
LÍDERES: CONHEÇA
UM GRUPO SELETO

A pesquisa deste ano revelou um grupo especial de 36 marcas
líderes. Elas cresceram, quando 71 caíram e 44 mantiveram-se

estáveis. Entenda por que e aproveite para analisar seu sortimento.

POR ALESSANDRA MORITA

A s marcas líderes, todo mun-
do sabe, têm de ser contem-

pladas no sortimento. Se não es-
tão na gôndola, as vendas caem.
Afinal, um terço delas detêm no
mínimo 40% da preferência do su-
permercadista e, portanto, do con-
sumidor. Mesmo com o "assédio"
das marcas pequenas e próprias e
a mudança momentânea no perfil
de compra da população, as líde-
res mantêm seu posto. Algumas
com crescimento, caso de 36 mar-
cas que tiveram sua preferência
elevada entre l e 13,75 pontos per-
centuais (pp), segundo a 34a Pes-
quisa de Reconhecimento de Mar-
cas, realizada por Supermercado
Moderno. Elas formam um grupo
especial de marcas, uma vez que,
entre as 151 categorias estudadas
nos dois últimos anos, 71 líderes
caíram na lembrança do supermer-
cadista e 44 mantiveram-se está-
veis. No ano passado, as líderes
foram afetadas, entre outras razões,
pelas marcas pequenas, que se be-
neficiaram principalmente de três
fatores: maior qualidade dos pró-
prios produtos, busca do consumi-

CONHEÇA ALGUMAS LÍDERES QUE CRESCERAM

MARCA

Havolline

Du Loren

Bem Estar

Mor

Snob

Sadia

Karina

Sadia

Black&Decker

Sinhá

Desodor

Santepel

Yakult

Tenys Pé

Nutry

Sempre Livre

Minálcool

Invicta

Canção

Pomarola

Listerine

Soya

Monange

Sadia

Tri-Fill

Nestlé Classic

CATEGORIA CRESCIMENTO PP*

Óleo automotivo

Lingerie

Caldo em pó

Churrasqueira elétrica

Toalha de papel

Lingüiça embalada

Hair Spray

Mortadela

Ferro de passar

Fubá de milho

Desodorizador sanitário

Guardanapo de papel

Leite fermentado

Talco para os pés

Cereal em barra

Absorvente higiênico

Álcool

Garrafa térmica

Vinho branco nacional

Molho de tomate

Antisséptico bucal

Óleo de soja

Loção hidratante para o corpo

Presunto

Meia-calça

Chocolate em tablete

13,75

11,45

9,92

8,10

6,80

6,51

5,21

5,07

3,92

3,55

3,42

3,42

3,37

3,19

2,92

2,82

2,82

2,80

2,78

2,75

2,67

2,59

2,50

2,41

2,39

2,36
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Um terço das marcas líderes tem índice de preferência superior a
40%. Não podem, portanto, faltar no seu supermercado
dor por itens mais baratos
(afinal, ele desviou parte de
sua renda para adquirir bens
semi-duráveis), e a iniciati-
va do varejo em procurar no-
vos fornecedores para con-
seguir vantagens na negoci-
ação e maiores margens.

Crescer neste cenário, por-
tanto, colocou as 36 marcas
em posição privilegiada.
Mesmo desfrutando da lide-
rança, elas criaram formas
de estimular o consumo de
seus produtos: investiram na ima-
gem, conquistaram novos públicos
ou reagiram rapidamente às adver-
sidades do mercado. Vale a pena
entender o que fizeram, para di-
mensionar a participação de cada
uma no sortimento da sua loja.

Para Paulo Sérgio Quartier-
meister, diretor e professor da
ESPM, essas marcas não caíram
na armadilha de investir apenas
em promoções.

- Para sustentar o crescimento
é preciso estar sempre presente na
mente do público - explica o es-
pecialista. - Para isso, deve-se
amarrar as ofertas à estratégia de
comunicação da marca que envol-
ve, por exemplo, inovação.

Isso não quer dizer que as ações
promocionais sejam ineficazes.
Carlos Fernandes, consultor de va-
rejo da Accenture, lembra que no
segundo trimestre de 2005, quan-
do se registrou queda de 8% no
volume de vendas do auto-servi-
ço, alguns fabricantes de marcas lí-
deres ampliaram as promoções ao
observar a queda no consumo.

Líder em lingüiça embalada, a
Sadia ampliou seu índice de
preferência em 6,51 pontos

percentuais em 2005

- Essas empresas acertaram a
hora de criar as ações - diz o con-
sultor. - Com certeza, a reação rá-
pida foi um diferencial em relação
às líderes que caíram.

Agregar novos benefícios aos
produtos também ajuda a susten-
tar o crescimento da marca. Se-
gundo Quartiermeister, da ESPM,
o consumidor só paga a mais por
um produto se identificar nele
uma vantagem em relação ao do
concorrente. Quando o padrão de
qualidade da líder é igual ao das
demais marcas, o consumidor
opta pelo produto mais barato.

Para que você entenda por que
as 36 líderes cresceram, SM conta
as estratégias adotadas por cinco
delas. Confira na seqüência.

SADIA:
VÁRIOS LANÇAMENTOS
A Sadia não tem do que se quei-
xar. Elevou o índice de preferência
em quatro categorias: lingüiças em-

baladas (alta de 6,51 pp), mor-
tadela (5,07 pp), presunto
(2,41 pp) e frango resfriado/
congelado (1,42 pp). A em-
presa lançou novos produ-
tos nessas categorias, com
divulgação em mídia ou pon-
to-de-venda.

Em lingüiças, a novidade
foi a versão Defumada Fi-
ninha, que puxou o cresci-
mento da marca também em
vendas. Segundo a empresa,
ainda há espaço para au-

mentar a distribuição do produto,
o que poderá contribuir para mais
crescimento neste ano.

Outra novidade foi a Mortadela
Defumada, cujos investimentos
incluíram patrocínio de novelas e
merchandising em programas de
televisão. De acordo com a pesqui-
sa Tracking, a marca Sadia é cita-
da nessa categoria por 47% dos
consumidores. No ano passado, a
participação em volume de vendas
cresceu 2 pp, alcançando uma fa-
tia de 15,8%. Já em frango resfria-
do, a empresa lançou a embalagem
de um quilo na linha Zip de cortes
de frango congelados individual-
mente. Com maior valor agrega-
do, o produto atende à crescente
procura dos consumidores por pra-
ticidade. A linha Zip é a que mais
cresce, com alta de 42% em volu-
me no ano passado. Segundo a Sa-
dia, a marca, além de gerar tráfego
e reforçar a imagem de sortimen-
to, contribui para aumentar a lu-
cratividade. Afinal, agrega valor à
categoria considerada commodity
- de consumo básico.
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O grupo de líderes que cresceram desenvolveu formas para elevar
o consumo de seus produtos, como investir em imagem

SNOB:
PROMOÇÃO SOCIAL
Alta de 6,80 pp na pesquisa de SM.
Esse foi o resultado alcançado pela
toalha de papel Snob, cujo índice de
preferência atingiu 33,6% em 2005.
O crescimento foi impulsionado
principalmente por uma campanha
institucional que destinava uma par-
te das vendas dos produtos da mar-
ca ao Instituto Ayrton Senna. Inti-
tulada "Acelere seu coração", a pro-
moção foi divulgada por meio de um
website, no qual as pessoas encon-
travam também informações sobre
os produtos e dicas de uso. Foram
distribuídos ainda ao varejo materi-
ais como faixas de gôndola, plástico
de forração e take-one. Durante o pe-
ríodo da promoção, as embalagens
das toalhas de papel foram ilustra-
das com o personagem Senninha.

Essas ações contribuíram para
que a marca fosse vista pelos
consumidores como mo-
derna, inovadora, so-
fisticada e de alta
qualidade, de acor-
do com pesquisa da
Ipsos ASI. Também
por conta dos inves-
timentos na comuni-
cação, Snob fechou o
último bimestre de
2005 com uma fatia de
22,5% nas vendas da cate-
goria. Segundo Pedro Samuel, ge-
rente de produtos da Santher, dona
da marca, Snob atende principal-
mente aos heavy users da catego-
ria. Ou seja, as pessoas que conso-
mem o produto acima da média.

Esse público não usa a toalha ape-
nas para escorrer fritura, mas tam-
bém na limpeza de vidros, pias e
mesas em função da qualidade que
atribuem ao produto.

- É isso o que justifica o preço
da marca estar acima da média da
categoria - afirma Samuel.

Hoje, o carro-chefe é a versão
branca, com 86% do mercado. As
decoradas, cujo consumo cresce,
respondem por 14% das vendas.

SEMPRE LIVRE:
MAIORES MARGENS
Em 2005, o absorvente higiênico
Sempre Livre cresceu 2,83 pp em

Investimentos principalmente
em lançamento de produtos
impulsionaram o crescimento
de Sempre Livre na preferência
do varejista e em vendas

índice de preferência na 34a Pesqui-
sa de Reconhecimento de Marcas,
alcançando uma participação de
35% na categoria. Líder há três anos
no levantamento de SM, a marca
está sempre lançando produtos e
agregando novos benefícios. Um
exemplo é o Sempre Livre com ex-
trato de algodão. Lançado no ano
passado, pertence ao segmento
premium e tem como benefício
mais conforto para á consumidora.
Outra novidade foi o Sempre Livre
Especial destinado principalmente
ao público com menor poder aqui-
sitivo. Com preço cerca de 20% in-
ferior aos itens premium, o produ-
to carrega alguns benefícios das ver-
sões mais caras, como a neu-
tralização de odor e o formato mais
estreito na parte de trás. Com esse
lançamento, a marca elevou a pe-
netração na classe C.

- Essas consumidoras aspira-
vam comprar a marca com fre-
qüência, mas não podiam por res-
trições orçamentárias - explica
Eduardo Seidenthal, gerente de
mercado da Johnson & Johnson.

O lançamento dessa versão tam-
bém se justifica porque o segmento
de preço ao qual pertence é o que
mais cresce na categoria. Em 2005,
a alta foi de nada menos de 50%.
Para George Papageorgiou, gerente
nacional de trade marketing da em-
presa, lançamentos como esses con-
tribuíram para que a consumidora as-
sociasse a marca à imagem de ino-
vação. Para comunicar esse diferen-
cial, a empresa investe pesado em 
publicidade. Segundo pesquisa do 
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Agregar novos benefícios aos produtos ajuda a marca a se
diferenciar de suas concorrentes diante do público

Ibope, 47% dos investimentos publi-
citários da categoria são feitos pela
empresa. Unia ação importante rea-
lizada no ano passado foi a promo-
ção que envolvia toda a linha de pro-
dutos da Johnson & Johnson no pro-
grama Roda a Roda, do SBT. Essa
ação, na qual foram investidos R$
25 milhões, impulsionou também as
vendas de absorventes da marca.
Com esses esforços, Sempre Livre
alcançou no ano passado uma parti-
cipação de 26,2% em volume de
vendas e de 30,2% em faturamento,
de acordo com a ACNielsen.

- A marca, além de gerar tráfe-
go para a categoria, confere ima-
gem de variedade à loja - afirma
Papageorgiou. - Para usufruir des-
ses benefícios é preciso ficar aten-
to ao problema da falta de produ-
to, bastante comum na categoria.

Segundo ele, quando não en-
contra o produto que deseja, a
consumidora vai procurar a mar-
ca em outra loja. Esse comporta-
mento afeta tanto Sempre Livre
como os concorrentes. Para evi-
tar o problema, a recomendação
é manter a gôndola organizada e
ficar atento à participação de cada
marca e versão.

YAKULT:
TAMBÉM PARA ADULTOS
Com uma participação de 34% na
pesquisa de SM, o leite fermenta-
do Yakult elevou em 3,37 pp o seu
índice de preferência. O bom de-
sempenho no ano passado foi sus-
tentado sobretudo pelo novo posi-
cionamento da marca. Até então

Consumido sobretudo por
crianças, o leite fermentado
Yakult foi reposicionado
também para adultos em 2005

Yakult era voltado principalmente
ao público infantil, mas o fabrican-
te entendeu que havia potencial
para aumentar o consumo também
entre os adultos.

- Identificamos que o produto
atendia às necessidades de consu-
midores preocupados com uma ali-
mentação saudável e de qualidade
- diz Eishin Shimada, diretor su-
perintendente comercial.

Para isso, a companhia passou
a divulgar os benefícios da marca
utilizando um conceito ainda pou-
co conhecido no País: o de ali-
mento probiótico. Tecnicamente,
o termo define os microorga-
nismos vivos que ajudam princi-
palmente a equilibrar a flora in-
testinal. Segundo a empresa, no
caso do Yakult, esse microorga-

nismo é um lactobacilo que tem
alta resistência à acidez do estô-
mago e contribui para regularizar
as funções intestinais. O novo po-
sicionamento foi comunicado por
meio de campanhas publicitárias
e da internet. Houve ainda ações
de abordagens e degustação, que
ajudaram a elevar o giro do pro-
duto nos supermercados.

- Também aumentamos a distri-
buição em 22% no auto-serviço -
diz Shimada.

LISTERINE:
PUBLICIDADE EDUCATIVA
O antisséptico bucal ampliou em
2,67 pp seu índice de preferência,
que atingiu 31,32% na última pes-
quisa de marcas de SM. Com isso,
assegurou a liderança da catego-
ria reconquistada há dois anos.
Esse resultado reflete os esforços
da Pfizer, fabricante do produto,
para focar a divulgação da marca



Para os supermercados, a marca líder atrai consumidores e
ajuda a melhorar a imagem de sortimento da loja

nos benefícios da higiene oral efi-
ciente. Entre as ferramentas utili-
zadas estão os comerciais de TV.
Um dos filmes ensinava que o
enxaguatório penetra em locais da
boca em que a escova e o fio não
alcançam. Também contribuiu
para o crescimento da marca em
2005 o lançamento da versão Cool
Citrus e o aumento da distribui-
ção. De acordo com a ACNielsen
em janeiro/fevereiro de 2006 em

Pesquisa da Pfizer, fabricante de
Listerine, constatou que 90%
dos usuários da marca a
consideram muito eficaz e 70%
prometem continuar utilizando o
enxaguatório bucal

relação a igual período de 2005,
houve alta de um ponto percentu-
al na distribuição ponderada, ou
seja, entre as lojas mais represen-
tativas para os negócios da Pfizer.
Com isso, Listerine está presente

em 97% dos pontos-de-venda
mais importantes para a empresa.

A exemplo do que ocorreu na
pesquisa de SM, a marca também
elevou vendas no ano passado.
Enquanto o mercado registrou au-
mento de 18% em volume e
12,5% em valor, Listerine cresceu
32% e 25%, respectivamente. A
participação alcançou 42% em
volume no bimestre novembro/
dezembro de 2005, segundo a
ACNielsen.

- Listerine é considerada pelos
consumidores uma marca de alto
valor agregado - afirma Luís
Ruiz, gerente de produto da Pfizer.

De acordo com pesquisas da
empresa, 90% dos usuários con-
sideram a marca muito eficaz;
70% afirmam que continuarão a
utilizar o produto; e 57% dizem
que a usam para limpar a boca.
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