
uarenta marcas aumenta-
ram fortemente seu índice
de preferência entre os su-

permercadistas, no último
ano - alta de 4 a 8 pontos
percentuais (pp), conforme
mostra a 36a Pesquisa de

Reconhecimento de Marcas, feita por SM com 2.096
varejistas de todo o Brasil. Elas se destacaram em 149
categorias de bens de consumo de massa com maior
faturamento no setor. Seus fabricantes souberam
aproveitar os bons ventos da economia e o aumento
na renda do consumidor.

Exploraram bem as versões
mais sofisticadas e passa-
ram a aplicar no auto-servi-
ço ferramentas para melho-
rar vendas e lucros, como
gestão de espaço, combate à
falta de produtos, ambien-
tação de gôndolas. Entre as
que registraram crescimen-
to, 42% são líderes e 32% es-
tão na vice-liderança.

Para Cecília Russo, sócia



da Troiano Consultoria de Marca,
as citações dos varejistas tradu-
zem o comportamento do consu-
midor no ano passado. "Graças ao
aumento da renda, o público, em
especial o de baixa renda, correu
para as marcas que sempre dese-
jou, mas antes não podia comprar.
São marcas que oferecem benefí-
cios, conferem prestígio e, prin-
cipalmente, apelam ao emocional
- boa parte está na liderança ou
vice-liderança", diz a especialista.
Pesquisa da Nielsen confirma. Em
2007, as líderes elevaram em um
ponto percentual sua participação
no volume vendido em 160 catego-
rias auditadas pelo instituto. Parece
pouco, mas é preciso lembrar que
essa evolução média considera in-
clusive as categorias mais básicas.
Quando se observam as marcas
com preço final acima da média,
a vantagem das marcas líderes se
torna ainda maior. Elas aumenta-
ram sua participação de 36% para
45%, segundo a Nielsen. Produtos

mais caros costumam ter maior
valor agregado e oferecer

mais benefícios ao
consumidor. Graças
a essa movimenta-
ção, cresceu o índi-
ce de preferência de
marcas como Pres-
tobarba, Whiskas e
Johnson & Johnson.

Com uma alta de 7 pp, em 2007,
a líder Prestobarba alcançou 45%
de índice de preferência. A marca
ganhou promoção pela internet,
para atrair os jovens, e foi alvo de
esforços para melhorar sua expo-
sição nas lojas. No Breithaupt, seis
unidades em Santa Catarina, o
aparelho de barbear da Procter &
Gamble ampliou sua presença nos
checkstands e passou a ocupar
os pontos de maior visibilidade.
Segundo Sérgio Kuchenbecker,
gerente comercial da rede, a mar-
ca foi uma das que contribuíram
para que o setor de higiene e bele-
za crescesse cerca de 20% no ano
passado. Outra marca que também
ajudou a rede foi a Johnsorís Baby,
de shampoo infantil. Primeira no
ranking da categoria, a marca obte-
ve um índice de preferência de 38%,
o que representa uma alta de 4 pp.
Para isso, a fabricante Johnson &
Johnson apostou na emoção. Relan-
çou no ano passado uma antiga pro-
moção, Bebê Johnson, que premiou
a criança mais bonita com RS 10 mil
e participação em um comercial de
tevê. Durante a promoção, que con-
tou com verba de RS 15 milhões, as
lojas receberam kits de materiais de
merchandising de acordo com seu
tamanho. As médias, por exemplo,
contaram com cubos e mobiles. O
volume de vendas cresceu 25%.

Outra marca líder, Whiskas,
de ração para gato, cresceu 4 pp
e registrou 39% de preferência. A
fabricante Mars atribui o feito à
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conquista de mais
espaço nas pratelei-
ras. No ano passado, a empresa
analisou o giro de seus produtos
no auto-serviço e descobriu que a
presença nas gòndolas era inferior
à sua participação no mercado.
Passou a negociar melhor com o
auto-serviço e investiu também na
conquista de novos shoppers - pú-
blico que compra o produto. Dis-
tribuiu meio milhão de amostras
de ração por meio de entregadores
de gás doméstico e lançou dois no-
vos sabores. Resultado: Whiskas
fechou o ano passado com uma
participação de 41% em fatura-
mento e de 24% em volume.

MARCAS E PRODUTOS FINOS
Brasileiro se permitiu alguns luxos

Destacaram-se também na pes-
quisa as marcas de maior valor
agregado. Caso de Neve, de papel
higiênico, cujo índice de preferên-
cia cresceu 5 pp e atingiu 18%. "O
consumidor migrou da folha sim-

ples para a dupla, segmento no
qual Neve atua, o que valorizou a
marca entre os varejistas" afirma
Mario Loor, diretor da Kimber-
ly-Clark, fabricante do produto.
Segundo a Nielsen, a participação
da folha dupla no total de papel

higiênico subiu, em 2007, de
13% para 17% em volu-

me. Contribuíram ain-
da para os resultados
os investimentos feitos
pela Kimberly. "As tes-
teiras de gòndolas de

várias lojas trouxeram
atributos valorizados pelo

consumidor, como a maciez",
explica Douglas de Oliveira, dire-
tor de trade marketing. Também
foram colocadas nas gòndolas
porta-folheto s com material so-
bre cada segmento. Um deles tra-
tou do produto perfumado, para
explicar que a fragrância é apli-
cada ao tubo que enrola o papel.
Muitos consumidores rejeitam a
versão por acreditar que provoca
alergia. A empresa ampliou ainda
a implementação de gerenciamen-
to por categorias em seus clientes.
No Carrefour, alcançou 100% das
lojas. Graças a todas essas ações, o
fabricante aumentou o espaço das
marcas no auto-serviço em 2007,
o que beneficiou Neve. Só no Es-
tado de São Paulo, a participação
nas gòndolas subiu de 47% para
51%, segundo Nielsen. No mesmo
período, pontas de gôndola foram
encontradas em 21% das lojas au-
ditadas pelo instituto, contra 13%
do ano anterior. Os materiais de
merchandising também foram

MARCAS E PRODUTOS FINOS
Brasileiro se permitiu alguns luxos



mais utilizados. Em 2006, estavam
presentes em 9% das lojas paulis-
tas e, em 2007, em 11%.

Genival Beserra, diretor da rede
fluminense Prezunic, afirma que
foi possível negociar preços me-
lhores com a Kimberly, além da
participação em encartes promo-
cionais. "O consumidor também
gostou dos pacotes econômicos,
com mais unidades a preço me-
nor" diz Beserra. Ele estima que,
no ano passado, as vendas da
marca tenham crescido 30% na
rede, que tem 28 lojas.

REDUÇÃO DE RUPTURA
Sadia faz bonito'em várias categorias

Das 40 marcas que mais cresce-
ram, 18% estão no segmento de
perecíveis. "Isso mostra que o
consumidor percorreu mais corre-
dores e passou a comprar marcas
de categorias consideradas supér-
fluas", diz Eduardo Veras, profes-
sor da Fundação Dom Cabral.

Nesse departamento, os vare-

jistas destacaram a marca Sadia
em vários produtos e a Qualy, do
mesmo fabricante, em margarina.
Pizza pronta congelada e marga-
rina cresceram 6 pp cada, lingüi-
ça e mortadela, 4 pp cada. Além
dos investimentos publicitários,
a empresa atribui a vantagem ao
controle de ruptura (falta de pro-
duto nas prateleiras). "Explica-
mos ao varejista a importância de
acompanhar a saída dos produtos,
sobretudo durante as ofertas, e de
reforçar o estoque nas promo-
ções", conta Maurício Góis, geren-
te de trade marketing da Sadia. A
empresa também orientou o vare-
jo sobre os dias de maior saída das
categorias que fornece. Lembrou,
por exemplo, que as lingüiças para
churrasco são mais procuradas
aos sábados e domingos. Graças a
essas iniciativas, a empresa fechou
2007 com uma participação de
31 % em valor nos industrializados
de carne e de 47% nas margarinas,
segundo Nielsen.

Com ares de "sofisticação", o es-
pumante Salton caiu no gosto da
população e dos varejistas. Segun-
do a 36a Pesquisa de SM, a bebida
registrou alta de 5 pp no índice
de preferência, que foi de 11% em
2007. No mesmo período, o volu-
me de vendas dos espumantes Sal-



ton subiu 25% em relação a 2006.
A produção da bebida ilustra bem
o aumento do consumo. Em 1999,
foram fabricadas pela empresa 40
mil caixas e, em 2007, 250 mil.
No último ano, a marca de espu-
mante patrocinou programas de
televisão, participou de eventos e
anunciou em revistas dirigidas ao
público gourmet. Na Breithaupt,
Salton aumentou as vendas em
23% graças a degustações e à pre-
sença de especialistas explicando
como consumir a bebida. Kuchen-
becker afirma que as negociações
com o fabricante melhoraram, o
que permitiu reduzir o preço.

Quem investiu em várias frentes e
viu sua marca crescer foi a Seven
Boys. O pão de forma alcançou
índice de 15%, graças ao aumento

de 4 pp em relação ao ano ante-
rior. O reconhecimento é respal-
dado nos resultados de vendas.
Segundo Lisiane Cohem, gerente
de marketing da empresa, o vo-
lume vendido cresceu 20% em
2007. "Somos líderes em algumas
regiões do País, como Minas Ge-
rais, Goiânia e Brasília", afirma a
executiva. O que explica o suces-
so, segundo a própria empresa, é
o fato de ter concentrado 90% da
sua verba nos pontos-de-venda. A
empresa orientou os promotores
a manter os preços bem visíveis e
também a percorrer o trajeto fei-
to pelo consumidor, até chegar à
seção de pães, para identificar os
melhores pontos extras e as opor-
tunidades de exposição casada.
O controle de estoques também
esteve na pauta dos promotores.
"Eles aprenderam a calcular o
giro dos produtos, para sugerir ao
varejista quanto adquirir em cada
compra e, assim, evitar excesso ou
falta de produtos", diz Lisiane. Ela
explica que esse cálculo foi feito a
partir das devoluções de produtos
com data vencida, da freqüência
de reposição na área de vendas e
do monitoramento das gôndolas.

Das marcas que mais cresceram,
25% estão no setor de higiene e
beleza. É o caso da Colgate-Pal-
molive, que elevou sua participa-
ção na preferência do varejista em
quatro categorias: fio/fita dental
(alta de 8 pp), antisséptico (5 pp),
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creme dental (4 pp) e shampoo (4
pp, com a marca Palmolive, tam-
bém do fabricante). Na linha de
higiene oral, a empresa procurou
conquistar os dentistas, pois eles
recomendam produtos do seg-
mento aos seus clientes. Patroci-
nou congressos e simpósios. Tam-
bém colocou no mercado novos
produtos, como o creme dental
Colgate MaxWhite, que clareia os
dentes, o antisséptico sem álcool
Colgate Plax e os shampoos que
prometem diminuir as pontas du-
plas dos nos ou ainda combater a

queda dos cabelos.
Localizada no interior de Ala-

goas, a loja independente Wellida
elevou as vendas do shampoo Pal-
molive em 15% no ano passado.

O aumento ocorreu, entre outras
razões, graças a uma promoção
com sorteio de uma televisão fei-
ta em parceria com o distribuidor
da marca na região. "Aumentamos
um pouco o espaço na gôndola,
para evitar a falta de produtos",

afirma Williams Vilarindo, geren-
te da loja. Segundo ele, nenhuma
marca foi retirada. Houve apenas
redução do número de frentes. O

shampoo Palmolive é o segundo
mais vendido na loja.

Text Box
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