
Por Alessandra Morita

ano mal começou e já é hora
de pensar na Páscoa. E um
bom início é conhecer o com-
portamento do consumidor
de ovos de chocolate. Para
ajudá-lo nessa tarefa, SM pu-
blica unia pesquisa exclusiva

com 750 consumidores de todo o País, feita pela con-
sultoria Around Research por meio da internet. Entre

Estudo feito pela
Around Research

mostra que o brasileiro
leva mais de dois ovos
para casa e opta por
marcas conhecidas.
Entenda o que o seu
consumidor prefere,

para atendê-lo melhor
e vender ainda mais.
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as conclusões, o estudo mostra que
a maioria das pessoas adquire mais
de dois ovos no período, tanto para
adultos quanto para crianças, pre-
fere marcas conhecidas, pesquisa
os preços de seus produtos preferi-
dos e deixa para comprar na última
semana. Há também algumas sur-
presas, como o fato de que as ver-
sões com brinquedos e persona-
gens infantis agradam, mas não
são determinantes na hora da
compra. Quer saber mais?
Confira a seguir os princi-
pais resultados. Eles con-
tribuirão para um melhor
planejamento do mix e
das promoções.

69% COMPRAM MAIS
DE DOIS OVOS

Nada menos de 69% dos res-
pondentes afirmam comprar mais
de dois ovos na Páscoa. Desse to-
tal, 38% dizem adquirir acima de
três unidades. E mais: 56% levam
tanto ovos para crianças quanto
para adultos. Segundo Daniela
Casabona, coordenadora de pes-
quisa e atendimento da Around
Research, o consumidor presen-
teia várias pessoas no período,
como filhos, sobrinhos, namora-
do. "O ovo de chocolate é o sím-
bolo da data, assim como ocorre
com o panetone no Natal", diz ela.

O fato de comprar uma grande
quantidade faz com que as pesso-
as prefiram ovos pequenos. Se-
gundo a pesquisa, 43% optam por
aqueles com 220 g a 270 g e 33%
pelos que têm entre 160 g e 180 g.

"Nos últimos anos, a indústria
também aumentou a oferta dos
tamanhos inferiores a 300 g para
tornar o preço mais acessível ao
consumidor", acredita Marco
Quintarelli, consultor de varejo e
diretor do Grupo Azo.

Ovos
pequenos:
43% dos respondentes
optam pelos de 220 g
a 270 g e 33%, pelos
de 160g e 180g

30% PREFEREM OVOS COM
PERSONAGENS INFANTIS

Um dado curioso da pesquisa
SM/Around é que apenas 30% dos
respondentes preferem os ovos
com personagens infantis. Segun-

do a Nestlé, o percentual está ali-
nhado com a participação de mer-
cado dessa versão. Para Simone
Terra, antropóloga e pesquisadora
de varejo e consumo, os produtos
com brinquedos interessam mais
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às crianças entre oito e dez anos.
A partir daí, a preferência recai
sobre ovos de marcas que expres-
sam status e valores reconhecidos
pelos jovens e adolescentes. Esse
comportamento justifica também
o fato de que 46% afirmam com-
prar ovos com e também sem
brinquedos. Outros 47% dizem
preferir unicamente as versões
que não trazem brindes. E uma
pequena parcela opta somente pe-
los que trazem esse diferencial -
7% dos participantes.

A valorização da marca como
um dos principais atributos da ca-
tegoria é outra constatação do le-
vantamento. Em primeiro lugar,
aparece a Nestlé, com 87% das
respostas. É seguida pela Lacta,
com 65% e pela Garoto, com 59%.
As demais marcas aparecem com
menos de 25% de citações. Para a
Nestlé, o resultado não é surpresa.
Ela afirma ser Top of Mind de

A preferência
pelas marcas
Nestlé, Lacta

e Garoto é
resultado dos
investimentos

em marketing"
DANIELA CASABONA, COORDENADORA

DE PESQUISA E ATENDIMENTO
DA AROUND RESEARCH

chocolates há 12 anos. Já a Kraft
Foods, dona da Lacta, informou
por meio de sua assessoria de im-
prensa que não seria possível co-
mentar os resultados da pesquisa
devido à agenda lotada de seus
executivos.

Daniela, da Around Research,
atribui a preferência por essas três
marcas aos altos investimentos
em marketing realizados por seus
fabricantes. "O consumidor con-
fia nessas empresas e reconhece a
qualidade e o sabor de seus pro-
dutos", afirma.

Para a pesquisadora Simone, a
Páscoa é uma data especial e, por
isso, as pessoas ficam mais pro-
pensas a adquirir marcas que go-
zam de maior prestígio. Ela tam-
bém credita a vantagem da Nestlé
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ao bom trabalho de distribuição
da empresa nos pequenos e mé-
dios varejos, que supera o dos
concorrentes.

O ranking das marcas mais
vendidas, no entanto, pode variar
de loja para loja. No Grupo Car-
valho, com 41 lojas no Piauí, Ga-
roto assume a primeira colocação.
"A marca é sinônimo de Páscoa na
região", afirma Sérgio Barroso, co-
ordenador comercial. Em contra-

Mas é importante ficar de olho
em produtos que atendem nichos
de mercado. Para a especialista Si-
mone, uma loja freqüentada por
idosos pode incluir mais opções de
ovos trufados e bombons. Em su-
permercados voltados às classes A
e B, uma alternativa são as versões
orgânicas. Estabelecimentos que
atendem jovens, como aqueles
próximos a universidades, podem
optar por marcas bem aceitas por

Além dos mais procurados - chocolate puro,
branco e crocante - ofereça versões especiais

partida, o Breithaupt, 12 filiais em
Santa Catarina, tem na Lacta a sua
campeã de vendas.

O chocolate puro ainda é o mais
consumido. Segundo a pesquisa,
75% afirmam comprar essa ver-
são. O branco fica na vice-lideran-
ça, com 64%, e o crocante aparece
como terceiro da lista, citado por
54% dos respondentes.

esse público, como o Kinder Ovo.
Convém ainda ficar atento às pre-
ferências da região. O diet/light,
por exemplo, encontra no sul o
maior índice de compradores. Lá
as respostas alcançaram 32% dos
participantes do levantamento - o
dobro do percentual nacional.

Preço é outro ponto importante.
Entre os respondentes, 73% pro-
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No sul está o maior
índice de compradores
das versões diet/light:
32% dos participantes

da pesquisa

curam preços baixos na hora de
comprar ovos de Páscoa. "A com-
paração de preços ocorre dentro
de um rol de marcas que o consu-
midor elege como as mais impor-
tantes para ele", explica Simone
Terra. No grupo que se importa
com preços, 64% pesquisam os
ovos mais baratos no ponto de
venda. Simone comenta que a
proliferação das lojas de vizinhan-
ça favorece esse comportamento.
"O consumidor pode sair de um
supermercado e andar poucos
metros até uma Americanas Ex-

press e desta para uma loja de
conveniência a fim de comparar
os preços", afirma ela.

O VAREJISTA INCENTIVA A
COMPRA DE ÚLTIMA HORA

O tumulto de gente nas lojas
tentando pegar seus ovos na
última hora é um comportamento
enraizado entre os consumidores.
A pesquisa SM/Around aponta
que 77% deixam as compras para
a semana anterior à data. Desse
total, 34% compram apenas três
dias antes, 26% com antecedência
de sete dias e 17% fazem as
compras na véspera. "No Brasil, a
Páscoa acontece no calor. Por isso,
é difícil para o consumidor estocar
os ovos em casa", acredita Daniela.

Para Sérgio Barroso, do Grupo
Carvalho, o público aguarda o últi-
mo minuto para pegar boas pro-
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moções. "Algumas pessoas também
esperam o máximo para encontrar
ovos quebrados, que custam bem
menos". Já o consultor de varejo
Marco Quintarelli acredita que o
próprio supermercadista incenti-
va essa concentração. "Nos últi-
mos três dias é que os descontos
aparecem", constata. Ele desapro-

constatar que pode sair da loja
com um miniovo de chocolate ou
um bichinho de pelúcia, se sentirá
motivada a levar quanto antes o
seu ovo para casa", defende a con-
sultora Simone. Pense nisso.

Compras de última hora são estimuladas
pelo varejista com promoções. Mas há
quem diga que prejudica a rentabilidade.

va a estratégia, uma vez que ela
prejudica a margem de lucro. "Os
ovos pequenos, mais vendidos no
início do período, proporcionam
rentabilidade superior à dos pro-
dutos que saem no fim da data."

Apesar das dificuldades, o vare-
jista pode criar ações para que as
compras aconteçam antes. Uma
delas é oferecer brindes para quem
adquirir os ovos com 15 a 20 dias
de antecedência. "Se a pessoa
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Fonte: Supermercado Moderno, São Paulo, ano 41, n. 1, p.  66-77, jan. 2010.




