
MarcasparaclasseCestãoemalta

Dofundodoquintalpara
aliderançanoNordeste

CONSUMO

Pesquisa mostra que estratégia de conquistar mercado pelas bordas se intensificou e deu resultados em 2008

Márcia De Chiara
Andrea Vialli

Háumaverdadeiradançadeca-
deiras no ranking das marcas
mais vendidas de alimentos in-
dustrializadoseprodutosdehi-
giene e limpeza nos supermer-
cados brasileiros. Rótulos pou-
co conhecidos, que não apare-
ciamentreoscincomaiscomer-
cializados no varejo dois anos
atrás, já estão na liderança ou
emposiçõesdedestaqueemvá-
rias categorias de produtos.

Duas pesquisas realizadas
por instituições diferentes,
uma pelo lado dos consumido-
res e outra pelo dos supermer-
cados, mostram que a estraté-
gia das marcas emergentes de
comer pelas bordas o mercado
das líderesganhou forçanoano
passado.Omovimentoseinten-
sificouespecialmentenoúltimo
trimestre de 2008, com a crise,
que apertou o cinto das classes
demaior renda.

Estudo da Latin Panel, feito
a pedido da revista SuperVare-
jo,daAssociaçãoPaulistadeSu-
permercados (Apas), revela
que, em 2008, houve ascensão
demarcasemergentes entre as
cincoprimeirasposiçõesemvo-
lumedevendasem31das94ca-
tegorias pesquisadas. O movi-
mento ocorreu tanto no ran-
kingnacionalcomonoregional.
Osdadosforamcoletadossema-
nalmenteem8,2mil domicílios.

A fabricante demolho pron-
to Quero, por exemplo, que em
2007 não aparecia no ranking
das 5 maiores marcas em volu-
mede vendas daLatinPanel, já
é vice-líder da categoria, atrás
da Pomarola, da Unilever. Em
sabão em pó, o Tixan, da Ypê,
ocupa o 3º lugar das marcas
mais vendidas no ano passado,
atrás doOmoe doSurf, daUni-
lever. Em 2007, a marca não

constava no ranking das cinco
mais vendidas noPaís.

Esse movimento de merca-
do é confirmado pela pesquisa
nacionaldarevistaSupermerca-
do Moderno com 182 categorias
de produtos. Ela mostra que
mais que dobrou de 2007 para
2008, de 33 para 70, o número
de marcas emergentes que se
destacaramentreascincomais
lembradas pelos 2.365 super-
mercadistas consultados pela
enquete. Geralmente, a marca
mais lembrada do dono do su-
permercado também é a mais
vendida.

Para o presidente da Apas,
João Sanzovo, dois movimen-
tosocorridosnoanopassadode-
ram força às marcas emergen-
tes.Porumlado, osconsumido-
res das classes menos abasta-

das (D eE), que ascenderamna
escala social e passaram a per-
tencer à classeC, começarama
consumirmarcas com qualida-
de equivalente à líder, só que
compreçomenor.De outro, as-

sustadascomacrise, as classes
do topo da pirâmide social (A e
B) deixaram o preconceito de
lado e viram nas marcas emer-
gentes uma maneira de econo-
mizar e manter a lista de com-
pras.“Atendênciaéqueasmar-
cas intermediárias ganhem

uma fatia maior do mercado
neste ano”, prevê.

Para o vice-presidente da
Apas,MartinhoPaivaMoreira,
o segredo do sucesso das mar-
cas alternativas à líder é a do-
bradinha qualidade/preço jus-
to do produto.Maurício Pache-
co, publisher da Supermercado
Modernoeresponsávelpelapes-
quisa, diz que 65% das marcas
emergentestêmpreços inferio-
resàslídereseestruturadecus-
tosmais enxuta.

“Nossamanteigatemumva-
lor justoepreço20%menorque
a média do mercado”, afirma o
gerente comercial da Coopera-
tiva de Resplendor, em Minas
Gerais, Arildo Larrieu de Mo-
raes. A cooperativa de 1,5 mil
produtores de leite acaba de
completar 50 anos e fabrica a

manteiga Capel, a primeira no
ranking nacional emvolumede
vendas, segundo a pesquisa da
LatinPanelde2008,à frenteda
Aviação e Itambé.No ano ante-
rior, ela ocupavaoquarto lugar
na lista dasmais vendidas.

Moraes explica que o custo
de produção da suamanteiga é
menorque amédiadomercado
eamargemdecomercialização
também.“Quandotemosdeau-
mentar o preço no período de
entressafra do leite, aumenta-
mos,mas não demaneira exor-
bitante. Isso mantém o consu-
midor fiel.”

Outra estratégia da compa-
nhiaparachegarà liderança foi
o investimento na qualidade do
produto. Faz dois anos que a
cooperativa dessa cidade de 20
mil habitantes, próxima a Go-
vernador Valadares, montou
umaequipeparaorientaracap-
tação do leite de boa qualidade.
O sucesso meteórico da coope-
rativa já despertou o interesse
dos concorrentes. “Já fomos
sondados pormultinacionais.”

A qualidade também foi o
trunfodocaféTrêsCorações.A
marca,emboranãosejadaclas-
se C, ascendeu à vice-liderança
em vendas no País e na Grande
São Paulo em 2008, vinda da
quartaposiçãonoanoanterior.
Também virou líder no Sudes-
te. Segundo Pedro Lima, presi-
dentedoGrupoSantaClara,do-
no da marca, o salto ocorreu
nosúltimostrêsanosefoi impul-
sionado pela conquista demer-
cado daGrande São Paulo.

Para conquistar o consumi-
dor local, a companhia buscou
informações sobre o gosto do
freguês. “O paulista, ao contrá-
riodomineiro,gostadecaféfor-
te.Então, fizemosumblendsob
medida”, conta Paula Cas-
tellan, diretora de marketing
doGrupo. ●
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ALUGO

SUBINDO–Linhadeproduçãoda fraldaSapeka,que jáé lÍdernoNorteeNordesteesuperamultinacionais
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Setenta marcas
emergentes foram
para a lista das
mais lembradas

WEIMER CARVALHO/AE

Quandoos primosVictorAl-
varenga e Marco Antonio
Raimundo passaramno ves-
tibular, em1999, tinhamdois
grandesdesafiospela frente:
concluir o curso e transfor-
mar num grande negócio a
fábrica de fraldas de fundo
dequintalqueganharamdos
pais como prêmio pela apro-
vação na faculdade.

Dezanosdepois,elescum-
priramasmetas.OGrupoSa-
peka, que começou em Apa-
recida deGoiânia (GO), atin-
giua liderançaemvolumede
vendas de fraldas nas Re-
giões Norte e Nordeste do
País no primeiro semestre
deste ano no varejo tradicio-
nal, superando a Turma da
Mônica, da multinacional
Kimberly-Clark,segundoda-
dos da Latin Panel.

“Nossameta éconquistar
a liderança no País em dois
anos”, conta a gerente de
marketing, Alice Rezende.

Comtrês fábricas, duasGoiás e
uma Recife, o Grupo tem 800
funcionáriosefaturaR$200mi-
lhões por ano. “Fechamos re-
centementecontrato comoEx-
tra para vender nosso produto
em todas as lojas da rede”, con-
ta a gerente. Além do preço
50% menor que a marca líder,
eladizqueaproximidadecomo
consumidor de classe C fez da
marca um sucesso.

As classesC eD tambémde-
ram um empurrão nas vendas
doleitelongavidaLíder,daLati-
cíniosBomGosto. “AsclassesC
eDrespondempor40%dasnos-
sas vendas”, afirma Aleksan-
dro Siqueira, gerente comer-
cial da empresa. A Líder era a
lanterninha em vendas em
2007, na quinta posição segun-
do aLatinPanel. Em2008, pas-
sou para o terceiro lugar. Si-
queira diz que a estratégia da
companhiaparaganharmuscu-
latura foi comprar outras mar-
cas regionais. ● M.D.C.
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