrou a estética chata e 
monótona do varejo de alimentos tradicional, gerou 
mais valor aos seus produtos e serviços e, ainda, se 
diferenciou dos concorrentes.

Além da temática do “O Pequeno Príncipe”, o Silpo 
já trabalhou com outros temas em suas lojas como 
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Supermercado Silpo (Ucrânia) com 
temática “Star Trek” - área do Hortifruti

foto: Divulgação

Star Trek, Cyberpunk, Cultura Grega, Quadrinhos Ja-
poneses, Jazz e Música Clássica. 

Ademais, é importante ressaltar que, além da cria-
ção de ilustrações e elementos gráficos referentes 
aos temas escolhidos, o Silpo Supermercados tem 
sucesso na aplicação do conceito de “supermercados 
temáticos” pois:

- Aplica uma iluminação adequada para deixar o 
ambiente convidativo e os produtos / alimentos em 
destaque (a influência da iluminação na exposição de 
alimentos); 

- Utiliza mobiliários e expositores modulares ade-
quados para exposição temática de alimentos frescos 

e elaborados, conservando os alimentos nas tempera-
turas ideais e permitindo flexibilidade no layout;

 - Monta os ambientes com mobiliários que tenham 
acabamento em cores neutras como preto, cinza, 
branco e madeirado, sendo facilmente adaptáveis a 
diferentes temas e cores;

Cada ano que passa, o Silpo Supermercado tem re-
sultados incríveis que comprovam que o conceito de 
“supermercados temáticos” não só inova o setor de 
varejo de alimentos, mas, agrada os consumidores e 
ainda potencializa as vendas.

 
Apesar da Silpo ser um “case” europeu, também já 

é possível desenvolver um projeto com o conceito e 



73

Supermercado Silpo (Ucrânia) com temática “Cyberpunk”

Supermercado Silpo (Ucrânia) com temática de “Jazz”

a mesma qualidade no Brasil. A Allkit é es-
pecializada em mobiliários para exposição 
temática de alimentos frescos, elaborados 
e produtos de alto valor agregado, sendo 
ideais para a elaboração de projetos temá-
ticos. 

Além disso, os mobiliários e expositores 
da Allkit são modernos, modulares e flexí-
veis, o que possibilita aos supermercadistas 
uma longevidade na criação de suas expo-
sições, uma vez que os expositores podem 
ser utilizados de diferentes maneiras e vá-
rias vezes.

 
Você também pode criar experiências 

incríveis aos consumidores com um su-
permercado moderno e incrível. Fale com 
um dos consultores da Allkit pelo whatsa-
pp (19) 9.9617.3944, e-mail, comercial5@
allkit.com.br, ou site, allkit.com.br. 

fotos: Divulgação



74

O conceito interstore surge num ambiente onde 
os consumidores estão mais criteriosos na hora de 
se alimentar, os restaurantes estão “pressionados”, 
tendo que entregar maior variedade e opções de 
pratos, e, simultaneamente, economizar no custo, 
uma vez que o preço dos alimentos vem sofrendo 
forte aumento.   

A REALIDADE NOS RESTAURANTES CORPORATIVOS
Os restaurantes corporativos “lutam” para se equili-

brar, atendendo a demanda das empresas e os anseios 
dos seus colaboradores, e, ao mesmo tempo, mantendo 
seus preços competitivos perante à concorrência.

Como resposta ao desejo dos consumidores, que can-

imagem: Acervo Allkit

interstore nos restaurantes 
corporativos

Conceito
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imagem: Acervo Allkit

saram daquela antiga visão de “refeitórios” nas empre-
sas, e mudaram o comportamento durante as refeições, 
surgiu o conceito “Interstore”. O modelo apresenta aos 
clientes uma variedade de estações com marcas pró-
prias, cada uma com diferentes opções de alimentos 
como pratos saudáveis, naturais, comidas tradicionais 
do dia a dia, grelhados e pratos mais refinados, sendo 
classificados, às vezes, até como gourmet.

As marcas individuais presentes em cada uma das es-
tações servem como “visual merchandising”, sendo fun-
damentais na organização do ambiente para informar e 
direcionar os clientes, facilitando o processo de escolha 
dos alimentos durante a refeição e, ainda, tornando a 
exposição atrativa.

Além disso, o conceito gastronômico “interstore” pro-
porciona experiências gastronômicas e sociais únicas aos 
consumidores, tanto pela variedade gastronômica pre-
sente em um mesmo local, quanto pela interação que 
proporciona entre as pessoas. Dessa forma, os restau-
rantes corporativos, podem ofertar mais opções, pos-
sibilidades de escolha para os usuários e também me-

lhorar significativamente a performance e lucratividade. 
Isto ocorre em função da implementação de estações 
para substituição do serviço tradicional, por opções di-
ferenciadas e com custos menores. Outra estratégia é a 
oferta de produtos para venda à avulsa, ou seja, as pes-
soas pagam separadamente por estes produtos. 

 
No Brasil, há empresas especializadas no desenvolvi-

mento de projetos e mobiliários ideais para o conceito 
gastronômico “interstore” em restaurantes corporati-
vos, como a Allkit. A empresa auxilia as corporações de 
refeições coletivas a elaborarem layouts com estações 
de alimentação completas e diferenciadas, proporcio-
nando aos restaurantes corporativos desenvolverem 
projetos de diferentes tamanhos com marcas próprias, 
que atendem os anseios dos clientes e idealizam am-
bientes incríveis.

Você também pode ter um restaurante moderno com 
o conceito interstore e proporcionar experiências gas-
tronômicas únicas. Faça contato com os consultores da 
Allkit através do whatsapp (19) 9.9617.3944, e-mail, 
comercial5@allkit.com.br, ou site, allkit.com.br. 
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BALCÕES BUFFET SELF-SERVICE 
MODULARES  X  SOB MEDIDA 

Artigo

Já é sabido que um projeto bem planejado de fluxos, arqui-
tetura, identidade visual e iluminação adequada fazem toda 
a diferença. Além disso, a qualidade dos mobiliários dos bal-
cões buffet self-service e módulos de atendimento aos clien-
tes, também, devem ser pontos de extrema atenção.

Ademais, às vezes a execução e montagem dos am-

bientes de um estabelecimento gastronômico, não 
saem exatamente como o planejado em função da 
qualidade dos balcões buffet. Assim, para auxiliar na 
escolha da melhor opção para seu estabelecimento, 
pontuamos, abaixo, as principais diferenças entre os 
balcões buffet self-service personalizados e os fabri-
cados sob medida.

Balcão Buffet Self-Service com Cabine de Proteção Allkit 
Hirota Supermercados, São Paulo (SP)

foto: Acervo Allkit
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Balcões Buffet Self-Service Modulares Personalizáveis 
- São projetados, testados e fabricados em larga escala, 

assim, os ajustes necessários são realizados facilmente;  
- Possuem medidas, cargas e características que permi-

tem que quem instale-os tem o domínio das informações; 
- Proporcionam a troca de partes, seja em função de ava-

ria ou em caso de renovação do produto;  
- Permitem flexibilidade e ajustes ao layout;
- Facilitam as instalações de forma exclusiva e personali-

zada, em função dos inúmeros opcionais e acabamentos;  

Balcões Buffet Self-Service Sob Medida 
- Como são sob medida, geralmente, não foram testados 

anteriormente;  
- A qualidade depende da mão-de-obra, materiais utili-

zados e experiência de quem o produz, o que pode variar;  
- Não há regularidade no acabamento dos produtos, pois, 

geralmente, são feitos artesanalmente, e, assim, também, 
tornam a reposição e manutenção mais cara e difícil de ser 
realizada;

Resumidamente, balcões buffet self-service modulares 
personalizados são padronizados, permitindo variações na 
construção dos ambientes, mantendo sempre regularidade 
na qualidade e acabamento, com baixos custos de manu-
tenção, reposição de peças facilitada, durabilidade e são 
mais confiáveis por já terem sido testados. Geralmente, os 
fabricados sob medida não têm garantia de qualidade, pe-
ças de reposição e tem manutenção mais cara.

Visando o segmento de alimentação, onde os investimen-
tos são consideráveis , o mais recomendável é que antes de 
comprar, você possa avaliar os diferentes modelos, e assim, 
decidir a melhor opção para você.

Agora que você conhece as vangatens dos balcões buf-
fet self-service modulares personalizados, entre em con-
tato com uma empresa especializada, como a Allkit, para 
montar um self-service moderno e de sucesso. Whatsapp 
(19) 9.9617.3944, e-mail, comercial5@allkit.com.br 
e site, allkit.com.br. 

foto: Acervo Allkit

Balcão Buffet Self-Service AK7 Allkit 
LC Restaurantes, Guarulhos (SP)



78

Mesa Lisa Self-Service Quente e Fria Allkit 
Dalben Flagship Store, Valinhos (SP)

foto: Acervo Allkit

SUPERFÍCIE LISA QUENTE & FRIA
Artigo

É nítido que, cada vez mais, os conceitos de otimização 
de recursos, conveniência e multisserviços vêm ganhando 
espaço nos supermercados mais modernos e inovadores. 

Em busca do desenvolvimento de experiências incrí-
veis aos consumidores e exposições atrativas, varejistas 
e supermercados vêm incrementando suas ofertas e 
desenvolvendo novos serviços e produtos, conforme as 
tendências de consumo.

As ofertas de refeições dentro dos supermercados ga-
nham força devido à falta de tempo dos consumidores 

em cozinharem, assim, disponibilizar a opção das pes-
soas consumirem suas refeições nos supermercados, se 
tornou uma demanda de destaque.

Hoje, já vemos supermercadistas que possuem a ino-
vação em seu D.N.A. e apostam em sistemas self-servi-
ces modernos para atender essa demanda.

Atentos a essa tendência, existem empresas especiali-
zadas em mobiliários para exposição de alimentos, como 
a Allkit, que desenvolve um moderno de sistema self-ser-
vice, a Mesa de Superfície Lisa Aquecida e Refrigerada. 
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imagens: Acervo Allkit

O self-service é composto por uma superfície lisa, com o 
tampo em quartzo, onde o sistema de aquecimento e refrige-
ração já estão embutidos e, assim, você pode ligá-los e utilizar 
a mesa como self-service, ou mantê-los desligados, e usar a 
mesa para refeições ou como um expositor de produtos.

O tampo em Quartzo é uma opção de alto valor agregado 
para os self-service, afinal, transmite elegância ao ambiente 
e destaque aos pratos expostos, além de ser um material 

excepcional, altamente resistente, durável e higiênico.
Além disso, a flexibilidade que a Superfície Lisa Quente 

e Fria proporciona mais lucros, já que ela pode se trans-
formar tanto em um buffet self-service quanto em uma 
mesa para refeições ou ambiente de happy hour. 

Elabore um espaço multisserviços e aumente o seu lu-
cro. Fale com a Allkit pelo whatsapp (19) 9.9617.3944, 
e-mail, comercial5@allkit.com.br, ou site, allkit.com.br. 

foto: Acervo Allkit

Mesa Lisa Self-Service Allkit Desligada 
sendo utilizada como mesa coletiva

Maquete eletrônica (Projeto)
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exemplos de sucesso
Veja aqui, alguns exemplos de supermercados, cafeterias, adegas e restaurantes self-service que inovaram sua 
exposição de alimentos, criando, assim, experiências gastrônomicas incríveis aos consumidores e gerando um au-
mento nos seus faturamentos.

fotos: Acervo Allkit 

Vascas Modulares em Pinus Allkit
Dalben Flagship Store, Valinhos (SP)

Mesa Quente em Pinus Allkit
Dalben Flagship Store, Valinhos (SP)

Mesas Quentes Allkit - Supermercado Paulistão

Balcões Buffet Self-Service AK7 Allkit 
- Restaurante Resolv
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fotos: Acervo Allkit 

Mesa Fria Ar-Forçado Allkit - Spasso Sabores

Mesa Fria Allkit - Supermercado Shibata

Vitrines p/ Tortas, Salgados e Bolos 
Allkit - Supermercado São Vicente
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fotos: Acervo Allkit 

Balcões Buffet Self-Service AK7 e Estantes 
Estilo Industrial Allkit - Resolv Alimentação

Mesas Quentes Allkit 
- Rede Unissul Supermercados

Kit Cafeteria Estilo Industrial Allkit 
- Llinea Restaurantes Corporativos
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fotos: Acervo Allkit 

Mesa Aquecida Allkit
- Hortifruti Fartura

Balcões Buffet Estilo Industrial Allkit
- Restaurante Cantina da Vila

Mesa Fria Allkit
- Supermercado Antonelli

Salameria Allkit
- Dalben Flagship Store

Pontas de Gôndolas Estilo Industrial Allkit
- Dalben Flagship Store
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