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arcas importantes fo-
ram adquiridas en-
tre 2006 e 2007: as de
margarina da Unilever,

que passaram para as

mãos da Perdigão, e as
de produtos de higiene

oral da Gillette, que foram para a Procter & Gamble.
Aliás, toda a Gillette foi comprada. Nada de novo,
não fosse o declínio de umas é o avanço de outras.
Quando a Unilever vendeu para a Perdigão as marcas

Doriana, Claybom e Delicata e firmou parceria para
distribuir Becel e Becel ProActiv, os varejistas se ani-
maram. Em sondagem feita na ocasião com donos de

lojas e de redes de diferentes portes em várias regiões
do País, SM apurou que a expectativa era positiva. Os
empresários acreditavam numa Unilever mais eficaz

em relação a suas inúmeras outras marcas e numa

Perdigão mais "cuidadosa" com as
margarinas. Esperavam-se melho-
rias na distribuição e negociação,
maior presença nas ações em loja
e acesso a materiais de merchan-
dising. Um ano depois, as expec-
tativas em relação a Perdigão não
se confirmaram. É o que mostra a



36a Pesquisa de Reconhecimento
de Marcas feita por SAÍ.

A participação de todas as marcas
de margarinas adquiridas pela Per-
digão caiu de 32,5% para 28,5% na
preferência do varejista. Doriana,
que em 2006 aparecia como líder,
caiu para a segunda posição, com
um índice de preferência de 22%
- queda de 2,5 pontos percentu-
ais (pp). Qualy, da Sadia, ganhou
a liderança. A marca Becel caiu l
pp e tem hoje 3,5% de preferência.
Claybom manteve-se estável, com
2%. Delicata caiu l pp, alcançan-
do 1% de participação. As quedas
não foram expressivas - afinal,
marcas e Perdigão têm um histó-
rico de aprovação entre os consu-
midores -, mas demonstram que
o varejo foi picado pelo mosquito
da insatisfação.

Já a aquisição da Gillette pela
Procter & Gamble foi diferente,
sobretudo no que diz respeito à
linha Oral-B de higiene bucal,
que ganhou pontos entre os su-
permercadistas. No caso de esco-
va dental, a marca cresceu 2,5 pp
e atingiu a liderança com 25% de
participação. Em antisséptico bu-
cal, subiu da 5a para a 4a posição,
com alta de 4 pp, alcançando 10%
de preferência. Em fio e fita den-
tal, cresceu l pp, mantendo o 3"
lugar com 13% de preferência.

Para os supermercadistas, en-
quanto o relacionamento com a
Procter & Gamble fluiu normal-
mente, com a Perdigão enfrentou
problemas. Ouvidos por SAÍ, eles
apontaram restrições e atribuíram
a elas a queda da preferência pelas
margarinas. Na pesquisa, quando
o varejista indica as marcas que
julga as mais vendidas, leva em
conta a lembrança de quanto ven-
deu no último ano e também todo
o aparato que envolveu a relação
entre sua empresa e a do fornece-
dor. Com a Perdigão, essa relação
ficou comprometida por negocia-
ções duras, atrasos nos pedidos e
entregas a menos. "A Perdigão quer
abastecer as lojas só até três vezes
por semana. Para isso, teríamos
que comprar grandes quantidades.
Em uma loja pequena, como a mi-
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nha, não há espaço para estoque",
diz o gerente de uma das filiais, que
preferiu não se identificar. A rede
em que trabalha tem nove lojas em
São Paulo, cada uma responsável
pelas compras e armazenagem dos
produtos. Depois de ficar três dias
sem Doriana, o gerente recorreu

a atacados. "Isso derrubou a mar-
gem e ainda aumentou o preço, o
que diminuiu a nossa competitivi-
dade", comenta. Já o dono de uma
rede, também de São Paulo, afir-
ma que o preço, antes favorecido

pela competição entre Doriana e

Qualy, subiu, provocando queda
nas vendas da marca da Perdigão.
"Antes, negociávamos valores jus-
tos. Agora não conseguimos mais,
o que se reflete na perda de espaço

das marcas nas prateleiras", diz ou-
tro supermercadista, sócio de uma
loja independente na capital pau-
lista. Ambos também preferiram
não se identificar.

Para a Perdigão, a realidade é ou-
tra. Segundo a empresa, a distri-
buição melhorou e gerou ganhos
na participação de mercado. Da-
dos de pesquisa da Nielsen de

agosto do ano passsado, quando
a empresa assumiu as marcas, até
maio, divulgados pela companhia,
indicam que Doriana saltou de
10% para 12,4%. Becel, que deti-
nha 3% de participação, mante-
ve sua posição, alcançando 3,2%.

"Estamos muito satisfeitos com o
resultado comercial e com a res-
posta dos consumidores", decla-
rou a SM Guilherme Chueiri de
Souza, porta-voz da Perdigão.

i
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Já a linha Oral-B foi bem avaliada pelos mesmos

supermercadistas. "Antes, tínhamos de comprar di-
reto da Gillette. Agora, com a Procter adquirimos
de distribuidores que atendem lojas pequenas. Com
eles, negociamos a quantidade ideal e parcelamos as
entregas para evitar estocagem" diz um dos entre-
vistados. "Política de preço e condições comerciais

não sofreram mudanças bruscas", comenta outro
varejista. Até o fechamento da edição, a Procter não
tinha respondido às questões de SM sobre Oral-B.

Para os especialistas, o que explica a diferença de
desempenho entre as marcas é o perfil da aquisição

e o processo de adaptação às novas casas. "É mais
fácil administrar marcas quando se compra uma
empresa inteira, caso da Gillette. E é bem mais di-

fícil conduzir o negócio quando se adquire apenas
algumas marcas, caso da Perdigão", explica Alexan-
dre Fialho, consultor da Fundação Dom Cabral. Se-
gundo ele, a Oral-B veio ancorada em um modelo

único que podia ser reproduzido. O conhecimento
sobre as categorias também foi transferido para a
Procter. Já as margarinas foram alvo de uma nova
estratégia de distribuição e marketing, aumentan-

do as chances de problemas na fase de adaptação.
Outro ponto, segundo Fialho, é a expectativa do

supermercadista. Como a Perdigão é conceituada
em muitas categorias, o varejista pode ter imaginado

que as marcas recém-adquiridas fossem ganhar, de
imediato, o mesmo tratamento. "Uma coisa é a efici-
ência da Perdigão em sua linha tradicional. Outra é a
a empresa administrar marcas novas em uma catego-
ria na qual tem pouca experiência", explica.

O supermercadista, portanto, não deve ignorar as
fases de transição. Aqueles que agem precipitadamen-
te diminuindo ou retirando das prateleiras marcas
respeitadas pelo público podem perder vendas.

MAIS INFORMAÇÕES

FUNDAÇÃO DOM CABRAL: www.fdc.org.br
PERDIGÃO: (11) 3718-5300
PROCTER & GAMBLE: (l!) 3748-0265
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