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VOCÊ SABE DE QUEM ESTÁ COMPRANDO?
Alguns conglomerados têm participação dominante em determinados setores e, ao mesmo tempo, peso relevante em outras áreas

do carrinho de compras
dos consumidores se
concentram nas marcas
de apenas 10 indústrias

são disputados por
cerca de 500
outras companhias

Fontes: empresas, mercado e Cade

O que é?
Uma das maiores multinacionais do
mundo, a empresa atua em
segmentos diferenciados com
marcas-referência.
Alguns números:
Controla mais de 50% do consumo
de sabão em pó no Brasil. Além de ser
dona do Omo, líder no mercado, conta
com Surf, Ala e Brilhante
Algumas marcas e produtos:
Comfort, Seda, Lux,
Kibon, Hellmann’s,
Arisco, Knorr, Becel,
Maizena, AdeS,
Dove, Axe, Close Up
e Rexona

O que é?
O grupo brasileiro atua em setores como
remédios, alimentos, higiene e limpeza, chegando
a controlar mais de 50% de diversos segmentos
Alguns números:
Adoçantes: 56% do mercado,
com Finn, Adocyl e Zero-Cal
Preservativos: 54% do mercado,
com Olla e Jontex
Cremes e espumas de barbear:
45% do mercado, com Bozzano e Avanço
Algumas marcas e produtos:
Etti, Monange, Cenoura&Bronze, Assolan, Pom
Pom, Avanço, Risqué, Biocolor, Bozzano, Sapeka,
Supra Sumo, Jontex, Cajamar, Biorene, Denorex,
Niasi, Paixão e Assim

O que é?
Maior empresa de proteína animal do mundo
Alguns números:
Está presente em 64% do mercado global
Algumas marcas e produtos:
Swift, Vigor, Leco, Friboi e Bertin

O que é?
Gigante mundial no setor de limpeza e higiene,
fundado em 1823, criador de marcas globais
Alguns números:
O grupo pulou do 16º lugar, em 2009, para o 8º
lugar no ano passado entre os maiores anunciantes
do país. O valor investido passou de R$ 460
milhões para R$ 830 milhões no período. O
Vanish, um dos carros-chefes da empresa, domina
mais de 75% do mercado em 57 países
Algumas marcas e produtos:
Veja, Vanish, Finish, Harpic, Veet, Nugget, SBP,
Detefon, Repelex, Varsol, Brasso e Bom Ar Air Wick

O que é?
Multinacional americana
presente no Brasil desde
1996, com produtos de
higiene pessoal e
doméstica
Alguns números:
Líder no Brasil de papel
higiênico em folha dupla.
Algumas marcas e produtos:
Intimus, Neve, Scott, Fraldas Huggies,
Fraldas Turma da Mônica e Kleenex

O que é?
Maior fabricante de cervejas
do Brasil, surgiu a partir de uma
megafusão há 10 anos
Alguns números:
70,1% do mercado de cerveja em
2010, maior participação desde o início
da empresa. O Guaraná Antarctica é
líder isolado entre os guaranás
Algumas marcas e produtos:
Skol, Brahma, Antarctica, Bohemia,
Original, Polar, Serramalte, Stella Artois,
Quilmes e Caracu. Mas também é dona,
controla ou distribui marcas como
Guaraná Antarctica, Sukita, Pepsi,
H2OH!, Gatorade e Lipton

O que é?
União das gigantes Sadia e Perdigão, feita em
2008 e ainda em análise pelos órgãos de defesa
da concorrência
Alguns números:
Lasanhas e pratos prontos - de 80% a 90%
Pizzas congeladas - de 60% a 70%
Hambúrgueres - de 70% a 80%
Algumas marcas e produtos:
Sadia, Perdigão, Batavo,
Turma da Mônica, Qualy,
Miss Daisy, Hot Pocket,
Elegê, Chester,
Fiesta, Becel,
Perdix, Borella e
Rezende
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Algumas marcas e produtos:
Leite Moça, Ninho, Nescau,
Nescafé, Bono, Neston, Suflair,
Passatempo, Mucilon, Chandelle,
Chambinho, Alpino, Maggi, Molico,
Água São Lourenço, Perrier, Nestea,
Água Petrópolis, Tostines, Água
Pureza Vital, Água S. Pellegrino e
Levíssima

Algumas marcas e produtos:
Pantene, Pampers, Head&Shoulders,
Alfazema, Wella, Koleston, Olay,
Oral-B, Ariel, ACE, Hipoglós, Gillette
e Prestobarba

O que é?
Empresa suíça, líder no Brasil, atua
no segmento de chocolates,
sobremesas e sorvetes. Associou-se
à Garoto, em um negócio barrado
pelo Cade e que agora está na
Justiça. Já é a maior engarrafadora
de água do mundo.
Alguns números:
O faturamento mundial do grupo em
2010 foi de US$ 35,7 bilhões.
O mercado brasileiro está entre os
mais importantes

O que é?
Maior fabricante mundial de refrigerantes. Cada
vez mais, aventura-se em outros segmentos,
como sucos prontos, cafés, água e energéticos.
Alguns números:
Dominava 49,2% do mercado de bebidas
não-alcoólicas do Brasil em 2009
Algumas marcas e produtos:
Coca-Cola, Guaraná Kuat, Energético Burn, Kapo,
Suco Mais, Suco Del Valle, Leão (Mate), Guaraná
Jesus, Água Cristal, Gladiator, Bonaqua,
Schweppes, Laranja Caseira, Ice Tea e
Aquarius Fresh
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O que é?
Maior empresa de bens de consumo
do mundo, com marcas globais que
faturam, individualmente, mais de
US$ 1 bilhão por ano cada
Alguns números:
Três bilhões de pessoas consomem,
ao menos, um produto da empresa
por dia
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Odomínio
silencioso

dasmarcas
Dez empresas concentram 70%
das compras dos carrinhos dos

consumidores nos supermercados

TÁ TUDO CONCENTRADO
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A concorrência entre diversos
produtos que pesam direta-
mente no orçamento familiar,
como alimentos, bebidas, hi-

giene e limpeza, em muitos casos, é
mero jogo de faz de conta no país. Dez
grandes empresas — multinacionais,
na maioria — abocanham de 60% a
70% das compras de supermercado de
uma família típicabrasileirae tornamo
Brasil um dos países com maior nível
de concentração no mundo, apontam
especialistas em varejo. Muitas vezes,
um fabricante chega a ser dono de
diversas marcas de um mesmo pro-
duto, fazendo com que elas “dispu-
tem” entre si fatias do mercado. Uma
tática da indústria que acaba por li-
mitar o poder de escolha do con-
sumidor, que, constantemente, nem
desconfia de quem está por trás de sua
marca preferida. A estratégia também
trava a expansão de marcas menores.
A situação pode até se intensificar
caso a polêmica fusão entre Pão de
Açúcar e Carrefour saia, de fato, do
papel, concentrando mais ainda o se-
tor supermercadista.

— Poucas indústrias, apenas dez,
entram com força no carrinho de
compras dos brasileiros. Esse grupo
representa até 70% das compras. Os
demais 30% são disputados por cerca
de 500 empresas menores, regionais
— disse Marco Quintarelli, diretor do
Grupo Azo, consultoria especializada
em varejo, referindo-se a AmBev, BRF-
Brasil Foods, Coca-Cola, Hypermar-
cas, JBS, Kimberly-Clark, Nestlé, Proc-
ter&Gamble, Reckitt Benckiser e Uni-
lever (ver infografia ao lado).

Segundo Quintarelli, a concentração
brasileira na indústria de bens de con-
sumo cresceu fortemente, nos últimos
anos, com a maior presença no país de
grandes produtores mundiais — in-
teressados no potencial de consumo
das classes emergentes. A gigante Uni-
lever,porexemplo,seorgulhadeentrar
a cada mês em 86% das residências
brasileiras através de algumas de suas
marcas como Omo, Kibon, Seda, Lux,
Hellmann’s, Arisco e Knorr. Entre as
nacionais, a tese de Quintarelli fica
clara com o alto nível de concentração
atingido no segmento de lasanhas e
comidas prontas: a BRF-Brasil Foods,
criada em 2008 com polêmica fusão
entre Sadia e Perdigão, ainda em aná-
lise pelos órgãos de defesa da con-
corrência, detêm 90% do segmento.

Empresas impõem
preços ao varejo
● As vozes críticas à crescente con-
centração se voltam também para o
problema do controle de preços. Ao
dominarem mercados, as indústrias
tendem a impor preços ou dificultar
negociações com o varejo, diz um
varejista que preferiu não se in-
dentificar. Outra imposição é em-
purrar produtos de menor quali-
dade — ou de menor saída — nas
meganegociações com o varejo.

— Os consumidores não têm a
menor noção de que, após uma
fusão, as indústrias ficam mais for-
tes e, por isso, acabam tendo maior
controle sobre os preços. A culpa
recai, sem dúvida, sobre os vare-

jistas — disse Armando Strozen-
berg, conselheiro da Associação
Brasileira de Propaganda (ABP).

Segundo Genival de Souza, diretor
do Prezunic, a concentração diminui o
poder de negociação dos varejistas.
Além disso, dificulta o fortalecimento
de marcas menores e reduz as opções
de compra dos consumidores.

— No setor de sabão em pó, por
exemplo, Omo e Surf (da Unilever)
representam mais de 70% das vendas
da categoria. Como não ter Omo? Es-
tamos falando de uma marca imbatível.
Podemos dar mais opções, por exem-
plo, de leite condensado. Mas não tem
como não ter Leite Moça. Esse
poderio me impede de barga-
nhar, independentemente do
bom relacionamento da rede
com a indústria — disse Souza.

Os tentáculos das indústrias
podem não ser percebidos pelos
consumidoresatéomomentoem
que, paradoxalmente, buscam
um selo de qualidade para um
suco ou uma margarina. Então,
marcas como a Del Valle não
deixam de colocar, ainda que
discretamente, a sua fabricante, a
Coca-Cola. Outras empresas, co-
mo a Reckitt Benckiser, sabem da
importância de reforçar marcas
como Vanish — líder com mais de 75%
de mercado em mais de 50 países — e
praticamente dobrou seu investimento
em publicidade no último ano, pulando
da 16a- para a oitava posição entre os
maiores anunciantes do país.

Consumidor ignora
efeitos de fusões
● — O mais importante para as em-
presas hoje são as suas marcas. Daí o
fato de o suco Del Valle não apresentar
tão agressivamente a marca Coca-Cola
no rótulo. Em vez disso, o “Coca-Cola”
fica no cantinho das embalagens e
funciona mais como um atestado de
qualidade do produto e pode trazer
nas entrelinhas atributos como higiene
e qualidade — afirmou Strozenberg,
acrescentandoque, atualmente,nãose
vê mais anúncios que fazem menção a
uma empresa e suas marcas. — Já não
se vê mais propagandas que lembrem
que um ou outro produto faz parte da
família Unilever.

— A força de empresas como Uni-
lever e Nestlé fica clara em suas cam-
panhas publicitárias — pondera José
Martins, diretor da Global Brands, re-
ferindo-se ao fato de que muitas delas
não fazem mais propaganda indivi-
dualmente de seus produtos, mas da
marca corporativa. — Ainda assim,
pouca gente sabe que a Jaguar e Land
Rover são da Ford.

Para Paulo Vicente, professor da
Fundação Dom Cabral, a eventual con-
centração do varejo com uma fusão
entre Pão de Açúcar e Carrefour po-
deria piorar essa situação e ampliar a
barreira para novos fabricantes de
bens de consumo. Vicente acredita que
o mercado de alimentos e higiene e
limpeza é mais concentrado no Brasil
que em outros países.

— O setor de supermercados no
Brasil é menos concentrado que em
outros países e há espaço para novos
jogadores, é um setor sem muitas
barreiras de entrada. Mas a fabricação
de alimentos e produtos de higiene é
muitomaisdifícil,poisnecessitadealto
capital, know-how, maquinaria, rede de

distribuição e de marcas fortes. Como
grandes grupos já concentram este
mercado e investem muito em suas
marcas, esta é uma das maiores bar-
reiras — afirmou. — Não deixa de ser
um paradoxo um país tão forte no
agronegócio não ter criado grandes
marcas, com diferenciais, e manter
diversos segmentos nas mãos de cinco
ou seis jogadores globais — afirmou.

O publicitário Eduardo Barros, só-
cio da iYo, tem o hábito de comprar o
sabão em pó Omo, mas nem tinha
noção de que o Surf sai da mesma
fabricante, a Unilever. Nem imaginava
que três adoçantes — Finn, Adocyl e
Zero-Cal — que controlam mais da
metade do setor são da Hypermarcas.
E muito menos que Elegê é BRF-Brasil
Foods. Preocupado com a qualidade

dos alimentos que dá à sua filha,
sempre buscava comprar congelados
de Sadia e Perdigão, fugindo de “mar-
cas menores” como Batavo. Ao saber
que ela também faz parte do grupo, se
surpreendeu:

— Descobrir que uma marca con-
trola outras menores me faz sentir um
pouco enrolado. Por que os preços tão
diferentes? Será que no produto mais
barato há menos qualidade? — indaga
Barros, que não experimenta marcas
desconhecidas na alimentação, refor-
çando a tese do peso da marca e da
dificuldade de pequenas empresas
crescerem, enquanto marcas globais
ficam cada vez maiores.

Procuradas, as dez empresas que
concentram a grande parte das com-
pras dos brasileiros não indicaram
porta-voz para comentar o assunto. ■

● ‘QUEM MEXE COM DEFESA DA
CONCORRÊNCIA NO BRASIL É
ACUSADO DE COMUNISTA’, DIZ

SECRETÁRIO, na página 30

O GLOBO NA INTERNET
TESTE Você conhece as marcas de

suas compras?
oglobo.com.br/economia

EDUARDO BARROS, publicitário, não gosta de provar marcas desconhecidas

Marco Antônio Cavalcanti

Editoria de Arte
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 10 julho 2011, Economia, p. 29.




