
Itens de consumo de massa 
0 novo pede para ser visto 

Caso fosse preciso definir 

em uma só palavra o 

que atrai a atenção dos 

clientes para um lançamento no 

ponto de venda, o termo seria 

visibilidade. Dos 1.488 consumi-

dores ouvidos na pesquisa da 

ToolBoxTM, 28,5% revelaram 

que percebem uma novidade 

quando ela está bem visível na 

prateleira. Os demais se dividi-

ram entre outras dez alternati-

vas. Acrescente-se a esse dado o 

fato de 55,4% dos entrevistados 

decidirem a compra de novos 

produtos no PDV. Fica evidente 

a importância de uma exposição 

cuidadosa de cada novo item. 

Segundo Rafael D'Andrea, dire-

tor da ToolBoxTM, é preciso re-

servar para o lançamento um es-

paço nobre e um considerável 

número de frentes. Uma opção é 

formar "janelas" no meio da gôn-

dola para atrair a atenção do 

cliente. Basta lembrar do verde-

escuro dos iogurtes funcionais 

Activia, em meio aos concorren-

tes de diferentes cores. "Há ainda 

ousadias praticadas no varejo in-

ternacional, como frentes de su-

cos de caixinha em meio a ver-

sões em garrafa", diz D'Andrea. 

Vale destacar ainda que expor 

lançamentos nos checkouts ajuda 

o consumidor a conhecer o pro-

duto e influencia sua compra. De 

acordo com a pesquisa, o checks-

tand é a principal área pela qual 

10% dos respondentes conhecem 

uma novidade. A importância é 

maior para alimentos com alto 

índice de compra por impulso, 



como salgadinhos, gomas e con-

feitos. "Isso tem trazido benefí-

cios ao varejista, como aumento 

do ticket médio e satisfação do 

consumidor" ressalta Paula Cae-

tano, diretora de Trade Marketing 

da Kraft Foods, dona da Cadbury. 

Nas lojas da Coop, lançamen-

tos ficam na "zona quente" do 

ponto natural e alguns vão tam-

bém para as pontas de gôndola. 

"Mas só quando há investimento 

em mídia", diz Sandra Lobato, do 

gerenciamento por categorias. 

A preocupação em valorizar 

produtos que contam com publi-

cidade se justifica. Nada menos de 

66,3% dos entrevistados já tinham 

ouvido falar do lançamento que 

compraram ou pretendiam com-

prar, a maioria deles (27,7%) por 

meio dos comerciais de televisão. 

A internet também aparece entre 

os canais de divulgação, apontada 

por 13,5% dos respondentes. "O 

resultado mostra que o varejo tem 

de começar a considerar os inves-

timentos da indústria na internet. 

O veículo já propaga as novidades 

e é o ponto de partida para pes-

quisas sobre eletroeletrônicos", 

afirma o diretor da ToolBox. 

Além dos investimentos 

nas mídias tradicionais e 

digitais, o sucesso de um 

novo produto depende 

das ações executadas no 

ponto de venda. Pro-

moções, por exemplo, 

levam quase 45% dos 

respondentes a experi-



atenção do cliente, seguido da co-

municação visual. Os principais 

fabricantes sabem disso. A Reckitt 

Benckiser, por exemplo, desen-

volve displays para exposição e 

materiais de merchandising para 

apresentar suas novidades. 

FIDELIDADE É EXCEÇÃO 
Mas aparece em três categorias 

A indústria se preocupa com 

a divulgação de seus novos 

produtos, mas também com os 

do concorrente. Afinal, em seis, 

das nove categorias analisadas, a 

maioria dos respondentes citou o 

desejo de adquirir novidades de 

marcas diferentes das habituais. 

Os maiores índices de infidelidade 

apareceram em azeites e papel 

higiênico. Já chocolate, salgadinho 

e creme dental foram exceções 

- do total de respondentes da 

pesquisa, cerca de 58%, 57% e 53%, 

respectivamente, manifestaram 

intenção de adquirir lançamentos 

da marca preferida. A Pepsico 

confirma o alto índice de lealdade 

à marca entre os consumidores 

de salgadinhos. Estudo realizado 

pela empresa em 2009 concluiu 

que 39% não migram para outra 

marca na ausência do produto. 

SAÚDE COM SABOR: 
Dupla essencial aos alimentos 

A busca por produtos saudáveis 

aparece no estudo quando se ana-

lisam as principais razões para a 

experimentação de novos itens. O 

atributo é um dos dois .mais cita-

dos em azeites, iogurtes funcio-

nais e salgadinhos, além de ser o 

terceiro entre os fatores que moti-

vam a compra de chocolate e go-

mas e confeitos. Isso não significa 

que o consumidor está disposto a 

abrir mão do sabor. Mais de 40% 

dos entrevistados aderem a lan-

çamentos de chocolates, gomas e 

confeitos e salgadinhos quando 

estes parecem mais saborosos. 

Em azeites e iogurtes funcionais, 

sabor motiva a compra de 30% e 

27% dos respondentes. 

Já na experimentação de novos 

limpadores e papéis higiênicos, 

o que leva o cliente à compra é a 

percepção de que o produto ren-

de mais - atributo apontado por 

cerca de 40% dos respondentes. A 



fabricante Reckitt Benckiser, que 

lançou 19 novidades só em 2009, 

confirma o interesse do consumi-

dor. Tanto que colocou recente-

mente no mercado várias versões 

da marca Veja em embalagens eco-

nômicas. Vale ressaltar que o con-

sumidor comprou ou tem intenção 

de comprar limpadores e papéis 

higiênicos com apelo ecológico - o 

item foi apontado por 22% e 17% 

dos pesquisados, respectivamente. 

15% SÓ COMPRAM UMA VEZ 
0 novo é bom, mas exige testes 

Os resultados da pesquisa não 

deixam dúvidas de que os clientes 

gostam de novidades e esperam 

encontrá-las nas lojas que fre-

quentam. No entanto, a inclusão 

de lançamentos no mix merece 

uma avaliação criteriosa. Afinal de 

contas, o antigo jargão, "a gôndo-

la não é elástica" continua atual. 

Não se pode ignorar que 15,2% 

dos entrevistados experimentam o 

lançamento, mas não o compram 

novamente. O percentual é baixo, 

mas nem por isso desprezível. Para 

Christian Lohrisch, sócio-diretor 

da The Partnering Group, o ideal 

é que os lançamentos sejam sub-

metidos a testes por um período 

mínimo de seis meses. E recomen-

da que sejam cadastrados apenas 

os produtos com probabilidade de 

incrementar a categoria, e não de 

canibalizar outros itens. 

Rafael D'Andrea alerta ainda 

para a necessidade de evitar ruptu-

ras no período de testes, a fim de 

não atrapalhar a avaliação do item. 

Outra dica vem de José Sarrassini, 

diretor comercial da rede Savegna-

go. "Acertamos com as indústrias 

o cadastramento antecipado dos 

lançamentos. Assim, colocamos o 

item à venda rapidamente, o que 

nos permite ter o produto em gôn-

dola no momento de maior divul-

gação em mídia", afirma. 
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