
PEQUENAS
INVADEM AS GÔNDOLAS

Marcas que estão abaixo da 4a posição no ranking SM
aumentam o índice de preferência. Descubra por que e

quais as vantagens e os riscos que elas oferecem.

POR ALESSANDRA MORITA

O que biscoito waffer, leite
em pó, ervilha em conser-

va, shampoo infantil têm em co-
mum? Resposta: são categorias
cujas marcas secundárias ganha-
ram espaço e, em conjunto, rou-
baram a participação de marcas lí-
deres e intermediárias no índice
de preferência do varejista. A 34a

Pesquisa de Reconhecimento de
Marcas de SM mostra que, em
muitas categorias, as marcas abai-
xo da 4a posição no ranking Bra-
sil apresentaram crescimento, en-
quanto as concorrentes colocadas
nos primeiros lugares cresceram
menos, mantiveram-se estáveis ou
caíram. Em muitos casos, se so-
mados o índice de preferência das
marcas pequenas, elas ocupariam
a vice-liderança. Esse movimen-
to não pode ser ignorado pelo su-
permercadista porque atinge inú-
meras categorias. O varejista pre-
cisa entender os fatores que im-
pulsionaram esse crescimento, os
benefícios e os cuidados em se tra-
balhar com as marcas secundári-
as no sortimento.

Algumas delas ainda não apa-

recem nas tabelas que você encon-
tra nesta edição, pois não atingi-
ram os critérios estatísticos para
publicação em SM - mínimo de
10% dos respondentes.

Embora ano a ano estejam am-

pliando o seu índice de lembran-
ça, a maioria detém uma partici-
pação individual pequena na ca-
tegoria. Entre elas, nota-se a pre-
sença de nomes já bem conheci-
dos de supermercadistas e consu-
midores, cujos fabricantes são in-
dústrias de médio a grande porte.

Na categoria de biscoito waffer,
as marcas Parati, Vitarella, Piraquê,
Isabela e Bela Vista - posicionadas
abaixo da 6a colocação - detêm
juntas 14,95% de índice de lem-
brança. Se fossem uma única mar-
ca, estariam na segunda colocação.
Outro exemplo vem do milho em
conserva: Olé (4a colocada), Lar
(8a), Oderich (9a) e Peixe (10a) res-
ponderiam por 19,67% se soma-
dos o seu índice de preferência,
ocupando a vice-liderança.
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Mesmo quando precisa economizar, o consumidor só compra
marcas mais baratas se considerá-las de boa qualidade

Consultores e supermercadistas
atribuem parte do crescimento a
fatores conjunturais como o
endividamento da população com
bens como eletroeletrônicos e ce-
lulares, o que aumenta a deman-
da por produtos mais baratos nos
supermercados. Mas esse é ape-
nas um lado da história pois, ape-
sar da restrição orçamentária, nem
todo produto é bem-vindo na casa
do consumidor.

- Mesmo quando precisa econo-
mizar, o cliente só compra a marca
que considera de boa qualidade -
afirma Antônio Ferreira de Souza,
gerente da filial de Santo Amaro da
rede paulistana Futurama.

Por essa razão, ele mantém no
mix apenas aquelas aprovadas
pelo público da loja. É o caso de
Bela Vista, um dos biscoitos
waffers mais vendidos no super-
mercado que gerencia.

Embora não seja um fenômeno
novo, convém lembrar que a esta-
bilidade econômica a partir de 1994
facilitou o acesso das indústrias
menores a novas tecnologias de pro-
dução e a matérias-primas. Com
isso, a oferta de novas marcas nos

''O varejista deve
cuidar para não incluir
no mix muitas marcas

que atendam ao
mesmo segmento''

Cláudia Azevedo
Ponto de Referência

supermercados cresceu bastante.
Um exemplo é o mercado de refri-
gerantes, no qual o surgimento das
embalagens PET barateou a produ-
ção e, principalmente, tornou mais
fácil a distribuição. Paulo Sérgio
Quartiermeister, diretor e professor
da ESPM, explica que a logística
exigida pelas antigas garrafas de

vidros era bem mais complexa de-
vido à fragilidade e ao sistema de
troca, pois era preciso recolher os
cascos vazios para repor os novos.

Segundo Quartiermeister, ao
mesmo tempo em que a abertura de
mercado levou produtos e fabrican-
tes a desaparecer das gôndolas, pois
não atendiam às necessidades do
mercado, respondeu também pelo
surgimento ou fortalecimento de
outras marcas e indústrias. Para
ele, as empresas que se adaptaram
às mudanças conseguiram elevar
as vendas e alcançar escala para
investir em comunicação, emba-
lagens, programas de relacio-
namento com clientes e até em fá-
bricas maiores e mais modernas.

A Olé, por exemplo, lançou no
ano passado a linha de conservas
em vidro com o objetivo de facili-
tar a escolha do consumidor. Os
primeiros produtos a chegarem com
essa embalagem aos supermercados
foram a ervilha e o milho em con-
serva - duas categorias nas quais a
marca cresceu 3,53 pp e 2,46 pp na
pesquisa de SM. Para divulgar a
novidade, a Olé colocou seus pro-
dutos no ar durante programas cu-
linários de televisão e criou anún-
cios para revistas dirigidas ao pú-
blico. Graças a esses esforços e ao
aumento de 84% na distribuição, a
linha ampliou em 25% as vendas
no ano passado. A empresa também
aplicou US$ l milhão na melhoria
do processo produtivo.

Outro caso é o do leite em pó
Elege, cujas embalagens também
foram reformuladas em 2005, a
exemplo de outras linhas da em-



A abertura de mercado facilitou o acesso de fabricantes menores
a tecnologias de produção, o que aumentou a oferta de marcas

presa. Quinta colocada, a marca
teve alta de l ,70 pp. O crescimen-
to também foi puxado por cam-
panha publicitária de abran-
gência nacional e promoções
com distribuição de brindes em
algumas regiões.

- O consumidor transfere o
prestígio do nosso leite longa vida
para o produto em pó - comenta
Walsyr Rivaldo, gerente regional
de vendas da empresa.

Todos esses fatores contribuí-
ram para que o leite em pó Elege
registrasse alta de 10% em ven-
das em 2005.

SERVIÇOS PARA
O CONSUMIDOR E O VAREJO
O desenvolvimento de ações que
estreitam o relacionamento com o
público também alavancou o cres-
cimento dessas marcas, de acordo
com Cláudia Azevedo, consultora
da Ponto de Referência. É o caso
do shampoo infantil Trá Lá Lá
Kids, da Phisalia, quinto colocado
no ranking, cuja evolução foi de
2,80 pp na pesquisa de SM. A mar-
ca possui um programa de fideli-
dade para crianças de até 12 anos,
no qual elas enviam dois códigos

O milho em conserva Olé
cresceu 2,46 pontos percentuais

na pesquisa de SM graças à
divulgação e à nova embalagem

de barras dos produtos para rece-
ber uma carteirinha de sócia do
Clubinho da Amizade (nome dado
ao projeto) e um jornal periódico
com promoções culturais, dicas de
higiene pessoal e informações.
Atualmente, há 75 mil meninos e
meninas cadastrados.

- Queremos estimular a troca
de informações - afirma Eduar-
do Amiralian, diretor comercial da
Phisalia.

Trá Lá Lá Kids fechou 2005
com uma participação de merca-
do de 14,9%, de acordo com a
Abihpec, associação que reúne os
fabricantes de higiene e beleza. Em
2004, a fatia tinha sido de 10,8%.

Outro exemplo de serviço vol-
tado para o consumidor é o da
Vilma Alimentos, cuja marca de
mistura para bolo ampliou em 2,51
pp o índice de preferência. No ano
passado, a empresa inaugurou um
centro técnico para realizar cursos
e palestras destinadas ao público e
aos varejistas. Com investimento
de R$ 3,5 milhões, o centro tem
como objetivos o controle da qua-
lidade dos alimentos e o desen-
volvimento de novos produtos em
mistura para bolo e nas demais li-
nhas, incluindo food service.

- A diversificação é uma estra-
tégia importante para nossa marca
- afirma Cezar Tavares, vice-pre-
sidente de vendas e de marketing.



 As marcas que cresceram na pesquisa de SM investiram em
comunicação, lançamentos e relacionamento com o público

Nos últimos três anos, só em
mistura para bolo foram lançados
15 sabores. O objetivo é levar à
dona-de-casa opções para diferen-
tes momentos de consumo: o café
da manhã, o lanche e a sobremesa.

Vilma é a quarta colocada no
ranking de SM, pois alcança
percentual de lembrança entre os
varejistas suficiente para classificá-
la nacionalmente. Sua distribuição,
entretanto, concentra-se em Minas
Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Por
essa razão, a pesquisa de SM apon-
ta que a marca é líder na área Ni-
elsen que inclui Minas e Rio. Se-
gundo Tavares, a mistura para bo-
los é campeã em vendas no mer-
cado mineiro com 70% de partici-
pação. A partir deste ano, a empre-
sa entra também em São Paulo.

Para Paulo Sérgio Quartier-
meister, da ESPM, Vilma goza de
prestígio regional que não deve ser
ignorado pelo supermercadista. Se-
gundo ele, as empresas regionais
conseguem adequar-se melhor ao
gosto do público local. Outro
exemplo é o requeijão Crioulo,
marca em alta que aparece em duas
regiões no levantamento de SM.
Com aumento de 3,29 pp, é a ter-

Além de crescer 2,80 pontos
percentuais em índice de

preferência, o Trá Lá Lá Kids
ampliou sua participação de

mercado de 10,8% para 14,9%

ceira mais lembrada no interior de
São Paulo e a quinta no Sul. De
acordo com Larissa Zanferri Ro-
cha, diretora de marketing, a mar-
ca registrou ainda crescimento de
4,5% em vendas no ano passado
em razão principalmente da parti-
cipação em tablóides de ofertas de
supermercados. Segundo Larissa,

o crescimento se explica ainda pelo
reconhecimento de que o produto
é uma boa fonte de cálcio e do fato
de estar sendo consumido também
durante os lanches e não apenas no
café da manhã.

Ampliar serviços aos supermer-
cados também foi um trampolim
para algumas dessas marcas. A
Phisalia, dona do shampoo infan-
til Trá Lá Lá Kids, dobrou o nú-
mero de demonstradores e promo-
tores. São profissionais responsá-
veis por repor os produtos e ga-
rantir que estejam à altura dos
olhos da garotada.

- São as crianças que escolhem
o produto na categoria porque, a
exemplo de seus pais, estão fican-
do mais preocupadas com a apa-
rência - afirma Amiralian. - Evi-
dentemente, ainda são as mães que
dão a palavra final na compra. Daí



Com base no giro dos produtos, o supermercadista deve avaliar
em quais categorias manter uma grande variedade de marcas

a necessidade de reforçar com elas
a imagem de qualidade da marca.

Que as marcas abaixo da quar-
ta colocação no ranking de SM
estão crescendo, é fato. Mas até
quando será possível manter essa
expansão? Para os consultores, a
maioria desses fabricantes não
está disposta a concorrer direta-
mente com as grandes marcas.
Querem ser uma boa opção de cus-
to e benefício dentro do posicio-
namento definido. Mais uma vez,
o melhor exemplo são as marcas
populares de refrigerantes. Carlos
Fernandes, consultor de varejo da
Accenture, afirma que o cresci-
mento delas forçou os grandes
fabricantes a reduzir o preço de
seus produtos. Hoje, o mercado se
acomodou e as populares estabi-
lizaram a participação. Algumas
marcas, contudo, conseguiram
fincar posição na categoria, como
Dolly e Convenção. Para isso,
também investem em divulgação,
ainda que em menor escala se
comparadas às líderes. Dolly, por
exemplo, participa com inserções
durante o programa Pânico, da
Rede TV, voltado para o público
jovem. Nas últimas três pesquisas

" As marcas menores
que se adaptaram ao
crescente padrão de
exigência do público
elevaram vendas a*

Paulo S. Quartiermeister
ESPM

de SM, as duas marcas de refrige-
rantes mantiveram estáveis os
seus índices de preferência.

CUIDADO COM O
EXCESSO DE MARCAS
De acordo com Cláudia Azevedo,
consultora da Ponto de Referência,
a lucratividade é uma das vanta-
gens que as marcas menos famo-

sas oferecem ao varejo. Segundo
ela, as margens aplicadas nesses
produtos podem ser maiores por-
que o consumidor não conhece o
preço como no caso das líderes. A
especialista alerta, contudo, para o
risco de se colocar nas gôndolas
muitas marcas que atendam ao
mesmo segmento de mercado (o de
preço baixo, por exemplo), o que
acaba dividindo as vendas e não
elevando os negócios da categoria.

Com base no giro dos produ-
tos, o supermercadista deve ava-
liar em quais categorias vale a
pena oferecer variedade e qual o
nível de variedade ideal.

Muitas vezes, o varejista man-
tém marcas na gôndola cuja con-
tribuição ao negocio é insignifi-
cante. Elas detêm, digamos,
0,14% das vendas e acabam ocu-
pando espaço de marcas ou ver-
sões de melhor desempenho.

Toda loja deve ter uma oferta
equilibrada de líderes, intermediá-
rias e preço baixo. Não vale a pena
abarrotar as prateleiras com mar-
cas inexpressivas que impedem
ganhos de volume e rentabilida-
de. E ainda comprometem a ex-
posição e reposição. •

Text Box
Fonte: Supermercado Moderno, ano 37, n. 6, p. 79-86, jun. 2006.




