
Antes de embarcar no carri-
nho de compras do consumidor, 
os produtos precisam ganhar 
a batalha das prateleiras dos 
supermercados. As marcas com 
maior share of mind entre os 
supermercadistas estão listadas 
na 35a edição da Pesquisa de 
Reconhecimento de Marcas da 
revista Supermercado Moderno, 
que começou a ser distribuída 
na semana passada. O levanta-
mento foi realizado com 1.447 
executivos de estabelecimentos 
do gênero de todo o País e traz 
as marcas reconhecidas como as 
mais vendidas nas lojas.

“Nosso objetivo é dar tanto 
aos fornecedores quanto aos 
varejistas uma visão de quais 
marcas estão na cabeça de 
quem abastece as lojas. Os 
anunciantes investem muito na 
comunicação ao consumidor, 
mas não podem esquecer que, 
quanto maior o status da marca 
na cabeça do varejista, maior a 
chance de ela aparecer bem na 
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As 15 marcas que mais cresceram* 
em 2006... 

Forno microondas Electrolux 8,31

Eletroportáteis Britânia 7,16

Salgadinhos Cheetos 6,94

Esponja Scotch Brite 6,91

Fralda geriátrica Affective Adv. 6,89

Sobremesa láctea Moça 6,77

Xampu Seda 6,7

Meia-calça Trifil 6,59

Vegetais congelados Batavo 6,46

Sopa instantânea Vono 6,1

Xampu infantil Mundo Marinho 5,89

Vodca Smirnoff 5,57

Biscoito recheado Nestlé 5,4

Milho verde Quero 5,33

Fralda geriátrica Plenitud 5,12
*Em share of mind/índice de preferência do varejista
Fonte: Revista Supermercado Moderno

gôndola”, explica Sérgio Moli-
nari, sócio e diretor da editora 
Supermercado Moderno.

A pesquisa abrange 188 ca-
tegorias de bens de consumo e 
oito de insumos (produtos e ser-

viços utilizados nas lojas). Desse 
universo se destacam as marcas 
que mais subiram e desceram 
na percepção dos entrevistados 
(ver quadro). Na análise da 
revista, esse resultado delineia 

três tipos de movimento: o 
primeiro é de consolidação das 
lideranças, caso de Seda, Trifil, 
Vono, Scotch Brite, Smirnoff 
e biscoitos Nestlé — marcas 
historicamente líderes em suas 
categorias e que mostram um 
vigor cada vez maior.

O segundo movimento é o 
ajuste interno entre os líderes. 
Na categoria salgadinhos, por 
exemplo, a PepsiCo consegue 
permanecer na dianteira pois 
a queda de Ruffles é, de certa 
forma, compensada pelo bom 
desempenho de Cheetos, man-
tendo assim a performance do 
portfólio do fabricante. E o ter-
ceiro é o das marcas emergentes, 
que vão ganhando espaço em 
categorias antes menos impor-
tantes e que começam a chamar 
a atenção dos supermercadistas, 
como eletroeletrônicos. 

Em termos gerais, duas mar-
cas se destacaram entre as diver-
sas categorias: Batavo e Ypê. A 
primeira elevou sua participação 

no índice de preferência dos 
varejistas em dez categorias; a 
segunda, além de ganhar mais 
força nas categorias que lidera 
(detergente líquido e sabão em 
barra), desponta como favorita 
em outras, como de amaciante, 
na qual subiu da sexta para a 
quarta posição. 

O aumento da renda familiar 
impulsionou o crescimento de 
algumas marcas populares e 
intermediárias, como o refresco 
em pó Trink, que ficou na quarta 
colocação em nível nacional — 
no ano passado, o produto nem 
figurava entre as marcas mais 
lembradas. Outro exemplo é a 
Britânia, que registrou expan-
são de sete pontos percentuais
na categoria eletroportáteis, 
alcançando o segundo lugar e 
empatando com Walita.

Já a margarina Becel e o 
iogurte Corpus elevaram sua 
participação graças ao apelo 
do alimento saudável: Becel 
avançou da oitava para a quarta 
posição nos últimos três anos; e 
Corpus, líder na categoria, subiu 
quatro pontos em 2006. Em al-
gumas categorias nas quais o vo-
lume de vendas vem crescendo, 
a entrada de novos fabricantes 
movimenta o mercado. É o caso 
de iogurte light (Itambé Fit), 
bebida à base de soja (Shefa) 
e espumante (Aurora), entre 
outros segmentos.

...e as que mais caíram* 
(em pontos percentuais)

Esmalte Risqué 6,48

Sobremesa láctea Chandelle 6,24

Iogurte light Dietalat 5,84

Barbeador descartável Probak II 5,69

Lingüiça embalada Sadia 5,51

Lustra móveis Brio 5,39

Balde/bacia/lixeira Sanremo 5,33

Sopa em envelope Maggi 5,02

Salgadinhos Ruffles 4,78

Coloração Biocolor 4,77

Sopa instantânea Knorr 4,7

Eletroportáteis Walita 4,65

Vegetais congelados Lar 4,64

Bombom Serenata de Amor 4,11

Anti-séptico bucal Cepacol 4,11

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, 02 jul. 2007. Marketing, p. 30.


