
Baixa fidelidade
Consumidortroca com facilidade a marca de biscoitos que leva para casa

Em geral, as marcas de biscoi-
tos apresentam personalidades
pouco consistentes, salvo algu-
mas exceções. Como conseqüên-
cia, a concorrência nesse seg-
mento torna-se ainda mais acir-
rada, tendo em vista a facilidade
de substituição de um produto
por outro. Uma personalidade
consistente contribui para a posi-
ção de liderança no mercado, con-
forme mostra a nova rodada do
estudo MasterBrands, realizado
pela InterScience e publicado com
exclusividade por Meio & Men-
sagem. O trabalho busca revelar

como o consumidor de determi-
nada categoria de produtos en-
xerga as principais marcas que
disputam o setor. Para determi-
nar quais aquelas que serão anali-
sadas é feita uma pesquisa com o
público-alvo, que indica as mais
procuradas. A partir daí, o institu-
to aplica o método NeedScope (ver
quadro Metodologia), baseado nos
fundamentos da Psicologia.

Nesta nova rodada foi avalia-
da a categoria biscoitos, com aná-
lise de dez marcas. Trakinas e
Club Social, as mais consumidas,
têm personalidades distintas, o

que caracteriza a ausência de ca-
nibalização entre elas. A primeira
é fortemente associada a espon-
taneidade e alto-astral, é bem
definida e consistente. A per-
cepção dos consumidores com
relação à marca é de brincalho-
na e divertida - - isso mostra que
Trakinas está totalmente em li-
nha com seu posicionamento
voltado ao público infantil.

Já Club Social, apesar de
também ser relacionada a alto-
astral e espontaneidade, apre-
senta traços marcantes ligados
a inovação, poder e sedução, de-

monstrando um dinamismo mais
maduro vinculado à marca.

Ao contrário das demais, Tor-
tinhas, Triunfo e Adria são vistas
de maneira menos consistente,
exibindo características um tanto
antagônicas. A avaliação de Tor-
tinhas, associada predominante-
mente à extroversão, também re-
vela traços de individualismo.

Triunfo apresenta contraposi-
ção de personalidades: ao mes-
mo tempo em que é tida como
tradicional, simples e despreocu-
pada, é caracterizada como mar-
ca direcionada para o sucesso e
inovadora. E Adria mostra clara-
mente o antagonismo das per-
cepções: energia e vivacidade
contra pragmatismo e seriedade.

A Nestlé - - representada por
produtos São Luis, Tostines, Pas-
satempo e Negresco - - é vincu-
lada a praticamente todos os ar-
quétipos, o que contribui para
maior identificação das consumi-

doras com a marca. Equilibrada-
mente associada a afetuosidade
e sociabilidade, Passatempo está
fortemente relacionada à figura
da família, e São Luis traz consi-
go o histórico de tradição e pro-
ximidade com as consumidoras.

Negresco, predominante-
mente associada a características
de extroversão, mostra uma com-
binação harmônica entre aspec-
tos de espontaneidade e dinamis-
mo. Diferentemente das demais,
Tostines é essencialmente rela-
cionada a ambição, poder, com-
petência, independência e indi-
vidualismo, traços que fazem dela
uma marca forte e mais sóbria.

Por fim, Mabel é fundamen-
talmente associada à tradição e
à família, apresentando posicio-
namento consistente como uma
marca afetuosa. É a que melhor
caracteriza a identidade referen-
cial predominante entre as con-
sumidoras de biscoitos.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 27, n. 1170, p. 42, 8 ago. 2005.




