
que faz uma nova mar-
ca conseguir um lugar ao
sol diante da infinidade de
lançamentos? Essa resposta
vale ouro para a indústria
e para o varejo. A pesquisa
Reconhecimento de Mar-

cas, realizada por SM com 2.096 varejistas, revela
neste ano 15 novas marcas. Citadas pela primeira
vez, algumas ainda não alcançaram índice suficiente
para se classificar entre as preferidas. Porém outras
já atingiram taxas significativas (veja tabela acima).

Entre as novatas, há as que inves-
tiram em publicidade e ações no
PDV e também as que capturaram
o desejo do consumidor. Boa parte
apostou no que o brasileiro mais
tem desejado: saúde e praticidade.
É o que fez a Sollys, lançada pela
Nestlé em maio de 2007 como
marca de seis versões de bebida
à base de soja. O produto prome-
te prevenir doenças cardiovascu-
lares e a »steoporose, entre outras



doenças. Perto de R$ 50 milhões
foram investidos na comunicação
de Sollys, que atingiu 7% de prefe-
rência, superando marcas consoli-
dadas como Del Valle. Para isso, a
Nestlé lançou um comercial trans-
mitido em TV aberta e paga. E, em
janeiro deste ano, a ação Bicicleta
Sollys, que incentivou a associação
do produto com exercícios físicos
e o verão. O público teve acesso a
bicicletas decoradas para passear
na orla das principais cidades lito-
râneas e, na volta, pôde degustar os

produtos. Cerca de 600 mil pessoas
participaram da campanha. Além
da bebida, a linha conta com barras
de cereal, creme de soja, cookies e
chocolate. "Os produtos das gran-
des indústrias têm introdução fá-
cil pelo conhecimento da marca"
afirma Emerson Poppi, gerente de
compras de mercearia da Coop, 25
lojas em São Paulo e interior.

FEELGOOD
Chá pronto diminui colesterol

Outra marca com apelo à saúde e
boa estratégia de marketing é a Feel
Good, da empresa Wow. Ela batiza
um chá verde pronto para consu-
mo, produto tido como eficaz na
diminuição do colesterol ruim e
na ativação do sistema imunoló-
gico. A marca conseguiu 2% no
índice de preferência após dois
anos no mercado e aparece clas-
sificada em duas áreas no ranking
de marcas. Lançado inicialmen-
te em 2002 com posicionamento
diferente do atual, o produto saiu
do mercado no ano seguinte. "Na
época, as pessoas ainda não co-
nheciam os benefícios do chá ver-
de. No relançamento, contudo, já
existia um bombardeio da mídia
sobre o produto" explica Viviane
Farinelli, gerente de produto.

O Feel Good voltou ao merca-
do, em 2005, com a embalagem em
lata. Em fevereiro de 2006, surgiu a
versão litro e, a partir de janeiro de
2007, entraram nas prateleiras vá-
rios sabores. Ao todo, são 8 SKUs.
A Wow investiu cerca de R$ l mi-
lhão na marca no ano passado,
numa campanha em rádio e TV
de três meses. E também realizou
degustação nos pontos-de-venda.
Durante oito meses, 20 profissio-
nais ofereceram o chá em cerca
de 600 lojas em São Paulo, Rio de
Janeiro e no sul do País. Com a
ação, a empresa abriu pontos ex-
tras para exposição do produto e
espaço nos corredores para mate-
rial de divulgação. Hoje, segundo >



Viviane, a marca já responde por
17% das vendas da categoria em
São Paulo, de acordo com dados
Nielsen de janeiro e fevereiro des-
te ano. O aumento na participação
pode ser medido, por exemplo, no
Supermercado Carone, do Espí-
rito Santo - crescimento de 18%
nas vendas do último ano.

Quando a marca acompanha uma
tendência e tem uma imagem con-
solidada junto ao público, as chan-
ces de alcançar bons resultados são
ainda maiores. Foi o que aconteceu
com a Parmalat, que emprestou seu
nome para chá pronto e apareceu na
pesquisa de SM com 3% de prefe-
rência. Ela também assina os sucos
concentrado e pronto, que empla-
caram 1% de participação cada. O
suco pronto, inclusive, classificou-
se nas regiões Norte e Centro-Oes-
te. É bom lembrar que a empresa já
vendeu essas categorias sob a mar-

ca Santal, mas hoje prefere fazer va-
ler o seu próprio nome - e a força
que ele tem - para atrair consumi-
dores. André Nogueira, professor
de branding da FAAP (Fundação
Armando Álvares Penteado), lem-
bra que a empresa italiana chegou
ao Brasil na década de 1970 e, nos
anos 1990, investiu agressivamente
na compra de outras companhias,
ampliando a linha de leites e utili-
zando a mesma marca para produ-
tos lácteos, biscoitos e outras cate-
gorias, o que a fez abocanhar 20%
das gôndolas de alimentos.

Dívidas e indícios de má adminis-
tração levaram à falência da matriz
em 2003 e à recuperação judicial da
subsidiária brasileira em 2005, mas
nada afetou a marca. Hoje, a LAEP
Investiments, atual controladora
da Parmalat no País, movimenta-se
para tornar a empresa novamente
um grande grupo. "Uma série de
conceitos, como família, infância e
qualidade estruturaram muito bem
a marca, que não perdeu o colchão
de referências positivas", diz No-
gueira, professor da FAAP.

Apostando no seu principal ca-
pital, a empresa retomou a bem-
sucedida campanha 'Mamíferos1

no ano passado e diversificou sa-
bores e embalagens colocando no
mercado uma linha de 34 itens
nas três categorias. Gisele Gaspar,
gerente de marketing de bebidas,
destaca as versões que misturam
sabores, como abacaxi, hortelã e
limão. O design gráfico das em-
balagens, com imagem de frutas
frescas, reforça a associação das
bebidas a alimentos saudáveis.



Para a divulgação dos produtos, as
principais ações foram no ponto-

de-venda. "A árvore de decisão é
por marca e sabor, por isso privi-

legiamos ações de corpo-a-corpo
com o consumidor", afirma a ge-
rente. As iniciativas, em grandes

cidades do Sul, Sudeste e Centro-
Oeste, foram realizadas entre se-
tembro de 2007 e janeiro de 2008

e incluíram degustação, exposição
casada e pontos extras.

A opinião dos supermercadis-
tas, no entanto, divide-se sobre a
Parmalat. "A empresa tem evitado
a promoção dos produtos. Ainda
não está fortalecida nesse senti-
do", diz um empresário que pre-
feriu não se identificar. Já outros
apostam no crescimento da marca
pelo bom- preço praticado. "Ve-
mos a empresa preocupada com
suas marcas. Daqui a alguns anos
teremos indicadores melhores"
comenta Vanderlei Martins, com-
prador do Carone.

Longe da mídia e perto do bolso
do consumidor. Essa é a estratégia
da Bem Brasil, indústria mineira

que estréia na pesquisa com duas
marcas. Lançadas em novembro
de 2006, a batata congelada Mais

Batata se classificou com 4% da
preferência entre os varejistas. Já a
marca premium Bem Batata ficou

com 1% de participação e ainda
não se classificou para publica-
ção. Para a empresa, o reconheci-
mento do auto-serviço se justifica

pela praticidade e qualidade do

produto. As batatas são colhidas
e processadas em até dois dias, o
que contribui para preservar o sa-
bor no armazenamento. Juliana
Monteiro, coordenadora de mar-
keting, também atribui a boa ima-

gem aos preços agressivos.
A indústria não gastou um cen-

tavo em comunicação com o con-

sumidor - uma estratégia correta,
segundo alguns consultores. "Para
algumas categorias, o melhor é

investir em ações nas lojas, pois
garantem maior retorno do que
investimento em mídia", diz José
Martins, da Global Brands, em-
presa de avaliação de marcas.
Só na Grande São Paulo, a empre-
sa marcou forte presença em 200
lojas, de terminais de gôndola a
anúncio em tablóides. No total, as
vendas cresceram 23% em volu-
me no último ano. Juliana estima
participação de 35% nos canais

atacado e varejo, 64% em food
service e 1% em fast-food. Nesse
cálculo não entra a produção ter-

ceirizada para indústrias como
Perdigão, Sadia e Agroverds. O
objetivo da empresa é alcançar
30% de participação no varejo.
Para isso, a companhia vai ini-
ciar, no segundo semestre do
ano, as operações no Nordeste,

com distribuidores na Bahia.

Text Box
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