
Marcas de chocolate remetem a individualidade
Pesquisa da TNS InterScience analisa personalidade dos produtos que estão inseridos nessa categoria

Associados a prazer e auto-
satisfação, os produtos da cate-
goria Chocolates estão predomi-
nantemente ligados a caracterís-
ticas de personalidade mais in-
dividualistas e egocêntricas, com
algumas exceções — como as
marcas Bis e Laka, nas quais se
observa uma dose de sociabili-
dade. Essa é uma das conclusões
do estudo MasterBrands, reali-
zado pela InterScience e publi-
cado com exclusividade por
Meio & Mensagem.

O trabalho procura revelar
como o público consumidor de
determinada categoria de pro-

duto enxerga as principais mar-
cas que disputam o mercado.
Para determinar quais delas se-
rão analisadas é feita uma pes-
quisa entre o público-alvo que
indica quais as mais usadas. A
partir daí o instituto aplica o mé-
todo NeedScope (ver quadro
Metodologia), baseado nos fun-
damentos da Psicologia.

Nesta nova rodada foi estu-
dada a categoria Chocolates,
com a análise de 13 marcas. En-
tre as que aparecem como con-
traponto à característica geral da
categoria temos Bis e Laka, com
sutis diferenças entre elas.

Bis desperta uma percepção
consistente, totalmente associa-
da a sociabilidade e extroversão.
Laka apresenta-se bastante pró-
xima de Bis em relação à socia-
bilidade, mas com um pouco
mais de meiguice e introversão.

Prestígio, também com uma
posição mais voltada para perso-
nalidades orientadas ao social,
apresenta traços de afetuosida-
de, meiguice e naturalidade se-
melhantes ao apelo à natureza
determinado pelo produto.

Entre as mais individualistas
aparecem, por exemplo, Choki-
to e Suflair, que têm em comum

características relativas a extro-
versão, dinamismo e vivacidade.

Talento e Diamante Negro
também apresentam caracterís-
ticas similares. Considerando
que ambos pertencem à subca-
tegoria Tabletes, percebe-se o
acirramento da concorrência
entre eles, mesmo numa dimen-
são mais subjetiva da imagem
da marca.

Em relação à Sonho de Valsa
merecem destaque as associa-
ções majoritárias a características
voltadas a pragmatismo e serie-
dade, o que a posiciona mais para
a dimensão das competências.

Os resultados desse estudo nos
levam a dois grandes aprendizados:
1. Lacta apresenta submarcas sig-
nificativas para praticamente to-
das as variantes de personalida-
des, o que certamente contribuiu
para a manutenção de sua posi-
ção de liderança no segmento.
2. Nenhuma das submarcas mais
significativas se apropria mais
fortemente do segmento Alto
Astral e Espontânea (ver qua-
dro), o que se apresenta como
oportunidade para uma nova
marca, já que esse é um dos que-
sitos com maior identidade en-
tre as consumidoras.
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