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Fonte: Nielsen

Valorização regional
Perfil dos consumidores da região Sul   

40% pertencem às classes A e B   

92% pertencem às classes  A,B e C   

48% dos domicílios não têm crianças    

38% dos lares têm até duas pessoas    

90% das lojas de autosserviço são 
regionais (supermercados, 
hipermercados e lojas de conveniência)   

74% do faturamento do segmento 
vai para lojas regionais   

38% é quanto as marcas regionais
crescem acima média das marcas nacionais 

10% do faturamento total de 
supermercados e hypermercados é 
obtido com marcas regionais

Produtos em que as marcas regionais 
são fortes: Leite UHT, refrigerante, 
papel higiênico, refresco em pó, 
farinha de trigo

Produtos em que as marcas nacionais 
são fortes: bolacha, biscoito, 
macarrão, café, pão industrializado, 
suco pronto

No Sul, marcas locais
crescem mais rápido
Pe s q u i s a
Lorenna Rodrigues
Para o Valor, de Curitiba

Em um período em que fu-
sões, grandes conglomerados e
ganhos de escala predominam
na economia, na região Sul são
as marcas regionais que estão
tendo melhor desempenho.

Levantamento da empresa de
pesquisas Nielsen, obtido com ex-
clusividade pelo Va l o r , mostra que
as vendas de produtos regionais
em supermercados e hipermerca-
dos crescem 38% acima das regis-
tradas por marcas nacionais.

“O crescimento se deve princi-
palmente à melhor distribuição
das marcas regionais. Como elas
conhecem muito bem as regiões,
conseguem pulverizar a distri-
buição e atingir mais consumi-
dores”, afirma Daniel Silveira,
analista de mercado da Nielsen,

A pesquisa aponta que o vare-
jo de autosserviço — formado ba-
sicamente por supermercados,
hipermercados e lojas de conve-
niência — está concentrado em
cadeias regionais. Das 40 mil lo-
jas do Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul, 90% são de re-
des locais, que respondem por
74% do faturamento.

Apesar de manterem o “j e i t o”
local, são empresas enormes, com
receitas na casa dos bilhões. De
acordo com o último ranking da
Associação Brasileira de Super-
mercados (Abras), quatro redes do
Sul estão entre as dez maiores do
país: Zaffari (RS), Irmãos Muffato
(PR), Condor (PR) e Angeloni (SC).

Apesar da fama de bairrista dos
sulistas, para Paulo Müeller, pro-
fessor de marketing da Universi-
dade Federal do Paraná (UFPR), é
a tradição que favorece as empre-
sas locais na hora das vendas.

“Historicamente, várias marcas
fortes, como Batavo e Polar, foram
criadas e conquistaram o consu-
midor do Sul antes das nacionais
aparecerem. São fábricas com 50,
100 anos de vida, uma marca na-
cional não vai simplesmente che-
gar e vender mais”, disse.

Na região, as marcas locais tive-
ram melhor desempenho em cate-
gorias mais básicas, como leite

longa-vida, refrigerante, papel hi-
giênico, refresco em pó e farinha
de trigo. Segundo dados da Abras,
em leite desnatado e semidesnata-
do as líderes na região são as mar-
cas Tirol (SC) e Piá (RS), que des-
bancaram rivais nacionais. A mar-
ca de farinha de trigo que mais
vende é a Orquídea (RS).

Já em produtos como bolacha,
macarrão e café, as nacionais se
saíram melhor. Silveira atribui o
desempenho às ações feitas pelas
grandes marcas nos pontos de
venda e aos preços mais competi-
tivos nesses produtos. “O consu-
midor da região Sul é o mais sen-
sível a preço do país. Qualquer
aumento de preço ele deixa de
comprar e se tem uma promoção,
ele compra mais também”, disse.

Para Silveira, enquanto o desa-
fio das marcas nacionais é melho-
rar a distribuição e conhecer o ter-
reno das regionais, as últimas te-
rão que aumentar as ações no vare-
jo para continuar crescendo. “Só
ter o produto disponível no ponto
de venda não será suficiente para
sustentar o crescimento das regio-
nais a longo prazo”, disse.

O levantamento mostra que o
consumidor da região Sul tem o
que a Nielsen chama de perfil ”eu -
ropeu”: 40% da população perten-
ce às classes A e B (no Brasil essa fa-
tia é de 31%), quase metade dos do-
micílios não tem crianças e 38%
dos lares têm até duas pessoas. A
região será a primeira do país a ze-
rar a pobreza, o que deve acontecer
até 2016, tem a menor taxa de de-
semprego entre as capitais e me-
lhores indicadores de educação.

Com renda maior e custo de vi-
da menor do que locais como São
Paulo e Rio de Janeiro, no Sul so-
bra espaço no orçamento para
bens secundários e terciários, ul-
trapassando a média nacional de
compra desses produtos, princi-
palmente em veículos próprios,
móveis e artigos para o lar.

O crescimento no consumo, po-
rém, fica abaixo da média nacio-
nal, o que já se reflete em desacele-
ração na indústria. “No Sul está
ocorrendo uma qualificação no
consumo, em vez de comprar mais
produtos baratos, eu compro um
pouco menos, mas de marcas de
maior valor”, afirmou Silveira.

Bebidas Dono da Minalba, Grupo Edson Queiroz diz que classe C é cliente

Sem crise, mercado de água
engarrafada aumenta 10%
Letícia Casado e Guilherme
S e ro d i o
De São Paulo e do Rio

Desaceleração da economia,
protestos na rua que fecharam
as portas do comércio, alta do
dólar; nada foi problema para a
água engarrafada no primeiro
semestre do ano. Não houve cri-
se. Entre janeiro e junho, as ven-
das de água no varejo cresceram
14,8%, para R$ 1,56 bilhão, na
comparação com o primeiro se-
mestre de 2012. O volume au-
mentou 10,2%, para 1,82 bilhão
de litros, de acordo com dados
da consultoria Nielsen.

Mas o movimento não é de
agora: a venda de água aumenta
há três anos. Em 2012, foi a se-
gunda categoria de bebidas com
maior crescimento, atrás de suco
pronto, e a quarta entre todas as
154 (atrás também de tintura e
bronzeador) analisadas pela
Nielsen. E na esteira do merca-
do, aumenta também o espaço
para a água “p r e m i u m”, mais ca-
ra e com composição específica
de ingredientes minerais.

“Houve investimento signifi-
cativo dos fabricantes nesta ca-
tegoria. Não só em mídia, mas
também em ponto de venda.
Hoje existe mais espaço na gôn-
dola, destaque que antes não ha-
via para a água. E no produto,
em novas embalagens e tama-
nhos”, diz Stephanie Biglia, ana-
lista da Nielsen.

A Minalba, do Grupo Edson
Queiroz, dono também da marca
Indaiá, põe o bom momento do
mercado na conta do aumento
da renda do brasileiro. “A classe C
teve acesso a novos produtos e
novos hábitos, passou a ter poder
aquisitivo para adquirir água mi-
neral”, diz o superintendente de
bebidas da empresa, Antônio Vi-
dal. Segundo ele, mesmo com si-
nalizações macroeconômicas ne-
gativas, o setor deve continuar
crescendo. Com 21 fontes e pre-
sente em 15 estados, a Minalba
prevê crescimento de 12% a 15%
em faturamento este ano.

“Hoje há um olhar diferente
do consumidor para o produto”,
explica Vidal, para quem crescer
pede investimento na valoriza-
ção da marca. “No Nordeste te-
mos campanha sobre a qualida-
de de nossas fontes”, diz.

Investir em marketing é a
aposta da Brasil Kirin, dona da
água Schin, que aumentou a ver-
ba para água em 60% neste ano,
diz o gerente de produtos não
alcoólicos, Bruno Piccirello. “Te -
mos presença estabelecida no
Nordeste, uma das áreas que
mais puxam o segmento”. A
companhia produz água em sete
de suas 13 fábricas, e concentra
a produção no Nordeste.

A Coca-Cola quer aumentar a
capilaridade de suas três marcas,
Crystal, Ijuí e Charrua, presentes
em 12 estados. “O movimento
agora é de expansão para que

Crystal se torne uma marca na-
cional”, diz a diretora de marke-
ting Aliucha Ramos, sem deta-
lhar a estratégia. A Coca-Cola in-
forma que é líder em água engar-
rafada em embalagens descartá-
veis, com 20,6% de participação
em volume, citando dados da
Nielsen. A Minalba tem 15% no
mesmo segmento, onde também
compete a Danone com a água
Bonafont. A estratégia da Dano-
ne é associar a marca a um estilo
de vida saudável.

Em 2012, a venda de água en-
garrafada no Brasil somou R$
2,66 bilhões, com alta de 16,3%
sobre 2011. Foram vendidos 3,3
bilhões de litros no ano, 11,7% a
mais do que um ano antes. Cerca
de 45 marcas têm participação
significativa no mercado de
água, mas o número de engarra-
fadoras chega a centenas.

Segundo a Nielsen, os galões de
20 litros — segmento onde a Mi-
nalba lidera — ainda vendem mais,
mas as embalagens menores, com
até 2 litros, estão disparando.

O segmento de águas especiais
ainda é minúsculo no Brasil — a
participação não chega a 1% em fa-
turamento ou volume no varejo,
segundo a Nielsen. Mas o nicho ga-
nhou espaço no último ano: cres-
ceu 11,1% em volume e 24,6% em
valor. Crescer no segmento de-
manda originalidade. “Os fabri-
cantes tentam fazer produtos com
algum diferencial e agregar valor.
Por exemplo, com menos sódio, Ph

diferenciado ou embalagem atra-
tiva, para que a água do ponto de
venda seja diferente da do filtro”,
diz Stephanie, da Nielsen.

A água mineral custa em mé-
dia R$ 1,45 a garrafa de 1,5 litro,
mas uma “super premium” pode
custar dez vezes mais. Marcas
populares na Europa, como a
Perrier, da Nestlé, e a Evian, da
Danone, são consideradas pre-
mium no Brasil.

Focar o marketing em restau-
rantes e hotéis é parte da estraté-
gia para atrair consumidores, diz
Humberto Cárcamo, gerente da
importadora Casa Flora, repre-
sentante exclusiva da noruegue-
sa Voss e das francesas Evian e Ba-
doit, da Danone. Ele espera ven-
der 50% mais águas premium em
volume este ano que em 2012.

As redes Pão de Açúcar, com se-
de em Paulo, e a carioca Zona Sul,
miram o consumidor de vinhos.
“A gente posiciona as águas espe-
ciais perto dos vinhos. Existe uma
propensão dos apreciadores da
bebida a tomar água ‘diferencia -
d a’ ”, diz o diretor Pietrangelo Le-
ta, do Zona Sul. No ano passado, o
faturamento com águas pre-
mium cresceu 18% — acima do
crescimento geral da rede que foi
de 15%. Já o Pão de Açúcar faz de-
gustações de água com os espe-
cialistas em vinhos e queijos. “O
crescimento é exponencial, mas
existe a limitação financeira.
Nem todos podem comprar”, diz
Cárcamo da Casa Flora.

ALINE MASSUCA/ VALOR

Aliucha Ramos, diretora da Coca-Cola, que vende três marcas de água: “Movimento agora é de expansão para que Crystal se torne uma marca nacional”

Gap volta a anunciar na TV nos EUA NORM BETTS/BLOOMBERG

Vendas da rede comandada por Glenn Murphy avançam há seis trimestres

Pu b l i c i d a d e
Lindsey Rupp
B l o o m b e rg

A G a p, maior varejista de rou-
pas dos Estados Unidos, está vei-
culando anúncios de televisão
com sua marca pela primeira vez
em quatro anos, para aproveitar
a recuperação recente da rede.

Os dois comerciais que estrea-
ram ontem apresentam músicos
executando versões atualizadas
de canções que seus pais torna-
ram famosas. Em um deles, Ale-
xa Joel canta “Just the Way You
A r e” de Billy Joel. No outro, Dha-
ni Harrison, filho do beatle
George Harrison, canta “For You
B l u e” ao violão. Os comerciais
promovem a campanha “Back to
B l u e” da Gap, para a coleção de
outono de jeans da marca.

O CEO da Gap, Glenn Murphy,
está levando a rede de volta à TV
após o sucesso recente de seus
novos jeans e roupas para ginás-
tica entre os consumidores ame-
ricanos. As vendas nas lojas da
companhia abertas há pelo me-
nos um ano vêm crescendo há
seis trimestres consecutivos, aju-
dando a alavancar suas ações na

bolsa, que apresentam o melhor
desempenho do ano entre os pa-
péis que compõem o índice Stan-
dard & Poor’s 500 (S&P 500).

“Agora que a Gap está vendo for-
ça na própria marca, talvez seja a
hora de investir em propaganda
na TV”, afirma Jason Asaeda, ana-
lista da Standard & Poor’s em Nova
York. Asaeda tem a recomendação
“hold” (manter) para a ação da
companhia. “Com a propaganda
na TV, se as pessoas não aparecem
em uma loja [da Gap] há algum
tempo e gostarem do que virem,
poderão dar uma investigada.”

Outros comerciais da Gap já
mostraram celebridades como
Audrey Hepburn e Madonna. Os
telespectadores poderão não re-
conhecer os músicos dos novos
comerciais, mas eles provavel-
mente já ouviram falar dos Bea-
tles, aposta Seth Farbman, dire-
tor de marketing da marca Gap.
Os comerciais, segundo ele, pre-
tendem introduzir o público a al-
go novo, seja para os membros
da Geração Y, que estão desco-
brindo os músicos da geração de
seus pais, ou para os consumido-
res mais velhos, com novas ver-
sões de músicas conhecidas.

Os filmes serão veiculados até

13 de outubro, segundo infor-
mou Tricia Nichols, diretora sê-
nior de parcerias e engajamento
global do consumidor. Os co-
merciais serão veiculados em
ocasiões de grandes eventos, co-
mo os jogos da liga nacional de
futebol americano, a premiação
American Music Awards e es-
treias de programas populares
como “Modern Family”.

Com a melhoria das vendas da
Gap, a companhia poderá bancar
mais facilmente o investimento
nos anúncios de TV, e poderá usá-
los para despertar o interesse dos
consumidores na ausência de
uma forte tendência de moda,
como a dos jeans coloridos no
ano passado, disse Stephanie
Wissink, uma analista da Piper
Jafrray em Minneapolis.

A Gap ainda não decidiu se
vai veicular mais comerciais de
TV para a marca durante as fes-
tas de fim de ano, disse o CEO da
companhia em uma comunica-
ção divulgada em 22 de agosto.

A ação da Gap fechou ontem
em alta de 0,4%, para US$ 41,81,
em Nova York. Os papéis apre-
sentam uma valorização de 35%
no ano, em comparação a uma
alta de 19% do índice S&P 500.

Curtas

Vendas dos shoppings
As vendas nos shoppings au-

mentaram 10,35% em julho, em
relação a igual mês do ano passa-
do. O dado faz parte do monito-
ramento realizado pela TNS Re-
search Internacional, a pedido
da Associação Brasileira de
Shopping Centers (Abrasce). O
crescimento foi puxado pelos
segmentos de alimentação e en-
tretenimento — que registraram
expansão de vendas de 18% e
17%, respectivamente.

Balanço da Ambev
A Ambev deve apresentar um

balanço melhor do que o merca-
do espera no terceiro trimestre,
afirmou o Bank of America Mer-
rill Lynch (BofA) em relatório di-
vulgado ontem. Segundo os ana-
listas Fernando Ferreira, Isabella
Simonato e Glória Gonçalves, em
julho e agosto a companhia con-
tinuou sofrendo para elevar o ní-
vel das vendas. Mas volumes
mais altos não são a única forma
de elevar os resultados. “Volu -
mes neutros provavelmente se-
rão bastante ofuscados por
maiores preços”, afirmam os
analistas. Além disso, a gestão da
Ambev pode ganhar em rentabi-
lidade cortando custos.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 set. 2013, Empresas, p. B4.




