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Identificar as marcas mais com-

pradas pelo consumidor final que 

realiza seu abastecimento no va-

rejo independente de 1 a 4 checkouts, 

e também nas lojas tradicionais do 

varejo alimentar brasileiro, como 

padarias, armazéns, mercearias, em-

pórios e todos os demais PDVs que 

contam com o atendimento de um 

vendedor ou balconista. Mostrar às 

lojas de bairro e ao atacado distribui-

dor quais são os produtos em desta-

que nesses pontos de venda, para que 

ambos possam fazer uma reflexão no 

momento de definir sortimento, dis-

tribuição, exposição e compras, entre 

outras etapas da relação comercial.

Do lado da indústria, promover 

pesquisas para constatar os resulta-

dos das ações implementadas pelos 

fabricantes, dados esses que poderão 

servir como base para alterar ou in-

crementar estratégias em relação aos 

produtos trabalhados, tanto no cam-

po dos lançamentos como na realiza-

ção de divulgações e promoções no 

ambiente da loja ou fora dela. Essas 

são algumas das iniciativas propostas 

pelo estudo “Marcas em Destaque”, 

realizado pela primeira vez em uma 

parceria entre a ABAD – Associação 

Brasileira de Atacadistas e Distribui-

dores e a Nielsen.

O levantamento abrange um uni-

verso de 387.448 varejos independen-

tes e se propõe a descobrir as marcas 

mais vendidas em faturamento em 

Indústria, atacado distribuidor e varejo 
comemoram a chegada de um estudo sobre 
as marcas mais vendidas em faturamento 
no varejo independente, análise que deverá 
redirecionar com maior amplitude de opções 
o mix e os negócios entre os elos 
da cadeia de abastecimento 
POR DANIELA GUIRALDELLI

95 categorias nas sete áreas Nielsen 

espalhadas pelo Brasil e no total na-

cional. Em cada uma das categorias, 

são contempladas cinco marcas para 

cada uma das áreas Nielsen e no total 

do Brasil. “Procuramos demonstrar e 

valorizar o desempenho das marcas e 

categorias de produtos em destaque 

nessas lojas, as quais, em sua maioria, 

são abastecidas pelo atacado distri-

buidor. A iniciativa também valoriza 

a atuação do varejo independente, 

que desempenha um papel funda-

mental no atendimento ao consumi-

dor, o qual vem mudando seu perfil 

e ficando cada vez mais exigente”, 

afirma Carlos Eduardo Severini, pre-

sidente da ABAD.

Todo o setor tem a expectativa de 

que a análise seja um “guia de sor-

timento” capaz de ajudar os elos da 

cadeia a trabalhar o mix adequado 

no varejo de vizinhança, de modo 

que o canal atenda às necessidades 

de consumidores de todos os perfis 

e classes sociais. “Nosso objetivo é 

que o estudo seja anual, que reper-

cuta em todos os elos da cadeia e 

que lhes sirva como referência. Ele 

deve ser um termômetro, um guia 

de como trabalhar o sortimento nas 

lojas de vizinhança”, ressalta Gui-

lherme Simon, executivo de Atendi-

mento ao Varejo da Nielsen.

A ideia do levantamento nasceu há 

alguns anos, motivada pela necessida-

de de se ter no mercado um indicador 

da performance das marcas mais pro-

curadas pelos consumidores no vare-

jo independente. O estudo chega às 

mãos da cadeia de abastecimento nas 

páginas da revista DISTRIBUIÇÃO, 

o que permite à publicação ampliar a 

A iniciativa também 
valoriza a atuação do varejo 
independente, diz Carlos 
Eduardo Severini
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CAPA

BRASIL

10

COLA

BAZAR

Super Bonder

10

FILTRO DE PAPEL

Melitta

10

INSTRUMENTO PARA ESCRITA

BIC

10

PILHA SECA

Rayovac

10

VASSOURA

Giesta todas

BRASIL

10

CREMES PARA PELE

BELEZA

Monange

10

ESMALTE PARA UNHA

Risqué

10

LÂMINA DE BARBEAR

Prestobarba

10

MODIFICADOR DE CABELO

Salon Line

10

PÓS-XAMPU

Seda

10

XAMPU

Seda

10

TINTURA E REJUVENESCEDOR P/CABELOS

Beauty Color

BRASIL

10

ÁGUA MINERAL

BEBIDA NÃO ALCOÓLICA

Crystal

10

BEBIDA À BASE DE SOJA

Ades

10

REFRESCO EM PÓ

Tang

10

SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO

Da Fruta

10

SUCO DE FRUTAS PRONTO P/CONSUMO

Del Valle Mais

“O estudo constata 
o crescimento da 

importância do varejo 
de vizinhança

VICENTE PUERTA
presidente da EBC Editora

gama de serviços oferecidos ao setor. 

“O estudo constata o crescimento da 

importância do varejo de vizinhança, 

uma vez que hoje essas lojas se dife-

renciam em função do mix e do pú-

blico-alvo, da migração urbana e das 

classes sociais, entre outros fatores 

que obrigaram o atacado distribuidor, 

assim como as próprias lojas de bair-

ro, a melhorar o seu mix. Esses fato-

res impulsionaram a concretização do 

estudo, cuja divulgação pela DISTRI-

BUIÇÃO fortalece o veículo, tornan-

do-o um instrumento ainda mais vital 

nas tomadas de decisão pelas empre-

sas, contribuindo para a integração da 

cadeia. Teremos um salto de serviço”, 

ressalta Vicente Puerta, presidente da 

EBC Editora.

A principal surpresa revelada pelo 

estudo ocorreu no campo das mar-

cas regionais. Os dados levantados 

junto ao varejo de vizinhança mos-

traram a força desses produtos para 

o consumidor do canal. Essa é uma 

informação estratégica, que pode-

rá ser explorada pelos fabricantes e 

atacadistas distribuidores para incre-

mentarem ou diversificarem o seu 

mix. Enquanto as marcas nacionais 

operam em várias regiões do País, e 

nem sempre pertencem a multinacio-

nais, as marcas regionais atuam con-

centradas em partes do Brasil, geram 

empregos no local, muitas vezes são 

tidas como orgulho ou mesmo patri-

mônio da cidade e são propriedade de 

empresas locais, embora muitas vezes 

sejam incorporadas por organizações 

maiores (brasileiras ou não), segundo 

dados obtidos por uma outra pesqui-

sa, realizada pelo Grupo Troiano. 

Quando incorporadas por gran-

des indústrias, geralmente é comum 

que essas organizações mantenham 

o perfil inicial da marca comprada, o 

que demonstra uma estratégia asser-

tiva por parte dessas empresas. “O 

que nos chamou a atenção foi a luci-

dez com que grandes corporações no 

Brasil estão administrando as marcas 

regionais que compraram. Essas em-

presas mantiveram as características 

originais de produto, comunicação e 

identidade das marcas para que não 

perdessem sua força e seu carisma”, 

afirma Jaime Troiano, presidente do 

Grupo Troiano de Branding. 
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Text Box
Fonte: Distribuição, São Paulo, ano 18, n. 214, p. 48-50, nov. 2010.




