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Após anos no
limbo, as marcas
mais caras de
produtos de
consumo ganham
força em todo
o mundo
NELSON BLECHER

ERGUNTE A LUIZ FERNANDO

Edmond, presidente da
Ambev, a maior cervejaria
brasileira, qual a sua prin-
cipal missão. A resposta
não será muito diferente da
de dez entre dez presiden-

tes de empresas nestes tempos: sustentar
o crescimento das vendas e da rentabili-
dade nos próximos anos. No caso da Am-
bev, essa questão se reveste de um desa-
fio peculiar. A empresa detém a hegemo-
nia no setor de bebidas. De cada 100 cai-
xas de cerveja e de refrigerante vendidas
no Brasil, quase 70 são de suas marcas.
Sua receita líquida cresceu 8,7% no ano
passado—bem acima da inflação de 5,7%,
medida pelo IPCA. O que contribuiu de-
cisivamente para esse resultado foi o de-
sempenho excepcional de duas marcas pre-
mium da companhia, Bohemia e Original,
cujas vendas aumentaram 28% e 44%, res-
pectivamente. Melhor ainda: além do cres-
cimento em volume, são cervejas vendi-
das a preços entre 20% e 25% acima da
média do mercado. E por isso que detec-
tar novas oportunidades para ampliar o
mercado de marcas premium tornou-se
prioridade na agenda de Edmond. Elas re-
presentam sangue no balanço de qualquer
empresa. Como o próprio nome sugere,
elas são um prêmio que o consumidor es-
tá disposto a pagar, por nelas reconhecer
qualidade superior. São as marcas líderes
que, na maioria dos casos, geram aumen-
tos geométricos de rentabilidade.

Esse é um momento favorável para mui-
tas dessas marcas, no Brasil e lá fora. "De-
pois de cinco anos de forte compressão das
margens, as empresas começaram arecorn-
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marcas

Loja do Pão
de Açúcar:
pratos feitos
na hora

por seus preços", afirma o econo-
mista Nelson Barrizzelli, consul-
tor especializado em varejo. "E as
premium são as primeiras dessa
lista." Isso já se traduz em avan-
ços nas prateleiras, como aponta
um levantamento do instituto
ACNielsen. De julho de 2005 a ju-
nho passado, as marcas premium
passaram a deter 27% dos 153 bi-
lhões de reais das vendas em 160
categorias de produtos. Isso repre-
senta aumento de 6% em sua fa-
tia de participação em relação ao
período anterior. Na categoria em
que estão classificados sorvetes,
iogurtes e sobremesas, entre ou-
tros produtos refrigerados, as mar-
cas mais caras detêm 41 % dos 15
bilhões de reais em vendas anuais.
Há divergências, porém, sobre as
razões que impulsionam as mar-
cas premium, com preços pelo me-
nos 10% acima da média de mer-
cado. Para Ari Gonzalis, diretor da
ACNielsen, o processo de recupe-
ração de renda vem estimulando a
experimentação de produtos mais
caros e, portanto, uma migração
de novos consumidores. Barrizzelli discor-
da: "Com mais dinheiro no bolso, os con-
sumidores de alta renda é que agora volta-
ram a consumir as marcas premiurrf'.

NO MERCADO AMERICANO, as marcas pre-
mium também estão ganhando espaço. E
o que revela um recente levantamento do
Banc of America Securities. No primeiro
semestre de 2006, os preços subiram em
categorias que vão de material esportivo a
refrigerantes, de cosméticos e medicamen-
tos a bebidas. Segundo especialistas, isso
não se deve somente ao aumento da infla-
ção americana — mas, principalmente, a
bem-sucedidos esforços de marketing das
empresas para convencer os consumidores
a comprar produtos e serviços de maior va-
lor. Prova disso é que companhias como a
Procter & Gamble, que, de uma década pa-
ra cá, manteve seus preços estáveis e, em
alguns casos, até os reduziu, preparam-se
para lançar inovações em produtos como
pasta dental e cosméticos — e cobrar mais
por eles. "Uma nova era para o marketing",
foi como a revista Advertising Age, bíblia
da publicidade, denominou esse movimen-
to no mercado americano. As marcas, que
na década de 90 haviam perdido importân-

cia para o baixo preço, estão vol-
tando a ter força.

Estima-se que só nos Estados
Unidos as vendas das marcas mais
caras duplicarão e atingirão l tri-
lhão de dólares até 2010. A tendên-

cia de trading up ("troca para cima") esten-
de-se também para outros países afluentes,
como Japão, Inglaterra e Alemanha. As ven-
das de produtos de marcas mais caras re-
presentam atualmente uma fatia de mais de
20% nesses mercados e se aproximam ra-
pidamente de um quarto do
total gasto em compras. O fe-
nômeno é observado em pra-
ticamente todas as categorias
— de automóveis a produtos
alimentícios, de artigos de ves-
tuário ao mercado de água mi-
neral, Embora os volumes se-
jam inferiores aos dos produ-

Estudo
revela:
marcas
premium
respondem
por até 60%
dos lucros

dor de classe média está mais disposto a pa-
gar 3,49 dólares por um pacote pronto pa-
ra sua salada Ceasar — com verduras fres-
cas cortadas, torradas e temperos — do que
a gastar 99 centavos com um pé de alface",
diz Silverstein. Essa tendência à praticída-
de ganhou força no Brasil nos dois últimos
anos e se reflete em crescimento de dois dí-
gitos nas vendas de pratos congelados, chás
engarrafados e leite com sabor — ao mes-
mo tempo que versões semiprontas desses
mesmos produtos registraram queda. Dois

anos atrás, o Pão de Açúcar
inaugurou, na zona sul paulis-
tana, sua primeira loja espe-
cial que coincide com as de-
mandas dos consumidores
identificadas por Silverstein.
Neta, frutas e verduras são ex-
postas em bancas semelhan-
tes às de feiras livres, que evo-

tos populares, a lucratividade
das marcas premium é excep-
cional, "Chegam a correspon-
der a 60%, em média, do to-
tal de algumas categorias", afirma Michael
Silverstein, vice-presidente do Boston Con-
sulting Group e autor de estudos sobre o te-
ma. Ao investigar o que há por trás desse
movimento, Silverstein concluiu tratar-se
de uma mudança de comportamento dos
consumidores, guiada por fatores emocio-
nais, como é o caso de compras motivadas
pela busca de saúde, bem-estar, jovialida-
de e renovação pessoal. "Hoje, o consumi-

cam frescor. A rotisseria vis-
tosa ocupa um dos espaços
mais nobres, servindo sanduí-
ches, sucos frescos e pratos

prontos ou semiprontos fracionados, como
carnes da marca Wessel. Nas prateleiras
despontam produtos importados e uma in-
finidade de marcas premium de cafés e be-
bidas. Ha, por exemplo, azeites de diferen-
tes regiões da Itália. Os vendedores são trei-
nados para indicar ao cliente o vinho mais
adequado para a refeição. "Esse formato de
loja, que se disseminou pelos supermerca-
dos americanos nos anos 90, só agora está
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chegando ao Brasil", diz o consultor Bar-
rizzelli. "É um negócio altamente rentável
porque, ao contrário das mercadorias enla-
tadas, o consumidor não tem como com-
parar preços de pratos preparados e vendi-
dos na hora." O Pão de Açúcar vai inaugu-
rar mais uma loja especial neste ano e con-
verterá cerca de outras 70 ao conceito pre-
mi um nos próximos anos, de acordo com
Paulo Lima, diretor da rede. É claro que lo-
jas como essa sempre estarão localizadas
em regiões com grande concentração de fa-
mílias de classe média alta.

IDENTIFICAR QUEM SÃO e por onde tra-
fegam os consumidores mais propensos a
consumir as marcas premium é tarefa de
que nenhum fabricante interessado em am-
pliar as vendas nesse segmento pode abrir
mão. Foi o que fez a Ambev ao montar
uma equipe especialmente para desenvol-
ver essa categoria. Tal como ocorre em
países como os Estados Unidos (onde as
marcas premium respondem por um quar-
to das vendas de cerveja), o público-alvo
é formado por mulheres executivas, jovens
e casais sem filhos ou com filhos adultos.
"Para atingi-los, optamos por uma estra-

tégia cirúrgica", diz Carlos Lisboa, dire-
tor de marketing da Ambev. Pesquisas mos-
traram que esses consumidores valorizam
a exclusividade. Não gostam de ver sua
marca preferida promovida de forma mas-
sificada como as concorrentes. Foi por is-
so que, no caso da Bohemia, a companhia
optou pela veiculação de anúncios em re-
vistas, em vez de televisão.

A fase seguinte consistiu em mapear
centenas de restaurantes e bares, nas prin-
cipais capitais, mais freqüentados pelo
público-alvo e iniciar as negociações com
os proprietários para conduzir ações ins-
titucionais, como cursos para garçons —
que ensinam a combinar cerveja com de-
terminados pratos —. distribuição de co-
pos especiais das marcas e instalação de
luminosos. Com a marca StellaArtois, se-
gundo afirma Lisboa, a Ambev está con-
seguindo disseminar o consumo de cer-
veja em ambientes em que só entravam
destilados, como comemorações de casa-
mentos. Com tudo isso, a participação das
marcas premium no mercado brasileiro
de cerveja atinge hoje 5,5%, mais que o
dobro de quatro anos atrás, quando a Am-
bev iniciou sua estratégia. "Basta compa-

rar com o consumo muito elevado em ou-
tros países para ter uma idéia de quanto é
possível avançar", diz Lisboa.

Um caso mais extremo que demonstra
o potencial de vendas de produtos rotinei-
ros de alto valor no país é o da Häagen
Dazs, marca da americana General Mills.
Seu sorvete ocupa um nicho especialíssi-
mo no mercado conhecido como superpre-
mium, acima, portanto, das premium, co-
mo o sorvete Moça e o Miss Daisy. A di-
ferença de preço é de cerca 50%. De um
ano para o outro, o número de pontos-de-
venda triplicou. Hoje, são 900.0 brasilei-
ro de classe média aprovou a idéia de pa-
gar mais pela qualidade do sorvete. A bo-
la custa 6 reais, o triplo, pelo menos, do
sorvete de preço médio. O que não impe-
diu que os volumes crescessem 122% nos
dois últimos anos. "Isso lembra muito o
que ocorreu na China, onde as vendas che-
garam a crescer 400% anuais", diz Fernan-
do Falco, presidente da General Mills. •

Com reportagem de Álvaro Opperman
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