


preferência do supermercadista
foi irrisória. Oscilou entre zero e 2
pontos percentuais negativos. Isso
acontece porque são marcas ma-
duras, com presença consolidada
no mercado e cuja liderança não
vem sofrendo abalos.

Esse grupo de marcas continua
no topo da preferência do varejista
de ponta a ponta do País. Algumas
conseguem manter larga distância
das vice-líderes. Caso de Melitta
na categoria filtro de papel, que al-
cança 53% da preferência, contra
9% da segunda colocada, Brigitta,
do mesmo fabricante. Entre as 30
marcas estão velhas conhecidas
do varejo, além de queridinhas
do consumidor, como Orno, Seda,
Bauducco, Bombril, Sundown e
Gatorade (veja a relação na última

página desta reportagem).
Esses resultados aparecem na

pesquisa Reconhecimento de
Marcas, realizada há 36 anos por
SM com supermercadistas de
todo o Brasil. O estudo aponta o
desempenho de marcas, confor-
me a preferência do varejista, em
184 categorias de consumo.

Tradição e evolução explicam
parte do sucesso das 30 marcas.
"Elas estão sempre se adaptando
ao consumidor, seja com novas
opções, novo design ou mudanças
nas embalagens. E isso sem perder
de vista o conceito, o valor que as
tornou líderes. Enquanto continua-
rem assim, permanecerão no topo
da preferência", acredita Roberto
de Oliveira, professor do Núcleo
de Estudos do Varejo da ESPM
(Escola Superior de Propaganda
e Marketing). Algumas empresas
preservam sua "mensagem" com
investimentos maciços na mídia
e em eventos, outras apostam no
aumento da distribuição ou no
atendimento especial aos princi-
pais grupos de varejo. E há as que
aperfeiçoam a comunicação com
seu público-alvo. Acompanhe al-
guns exemplos.

Ao longo de seus 75 anos, o acho-
colatado em pó Nescau é uma das
marcas que têm cumprido à risca
o papel de se reinventar. No ano
passado, ganhou fórmula e em-
balagem diferentes, além de novo
nome: Nescau 2.0. Tais mudanças



foram reconhecidas pelo super-
mercadista: a marca garantiu 45%
de preferência na pesquisa de SM.

Segundo a Nestlé, fabricante do
produto, os consumidores foram
convidados a criar comerciais para
a nova versão de Nescau, exibidos
no You Tube (site no qual inter-
nautas colocam vídeos sobre di-
versos temas). Os melhores foram
escolhidos para fazer parte do se-
gundo filme da marca, exibido em
março deste ano. A divulgação do
produto contou ainda com cam-
panha em mídia, além de apoio
no ponto-de-venda com displays,
cartazetes, faixas de gôndola, mo-
biles, stopper e infláveis.

Para a empresa, essas ações
aproximaram Nescau de uma
nova geração de consumidores,
que tem acesso rápido e fácil às
informações e está sempre co-
nectada à internet. Mesmo com o
sucesso das mudanças, uma coi-

sa que permanece igual é o apelo
construído pela marca nesses 75
anos: o espírito de superar os li-
mites. Segundo a companhia, essa
é a atitude que a marca procura
inspirar em seus consumidores. A
mensagem é transmitida no con-
tato com o público, seja por meio
do produto, da comunicação ou
das ações realizadas.

REGINA NAS LOJAS
Marca investe nas grandes redes

Optar pelo bom serviço no ponto-
de-venda também é uma estraté-
gia vitoriosa. Adotada pela Regina
Festas, garantiu à marca um índi-
ce de preferência de 40% na cate-
goria de artigos para festas.

Edison Sawa, gerente de mar-
keting da Regina, afirma que a
empresa foi a primeira do seg-
mento a se preparar para atender
o auto-serviço. Segundo ele, as lo-
jas costumavam vender os produ-
tos a granel. Compravam pacotes
fechados de 100 unidades e ven-
diam ao cliente a quantidade de-
sejada. A empresa passou, então,
a fornecer embalagens pequenas,
como pacotes de uma ou duas
bandejas de papel.

A marca decidiu investir agres-
sivamente em licenciamento de
personagens (Disney, Hélio Kit-
ty, Barbie, Turma da Mônica, en-
tre outros), para atender melhor
o desejo dos pais de encantar os
filhos. A Regina se especializou
ainda em acompanhar a catego-
ria dentro das grandes redes. "No
Carrefour, por exemplo, somos



Para atender o público
preocupado com a boa forma,

União dá dicas de hábitos
saudáveis em suas embalagens

responsáveis por toda a logística,
desde a entrega dos produtos nas
lojas até o controle do estoque.
Isso aumentou a penetração da
marca", explica Sawa. "De nada
adianta oferecer o melhor pro-
duto da categoria se não estiver
disponível ao consumidor. E é o
auto-serviço que faz a roda girar",
completa.

Não por acaso, a presença da
marca é maior nas grandes redes.
Segundo o gerente de marketing,
uma pesquisa da Nielsen mostra
que 100% das lojas com mais de
30 checkouts trabalham com arti-
gos para festas. Nessas unidades,
o espaço da marca Regina corres-
ponde a 75% da gôndola destina-
da a esses produtos. Já no auto-
serviço de três a oito checkouts,
a presença da categoria cai para
60% e a participação da marca nas
gôndolas, para 30%. "Isso mostra
que os concorrentes só conse-
guem competir nas pequenas re-
des, já que somos especializados
nas grandes", salienta Sawa.

UMA NOVA UNIÃO
Antena ligada nos tempos atuais

Ampliar as frentes de atuação
foi o caminho do açúcar União
para ganhar a preferência de 43%
dos supermercadistas e alcan-
çar a liderança em todas as áreas
geográficas pesquisadas por SM.
"Além do varejo, a marca está
presente ainda nas indústrias de
alimentos e food service de todo
o País", afirma Marielza Cavalla-
ri, gerente de marketing da Nova
América, dona da marca.

Segundo a executiva, a marca
não descuidou de seus consumi-
dores e da evolução do mercado
ao longo de seus 98 anos. Em
tempos de "vigilância ao peso",
a indústria passou a incentivar
o consumidor a buscar uma ali-
mentação equilibrada e a praticar
alguma atividade física. Incluiu
dicas sobre hábitos saudáveis nas
embalagens dos produtos e no
próprio site. Também começou
a patrocinar eventos esportivos,
como a IX Meia Maratona Cor-
pore Açúcar União, realizada na
cidade de São Paulo, com mais de
11 mil participantes.

Para acompanhar o desejo do
público de manter a boa forma, a
empresa desenvolveu ainda o ado-
çante de mesa União Light, que
preservou o poder de adoçamento
e o sabor de açúcar, mas reduziu
em 50% as calorias.

Outra ação da Nova América
foi realizar promoções e campa-
nhas de incentivo ao consumo
nos pontos-de-venda.
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