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Criativos e lucrativos
A CADA DIA QUASE 700 PRODUTOS SÃO LANÇADOS NO MERCADO,

ENCONTRANDO UM CONSUMIDOR ÁVIDO POR NOVIDADES E FAZENDO

DIFERENÇA NO FATURAMENTO DO VAREJO

Adenilson Fonseca

sotônicos, hidrotônicos, diet, light, energéticos,
bebidas gaseificadas, massas instantâneas, em-
balagens para solteiros, pequenas, grandes famí-

lias, enfim. Nunca se lançaram tantos produtos com
nos últimos cinco, dez anos. É que numa economia
em que o consumo das famílias sempre puxa o
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), novos
produtos chegam como um diferencial de consumo.
Assim, novidades em alimentação, tecnologias e
serviços, sem bem acompanhados de estratégias
de marketing e logísticas agradam em cheio.

Toda semana é assim. A direção da Vilma Ali-
mentos se reúne para pensar em um novo produto
que será colocado no mercado. E nada de acreditar
que são reuniões improdutivas. A indústria, que
está no mercado desde 1925, já tem 42% do seu
faturamento ancorado em produtos lançados nos úl-
timos dez anos. Somente na 23a Convenção Mineira
de Supermercados (Superminas), nos dias 20 a 22
de outubro, em Belo Horizonte, serão lançados 59
produtos das marcas Pirata e Vilma.

Para se ter como idéia, no início dos anos 1990,
chegou ao Brasil um dos lançamentos de maior
sucesso da tecnologia mundial. A partir do primeiro
aparelho, o País chega à marca de 165 milhões de
celulares, segundo a Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel). Ou seja, com 192 milhões de
brasileiros, segundo o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), em algumas cidades o
aparelho já supera a marca de um por pessoa.

O celular foi um exemplo de lançamento que
atingiu todas as classes sociais, atraindo a atenção
de consumidores de todas as idades. Um sucesso



absoluto. Afinal, antes dele quem iria imaginar
que precisaria de um telefone em cada lugar a
que fosse? E, á bem da verdade, ficar sem te-
lefone celular não é questão de sobrevivência.
Mas ninguém quer ficar sem ele.

CONSUMIDOR ÁVIDO
Como ocorreu com o telefone celular, hoje

atingindo 86% da população brasileira, o su-
cesso para outros lançamentos está em saber

momento e local exatos para a operação. É pre-
ciso que a equipe de marketing desenvolva não
só um produto que seja diferenciando e que vá
agradar em cheio, mas também que venha com
uma estratégia de divulgação e distribuição que
agrade ao consumidor.

Na opinião do vice-presidente de Vendas e
Marketing da Vilma Alimentos, Cezar Tavares,
o ponto-de-venda tem a responsabilidade de
apresentar ao consumidor aquilo que este está
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buscando. Segundo Tavares, o cliente não quer
encontrar os mesmos produtos todos os dias
no supermercado.

Tavares se arrisca a lançar um desafio aos
supermercadistas: na opinião dele uma fatia
superior a 50% do faturamento dos supermer-
cados vem diretamente de lançamentos de *
poucos anos atrás. "O supermercadista deve
se perguntar: quanto por cento do meu fatura-
mento vem de produtos que não estavam no
mercado há dez anos?", sugere.

Além disso, vale ressaltar que os lançamen-
tos, no maior número das vezes, vêm acompa-
nhados de uma margem superior ao produto
que está no mercado há mais tempo. "Isso faz
parte do dia-a-dia, e o consumidor está ávido
por novidades", justifica Tavares ao dizer que
não há como se pensar em uma gôndola de
supermercado sem a presença de produtos em
recente lançamento.

Não se pode, entretanto, acreditar que o
consumidor está disposto a comprar tudo de
novo que vê nas gôndolas. Para o supermerca-
dista, ao receber um produto, é preciso conhe-
cer estudos de viabilidade da comercialização,
campanhas promocionais, embalagens apro-
priadas e promover degustação no ponto de-
venda. Uma ação que cabe a participação da
indústria e do varejo.

DIVISOR DE ÁGUAS
Há certos lançamentos, inclusive, que im-

plicam forte mudança do padrão tecnológico. É
o caso da câmera digital, que extinguiu o uso
de filme para se tirar uma foto. Durante a Su-
perminas, a Ready Etiquetas apresenta ao mer-
cado aquele que, define o diretor comercial da
empresa, Mário Lage, é o principal lançamento
da Ready em toda sua história e uma mudança
sem igual no padrão tecnológico do mercado
de etiquetas. Trata-se do RFID, ou etiqueta in-
teligente. "Estamos colocando á tecnologia ao
toque das mãos do cliente", salienta.

O lançamento do produto durante a Super-
minas faz parte da estratégia da empresa, mas
também de uma coincidência, já que a direção
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Produtos básicos como
o leite se renovam em
lançamentos, abrindo
novos nichos
e oportunidades

da Ready participa das principais feiras do seg-
mento no mundo e depois traz essa novidade
para o mercado nacional. Como as feiras fora
do Brasil são realizadas antes da Superminas,
cabe a este evento o papel de ser um dissemi-
nador das novidades para o segmento super-
mercadista, público-alvo da convenção.

Atualmente, a Ready atende a quatro seg-
mentos: varejo, atacado distribuidor, indústria
em geral e licitações do setor público. Para de-
monstrar o produto ao maior número possível
de clientes ou potenciais compradores, Mário
Lage convida todos para visitarem o estande e
já antecipa que haverá novidades para o mer-
cado, como, neste ano, a RFID.

APLICABILIDADE
Lage esclarece que o desenvolvimento e o

conseqüente lançamento de determinado pro-
duto ou serviço deve estar de acordo com as
necessidades do público a que se quer atingir.

Segundo ele, é preciso buscar sempre as ten-
dências do mercado daquele segmento, mas
atendendo à demanda latente e aplicabilidade.
"Não é interessante colocar para o cliente um
produto que ainda não tenha demanda e que
ele não sabe como usar", pondera.

Outra observação feita pelo diretor da Rea-
dy é que novos serviços colocados no mercado
não devem impactar grandes custos para o
cliente. "O que a gente procura é colocar uma
coisa que não precise mexer na estrutura da
empresa do cliente, porque se ele for mexer
em tudo para implantar o serviço, vai ser um
produto inviável para ele" ressalta Lage.

AO GOSTO DO CLIENTE
O objetivo de um lançamento é sempre

agradar ao cliente e se tornar uma marca líder.
Um exemplo de sucesso foi o macarrão ins-
tantâneo da Vilma Alimentos, que começou a
ser fabricado pela empresa no início deste ano
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Números que impressionam
De acordo com informações da ESPM, somente de janeiro a setembro de 2009

foram colocados à disposição dos consumidores mundiais nada menos que 190.483
novos produtos de consumo. Isto é, nos 273 dias do ano até o período estudado, 697,7

produtos foram apresentados aos consumidores a cada dia. Considerando que o Brasil
é um País aberto ao comércio internacional, este número não está muito distante da
realidade do mercado brasileiro.

Ainda de acordo com estudos da ESPM, o maior número de produtos está ligado à
higiene e beleza, porém outro dado revela um número gigantesco de crescimento de
novos produtos. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados (Abras),
em parceria com o instituto Nielsen, apresentada no final de setembro, a categoria

"bebidas energéticas" cresceu 71% em volume de vendas em apenas um ano. Haja
lançamento!

Text Box
Anúncio



e logo conquistou 30% do mercado, segundo
Tavares. Mas para isso, conta o executivo,
foi feito todo um trabalho de levantamento da
melhor época, a forma de comunicação e de
logística.

Referência em lançamentos de bebidas,
principalmente não-alcoólicas, a Coca-Cola
acaba de colocar no mercado mais um produto
que deve agregar ainda mais valor ao portfólio
da empresa. O energético "Gladiator" e as no-
vas versões de Aquarius Fresh. Se fosse pela
expertise da empresa e pelo sucesso de outros
produtos, já se poderia prever que estes seriam
campeões de vendas. Mas a direção da em-
presa não fica esperando pelo milagre e aposta
naquilo que o consumidor quer e precisa.

Com o Gladiator, a Coca-Cola Femsa quer
oferecer um produto para ser consumido duran-
te o dia. "O 'Gladiator' gera uma forte identifica-
ção com o público, já que o dia-a-dia habitual
se configura como uma arena de batalha, e o
energético se transforma em um aliado para
enfrentá-lo", afirma o diretor de Marketing da
Coca-Cola FEMSA Brasil, Rodrigo Campos.

Além do desenvolvimento de um produto
que tenha forte ligação com o consumidor final,
Campos observa que é preciso ter um ponto-
de-venda que estabeleça essa conexão com
o cliente, valorizando mais os lançamentos.
"Talvez o supermercadistas tenha de se prepa-
rar para o mercado futuro, para entender que
lançamentos e mortandade do produto vai ser
parte do jogo", aponta.

NEM TUDO É FESTA
Para o coordenador do Núcleo de Estudos

do Varejo da Escola Superior de Propaganda
e Marketing de São Paulo (ESPM/SP), Ricardo
Pastore, o lançamento do produto é, também,
um momento delicado. Primeiro, porque mui-
tas vezes um produto que entra no mercado
vai implicar sempre na exclusão ou na baixa
demanda de outro. Mais um motivo é que,
segundo Pastore, quando a indústria lança um
produto, ela foca muito em custos e quer colo-
cá-lo no mercado, como se fosse o mais barato
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Produtos de maior valor agregado podem ser sempre criados, enriquecendo o mix

de todos. "Só que quem está do outro lado da
mesa (o comprador do supermercado) ouve
isso todo dia", lembra.

Ainda, de acordo com o que informa o co-
ordenador da ESPM, o que está valendo mui-
to hoje é a parceria entre supermercados e
indústria. Ele pondera que o lançamento no *
supermercado deve ser seguido de uma análise
sobre o relacionamento com o supermercadis-
ta. Se há essa parceria, prossegue Pastore, o
representante da indústria tem todo o direito
de pensar em um lançamento com o varejo.
"Se não ocorre isso, cai na vala comum que é a
exigência de compensações", avalia.

As "compensações" de que ele fala, as
parcerias, em que a indústria arca com alguns
custos para expor seus produtos no supermer-
cado, segundo Pastore, não são uma criação
do varejo. "O varejo nada cobra, ele propõe.
A indústria paga, se quiser. Quem criou es-
se monstro foi a própria indústria, porque ela
sempre tem as suas verbas para isso, e uma
indústria contra a outra sempre oferece algo
mais", esclarece Pastore, que tem opinião con-
ciliadora a respeito da questão. "Eu acho que
é um equivoco culpar o varejo por uma prática
que é criada por ambos os lados. Pode-se partir
para um modelo diferente de contrato, e fazer
uma abordagem diferente".

EXPOSIÇÃO
Na opinião de Pastore, o que normalmente

ocorre são contratos em que os lançamentos
já estão previstos e que, se há a cobrança pela
exposição do produto, ela se justifica. Porque a
indústria coloca o produto numa grande vitrine,
que é o supermercado, e é ele que anuncia e
coloca o produto à disposição do consumidor
em várias regiões.

Pastore analisa que "o marketing é muito
dinâmico e muito complexo" e que, principal-
mente a grande empresa, vive tiè lançamentos
pela constante necessidade de resultados. Isso
ocorre também com o varejo, em especial as
empresa de capital aberto, que precisam gerar
lucros a seus acionistas. O que não significa, no
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Os hábitos de consumo
também influenciam o
lançamento de novos
produtos e novas
embalagens: alguém se
lembra do óleo de soja
em latas de ferro?

entanto, que um produto precise desaparecer
do mercado.

Afinal, sugere Pastore, o que deixa de ser
fabricado por uma multinacional e comerciali-
zado nas grandes redes pode ser produzido por
uma pequena empresa e colocado no mercado
regional. O que se ter sempre em mente é
que o lançamento deve trazer seu diferencial.
Não apenas ser mais um item no mix da loja.
"Ninguém vai lançar um produto para ser igual
ao outro que já está no mercado", assegura
Ricardo Pastore.

NO PONTO-DE-VENDA
"Uma coisa é uma marca nova, outra é

uma nova categoria de produtos". Essa frase
do gerente comercial do Verdemar, Cássio Cou-
tinho, resume bem o que o supermercadista
deve saber quando recebe um representante
da indústria oferecendo um lançamento. No
caso do Verdemar, rede belo-horizontina com
quatro lojas voltadas para público de alto poder
aquisitivo, os lançamentos têm de realmente
agradar ao cliente e trazer algum diferencial.

Coutinho cita como exemplo um produto
altamente consumido no supermercado. Se

oferecem uma marca de feijão, não é um pro-
duto em lançamento, afinal já há três, quatro
marcas do produto na loja. "Temos de avaliar
se o produto é uma ampliação do mix ou é uma
novidade", ressalta.

Outra observação que deve ser feita, na
opinião de Coutinho, é quanto ao público-alvo
da loja. "Um fornecedor me apresentou um
pão de queijo funcional. Isso é um produto ino-
vador", relata. Como atende a um público mais
voltado para a classe A/B, o gerente comercial
do Verdemar está sempre atento às novidades
ligadas à saúde do consumidor, que nessas
classes sociais demandam mais os produtos
como light, diet e funcionais.

Foi pensando nesse atendimento diferen-
ciado ao ciente que o Carrefour lançou no início
de setembro uma linha completa de sopas. Os
produtos têm como objetivo suprir as necessi-
dades de alimentação rápida e saudável. Dis-
ponível em todas as lojas dos hipermercados
Carrefour e Carrefour Bairro em todo o País, a
partir do lançamento, os novos produtos fazem
parte dos 18% da marca de produtos lançados
mundialmente, segundo a ESPM: as marcas
próprias. •
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