
O setor de alimentação está
sendo sacudido por uma intensa
movimentação de empresas e
produtos neste ano. A Perdigão
anunciou com exclusividade pa-
ra a Folha que adquiriu todo o
portfólio de margarinas daUnile-
ver -assumindo as marcas Doria-
na, Claybon, Becel e Delicata. A
aquisição, em agosto, ainda não
foi comunicada ao mercado por-
que, na avaliação da companhia,
o consumidor de margarina está
mais habituado à marca na gôn-
dola do que ao fabricante em si. E
o nome dos produtos seguirá, em
um primeiro momento, o mesmo.

A Perdigão assume uma marca
que é líder nesta pesquisa: a Doria-
na oscilou negativamente um pon-
to em relação a 2006 e alcançanes-
te ano 17% das lembranças. Tem a
seu lado no pódio uma rival de pe-
so-a Qualy, da Sadia, que conquis-
tou 19% das menções. Empatadas
na margem de erro, de dois pontos

percentuais, elas mantêm o empa-
te no "awareness" (que mede as
outras marcas de que os entrevis-
tados se lembram) com 28% e
30%, respectivamente.

Em adoçantes, a maior fabrican-
te do produto no país, a DM Far-
macêutica, antecipa que fundirá as
marcas mais conhecidas dos bra-
sileiros, Zero Cal (39%) e Adocyl
(17%), mas não revela as estraté-
gias futuras por trás da união.

Na área de chocolates, há uma
inundação recorde de novidades.
A Nestlé, campeã em lembranças
com 32% das citações, ampliou
seu portfólio em 15 produtos, co-
mo o chocolate Sollys, sem lacto-
se. Já a Garoto, vice-campeã de
menções (26%), lançou 35 pro-
dutos entre 2006 e 2007.

Em biscoitos, a força j ovem de
Trakinas levou a marca a empa-
tar com a líder Nestlé, ambas
com 6% das lembranças.

Em leites, má notícia para a

Itambé, que desceu do pódio iné-
dito conquistado em 2006 e re-
gistrou neste ano 10% de lem-
branças, contra 14% de Parmalat
e 12% de Ninho. Nos casos de
azeite, maionese, cerveja e sorve-
te, as oscilações não mudaram o
panorama geral das marcas que
ocupam os primeiros lugares.

Para Ivan Pinto, professor de
comunicação como fator estra-
tégico da empresa, na pós-gra-
duação da ESPM (Escola Supe-
rior de Propaganda e Marke-
ting), assim como a maior par-
te das pessoas não costuma fa-
lar com estranhos, não costuma
consumir produtos que não co-
nhece. "Ainda mais pagando
para experimentar", diz. Por is-
so, não é de estranhar que as
mais lembradas sejam marcas
tradicionais, com fabricantes
reconhecidos e endossantes
(que emprestam credibilidade
ao produto).





Nordeste, e Doriana, no Sul
(47%). Ainda por essa medição,
as mulheres citam mais a Qualy
(36%), e os homens mencionam
igualmente Delícia e Doriana
(26% cada uma).

Para a gerente de marketing da
Sadia, Fernanda Oruê, a Qualy
colhe os frutos de anos de inova-
ção. Segundo ela, a marca é líder
de mercado, com 32% de "mar-
ket share", de acordo com dados
daACNielsen.

Para sustentar a preferência e
a lembrança, a Qualy há muitos
anos patrocina a novela das 19h
da Globo, lançou novos sabores,
como peito de peru e mel, em
ação de merchandising em nove-
la dá Record, e investe continua-
mente em spots de rádio no inte-
rior de São Paulo. Além disso,
lançou uma promoção em que o

arquiteto Marcelo Rosenbaum
reformava e equipava a cozinha
dos consumidores. Nos pontos-
de-venda, relançou a promoção
do porta-margarina -ação que,
de acordo com Oruê, levou a
marca a despontar para a lide-
rança em 2001.

A expectativa da Perdigão, que
comprou da Unilever as marcas
Claybon, Becel e Delicata, além
do carro-chefe Doriana, que tem
12% de "market share", é alta.
"Queremos crescer e vamos inje-
tar recursos para alcançar nossos
objetivos", afirma Eric Boutaud,
gerente de marketing do segmen-
to Industrializados da empresa.

Adoçante
Nesse segmento, as marcas-ir-

mãs Zero Cal e Adocyl, do labora-
tório Dorsay-Monange, conheci-
do como DM, permanecem em
primeiro e segundo lugares na
lembrança dos brasileiros.

A novidade fica por conta da
concentração das duas marcas
em um único produto, que deve
chegar às gôndolas em breve.

Zero Cal oscilou negativamen-
te um ponto percentual em rela-
ção à edição anterior e somou
39% das citações da categoria.
Adocyl manteve os mesmos 17%
de 2006. Assugrin oscilou positi-

vamente dentro da margem de
erro, alcançando 4% das lem-
branças. Com oscilação negativa
de um ponto percentual, Finn re-
cebeu 3% das citações. Não lem-
braram ou não souberam dizer o
nome de nenhuma marca 28%
dos entrevistados. No "aware-
ness", Zero Cal concentra 48%,
Adocyl, 26%, e Assugrin, 9%.

Biscoito
Uma das mais concorridas cate-

gorias, biscoito emplaca nada me-
nos do que três dezenas de marcas
no páreo do Folha Top of Mind.
No ano passado, Trakinas obteve
o mesmo percentual da Nestlé
(5%). O desempate veio graças aos
13% de "awareness" da Nestlé.

Neste ano, as duas marcas se
emparelham novamente, com
6% das citações cada uma. A no-
vidade é que o "awareness" con-
firmou o empate. E, pela primei-
ra vez, Nestlé (12% de "aware-
ness") e Trakinas (9%) dividem
a primeira colocação.

Trakinas tem 16% de participa-
ção no mercado de biscoitos re-
cheados, segundo informou a em-
presa. De outubro de 2006 a agos-
to de 2007, a marca veiculou duas
campanhas televisivas, meio que
mais utiliza: "Mágico", no final de
2006, para o lançamento do



Trakinas Trakmix, biscoito doce
seco (sem recheio), e, em 2007, a
promoção Agente Trakinas. As
crianças de 12 anos ou mais e suas
famílias são o "target" da marca.

"As campanhas sempre tra-
zem situações de interação entre
as crianças e suas famílias, em as-
sociações com esperteza, traqui-
nagem e vitalidade, que personi-
ficam a marca e seus consumido-
res", explica a diretora de biscoi-
tos da Kraft Foods do Brasil, Pa-
trícia Kastrup.

Já a Nestlé aponta como mais
relevantes em 2006 as campa-
nhas de Passatempo e de Tosti-
nes. A primeira foi uma promo-
ção que distribuiu mais de 3 mi-
lhões de brindes com o tema Co-
pa do Mundo para reforçar o vín-
culo com as crianças. Com foco

de atuação no Estado de São
Paulo, a linha Tostines, adquiri-
da há 14 anos, foi relançada.

Uma das inovações da Nestlé
para chegar ao consumidor de
baixa renda foi criar um novo ca-
nal de distribuição, com a venda
porta a porta. "Atualmente, 3.800
mulheres dedicam-se à ativida-
de", informa o diretor de Comu-
nicação e Serviços de Marketing
da Nestlé Brasil, Izael Sinem.

Leite
Foi acirrada a competição entre

marcas de leite na pesquisa deste
ano. Parmalat oscilou positiva-
mente um ponto percentual e as-
sumiu a liderança, com 14% de
lembrança e 27% de "awareness".
Ninho oscilou negativamente um
ponto, somando 12% das citações
espontâneas e 23% de "aware-
ness". Itambé também oscilou
negativamente um ponto, fican-
do com 10% das lembranças.

Parmalat é a marca mais lem-

brada no Sudeste (21%), pelas
mulheres (15%) e entre pessoas
nafaixade 25 a34anos (19%). No
"awareness", Parmalat teve seu
maior índice também no Sudeste
(37%). Ninho é mais lembrada no
Nordeste (28%), assim como
Itambé (18%). No "awareness",
Ninho obteve 50% das lembran-
ças no Nordeste, e Itambé, 41%.

Nos bastidores, a Parmalat tra-
balhou a presença de seus produ-
tos nos pontos-de-venda. O novo
posicionamento no varejo garan-
tiu uma fatiq maior de mercado: de
8% para 12,7%, quando compara-
do a julho de 2006, de acordo com
dados da AC Nielsen. A marca não
lançou nenhuma campanha nova,
mas preparou o terreno para colo-
car no mercado a reedição da cam-
panha "Mamíferos", que voltou às
telas em 30 de setembro.

Para o diretor da Troiano Con-
sultoria de Marca, Jaime Troia-
no, marcas que foram construí-
das com grandes investimen-



tos e bases sólidas podem ficar
sem campanhas por um tempo,
pois têm forte posicionamento e
saldo médio de "awareness" que
não se apaga em alguns anos. Se-
gundo ele, as ações de ponto-de-
venda criam contato com o con-
sumidor, mesmo que ele não
compre o produto.

Onze anos depois, "Mamíferos
crescidos" traz os mesmos perso-
nagens da campanha original pa-
ra abordar o crescimento da linha
de leite. Com investimento de R$
40 milhões, eles devem reforçar a
lembrança da marca e as vendas.

"A Parmalat está trazendo ao
ar o que tem de mais precioso
em seu posicionamento de co-
municação: a ligação entre leite
e afetividade, envolvendo crian-
ças e a provedora, que é a mãe.
Tem tudo para dar certo", co-
menta Troiano. Na visão do con-
sultor, quando personagens re-
tratam a alma de uma marca,
têm sobrevida extensa. E enu-
mera exemplos: o baixinho da
Kaiser, o boneco das Casas Ba-
hia, o ator Carlos Moreno e a
Bombril, entre outros.

Cerveja
Líder do setor, a caçula Skol man-

tém-se na memória dos brasileiros
com 39% de citações, mesmo índi-
ce de 2006. Com oscilação positiva
de um ponto, Brahma continua
sendo a segunda mais mencionada,
com 21%. Com 13%, um ponto per-
centual a menos do que 2006, An-
tarctica ocupa o terceiro lugar no
pódio. Schincariol permanece na
seqüência, com 9% de lembrança

Skol é a mais mencionada espe-
cialmente no Norte/Centro-Oes-
te (48%) e no Sul (47%). A Brahma
registra seus maiores índices no
Sudeste (26%), e a Antarctica, no
Nordeste (20%) -onde Nova Schin

também registra seu melhor pata-
mar (24%). Com 73% de "aware-
ness", Skol concentra 80% da lem-
brança no Norte/Centro-Oeste.
No Nordeste, a líder registra 63%
de "awareness", contra 64% da
Brahma e 59% da Nova Schin.

Chocolate
Desde a criação da categoria,

em 1998, Nestlé e Garoto sempre
ocupam as primeiras colocações
no pódio da lembrança dos con-
sumidores. Neste ano não foi di-
ferente. Apesar de oscilar negati-
vamente dois pontos percentuais
em relação a 2006, Nestlé segue
na liderança, com 32%. Garoto
passou de 24% para 26% das lem-
branças. Lacta oscilou negativa-
mente um ponto e somou 6%.

Nestlé é mais lembrada no Sul
(39%). No Nordeste, Garoto



(31%) leva vantagem sobre a
primeira colocada (27%). No
"awareness", Nestlé soma 50%,
e Garoto, 45%.

Este foi o ano em que a Nestlé
mais inovou em chocolates nos
últimos cinco anos. Foram 15
novos produtos lançados, fora
os de Páscoa. Alguns deles fo-
ram o mini Chokito e a caixa de
bombom Especialidade de 200
gramas, específicos para o Nor-
deste. Outros, alinhados com
tendências, foram o Sollys, sem
lactose, o Alpino Diet e o Suflair
Dark, com 70% de cacau. "Em
termos de comunicação com o
consumidor, a aposta foi em ma-
teriais de ponto-de-venda e em
ações de degustação e 'sam-
pling' dos produtos, além de
maior aporte em internet", de-
talha o diretor de Comunicação
e Serviços de Marketing da Nes-
tlé Brasil, Izael Sinem.

A Garoto colocou no mercado

35 novos produtos entre 2006 e
2007. Televisão, revistas, mídias
alternativas e pontos-de-venda
foram usados na comunicação
com o consumidor.

Maionese
Desmistificar a maionese como

alimento calórico. Informar que
o produto é rico em gorduras boas
(monoinsaturada e poliinsatura-
da). Promover o consumo da
maionese light. Esses têm sido os
pilares da comunicação da Hell-
mann's desde novembro de 2006.
A campanha, que até agora inclui
um filme e anúncios em veículos
impressos, aumentou em 28% as
vendas da maionese light apenas
no primeiro mês de veiculação, de
acordo com a gerente de marke-
ting da marca, Marcela Mariano.
São peças simples, que informam
que três colheres de sopa de
maionese light têm a mesma
quantidade de calorias de uma

colher de azeite.
"Na outra ponta, estimular

outros usos da maionese, por
meio da promoção que presen-
teia consumidores com livro de
receita do chef Edu Guedes, e
lançar novos produtos, como a
maionese com ômega-3, são os
grandes alavancadores do 'mar-
ket share', que cresceu 7,7% no
volume de vendas em 2007", diz
Mariano.

A marca manteve a liderança
isolada, cresceu quatro pontos
percentuais em relação a 2006 e
atingiu o maior índice de sua his-
tória no Folha Top of Mind:
67%. A segunda mais citada,
Arisco, que também é da Unile-
ver, oscilou negativamente dois
pontos e retrocedeu ao percen-
tual de 2001:4%.

Hellmann's é forte no Sudeste
(79%) e no Sul (77%). No "aware-
ness", Hellmann's obteve 71% das
citações, contra 15% da Arisco.



Azeite de oliva
Em 2007, Gallo confirmou o

bom resultado na categoria, que
estreou no ano passado. A marca
subiu quatro pontos percentuais
e atingiu 21% das citações. O azei-
te português tem 22% de "market
share", segundo aprópriaempre-
sa, e registrou os maiores índices
de lembrança no Nordeste (26%)
e no Sudeste (25%), e entre pes-
soas de 45 a 59 anos (26%) e com
60 anos ou mais (27%).

Em busca de rejuvenescimen-
to, a marca lançou em outubro de
2006 sua primeira campanha fei-
ta no país, pela TBWA. O filme
"Descoberta" mostrava um casal
j ovem na cozinha, onde a mulher
comunica que eles terão um fi-
lho. A assinatura é "Azeite Gallo,
o sabor de nossa história".

De acordo com a diretora-geral
da Gallo no Brasil, Rita Bassi, a
marca baseou-se em pesquisas
que apontaram o vínculo dos bra-
sileiros com o azeite. "Por ser uma
marca que passa por gerações, ela
pode contar histórias. Mantive-
mos o núcleo familiar, mas enten-
demos que a família mudou."

Além da campanha de TV, fo-
ram feitos anúncios impressos e
realizados eventos. O investi-
mento em comunicação, de 2006
a 2008, será de R$ 10 milhões.

A segunda marca de azeite
mais citada foi Maria, que na ver-
dade é um composto de óleos ve-
getais. O terceiro mais lembrado
não costuma ficar na gôndola
dos azeites: é o óleo de soja Soya,
da Bunge, que teve 2% das lem-
branças. No quesito "aware-
ness", Gallo obteve 25%, e Maria,
7%. Soya somou 3%.

A marca Maria foi criada em
1942, é líder em seu segmento e
detém 28,1% de "market share"
no setor de óleos compostos, de
acordo com informações da AC
Nielsen de julho-agosto de 2007.
O produto foi adquirido pela
Cargill em outubro de 2006,
conforme antecipou a Folha no
ano passado.

Segundo Thelma Bayoud, ge-
rente de marketing da Cargill, o al-
to índice de lembrança deve-se aos
investimentos já realizados em
propaganda. Em especial, ao recall
da campanha "Sai da lata, Maria",
reforçado com investimentos em

ações de ponto-de-venda e comu-
nicação com lojistas, compradores
e consumidores. O óleo composto
teve seus melhores índices entre
as mulheres (7%), no Sudeste
(10%) e entre entrevistados prin-
cipalmente na faixa entre 45 e 59
anos de idade (8%).

Sorvete
Entender os vários "minipaí-

ses" que formam o Brasil e suas
diferenças, e explorar esse fator
de forma positiva. Segundo o di-
retor de marketing da Kibon,
Alexandre Bouza, é isso o que
faz da marca um "bench mark"
(modelo a ser copiado). Para
sustentar esse tripé, a Kibon
usa pesquisas, o serviço de aten-
dimento ao consumidor e pro-
jetos sociais.

Em 2007, o carro-chefe da mar-
ca, o sorvete Chicabon, completa
65 anos e, graças às sugestões dos
consumidores, terá uma reedição
de sua receita original. No verão
de 2006, Bouza ouviu a idéia de
suas filhas sobre um sorvete com
apersonagem Hélio Kitty, e, apar-
tir daí, o marketing da empresa
desenvolveu o produto que supe-
rou as expectativas da companhia.

São cerca de 30 lançamentos
por ano. No total, a Kibon tem
54,55% do "market share", 60%
do mercado de consumo out-
door e 51% do domiciliar, segun-
do a AC Nielsen.

Em termos de lembrança, ela
também mantém a liderança iso-
lada, com 61% -um ponto per-
centual a mais do que em 2006-
e alto índice de citações em todas
as regiões brasileiras, gêneros e
faixas de idade. A segunda marca
nessa categoria, a Nestlé, man-
tém os mesmos 4% de 2006 e re-
gistra maior número de menções
no Sul (6%) e no Sudeste (5%)
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