
A quarta edição da pesquisa "Marcas 
em Destaque", realizada com exclu
sividade pela ABAD/Nielsen junto 

ao pequeno varejo alimentar independente 
brasileiro e a lojas tradicionais, empenhou- 
se em disponibilizar, aos leitores e aos pro
fissionais do pequeno e médio varejo inde
pendente, informações atualizadas sobre o 
comportamento do consumidor no ponto de 
venda em um aspecto fundamental, a saber, 
o que identifica suas marcas preferidas na 
hora da compra. Desenvolvido pela Nielsen 
com 101 categorias em 11 cestas de produtos, 
o "Marcas em Destaque 2013" abrange lojas 
de autosserviço de até quatro caixas e lojas 
tradicionais do varejo alimentar brasileiro, 
e indica que as empresas que não estiverem 
alinhadas com as necessidades do consumi
dor terão de vencer mais desafios para garan
tir a sustentabilidade do próprio negócio. "O 
lar brasileiro obteve conquistas importantes 
nos últimos anos, conquistas das quais ele 
não quer abrir mão. Por exemplo, o acesso às 
marcas líderes, que estão representadas em 
cada uma das regiões Nielsen, está alinhado 
com o desejo de comprá-las e de consumi- 
las. O varejo independente precisa acompa
nhar essas tendências. Isso é fundamental 
para manter os clientes nas lojas", diz Olegá- 
rio Araújo, diretor de Atendimento ao Ataca
do e Varejo da Nielsen.

Nessa classificação, de acordo com a meto
dologia de Retail Index utilizada pela Nielsen, 
os autosserviços com até quatro caixas são es
tabelecimentos comerciais onde o consumi
dor escolhe os produtos sem a intermediação 
de um vendedor ou balconista. Tem como 
característica fundamental o próprio caixa, e 
carrinhos ou cestas à sua disposição. Por sua 
vez, as lojas tradicionais são estabelecimentos
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onde o consumidor escolhe os produtos com 
a intermediação de um vendedor ou balconis
ta. Entre os tipos de lojas tradicionais, estão 
padarias, armazéns, mercearias, empórios e, 
em geral, todas as que contam com o atendi
mento de um vendedor ou balconista.

Desse modo, estão fora do estudo as lojas 
de autosserviço com cinco ou mais caixas, os 
bares e as drogarias. De acordo com o levanta
mento anual da Nielsen em suas sete áreas, por 
ela denominado "Estrutura do Varejo Brasilei
ro", há cerca de 400 mil estabelecimentos que 
operam em conformidade com esse conceito, 
sendo 63 mil autosserviços com até quatro cai
xas e 330 mil tradicionais.

Entre os destaques do levantamento deste 
ano, constatou-se a consolidação de diversas 
marcas, que se caracterizaram como desta
ques no segmento, uma vez que muitas de
las já haviam aparecido nos anos anteriores. 
Neste ano, 368 empresas participaram do 
levantamento, com um total de 804 marcas 
citadas, no período que vai de julho de 2012 
a junho de 2013. No levantamento anterior, 
395 empresas participaram, e 853 marcas fo
ram citadas de julho de 2011 a junho de 2012. 
"Independentemente da razão de compra 
pelo consumidor e do fator que o leva à loja, 
este estudo mostra para o varejo quais são as 
marcas preferidas pelo consumidor. E isso 
pode fazer com que ele se diferencie, tendo 
essas marcas em sua loja, mas diferenciando- 
as tão somente pelo tamanho da embalagem 
que a abriga, de acordo com o perfil de sua 
loja", afirma Araújo.

E esse perfil pode variar de acordo com a 
região onde a loja está instalada. Se estiver 
em um centro urbano, esse varejo indepen
dente poderá facilitar o desempenho de uma 
missão de compra, associando-se, por isso, à 
conveniência e à rapidez, pois a pessoa des
pende menos tempo para fazer esse tipo de 
compra. Em outras regiões, é graças à atuação 
dos independentes que se processa o abaste
cimento do lar. Sob esse aspecto, o que muda 
para o pequeno varejo é a quantidade exposta 
na gôndola. Se esse varejo cumpre o papel de 
proporcionar o abastecimento, então, embo
ra ele trabalhe com as mesmas marcas, ofere
cerá embalagens maiores. Ou então, mesclará 
embalagens maiores e menores, de acordo

com o perfil de público que frequenta sua 
loja. "Não há fórmulas prontas, mas as deci
sões que conduzirão o varejista dependem, 
por exemplo, de informações sutis, como um 
conhecimento mais íntimo do consumidor, 
seus gostos e hábitos, e de outras mais concre
tas, por exemplo, informações sobre os seus 
concorrentes, o mix que eles oferecem e os 
consumidores que os frequentam, bem como 
sobre a região onde a loja está instalada", afir
ma o especialista.

Uma dica muito útil consiste em perguntar 
ao consumidor três razões que o fazem pro
curar a loja e três coisas que ele poderá me
lhorar no estabelecimento. Isso lhe permitirá 
identificar com os clientes quais são os pon
tos fortes de sua loja, assim como também 
lhe dará condições de descobrir pontos que 
deverão ser melhorados. "E, nesse aspecto, as 
marcas desempenham um papel fundamen
tal, pois refletem a preferência dos consumi
dores. Afinal de contas, elas não são líderes 
por acaso", diz Araújo. A
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Com a melhoria dos níveis de renda e de 
informação das pessoas das dasses C, D 
e E, os movimentos dos varejistas devem 

ser rápidos para atender esse consumidor e res
ponder a essa nova realidade dos negócios com 
a necessária prontidão. "As classes C, D e E repre
sentam 70% a 75% do consumo nacional. Então, 
para resolver os problemas desse consumidor, as 
soluções estão em lojas mais despojadas, lojas de 
bairro, mais convenientes e mais próximas dessa 
realidade social. São, portanto, lojas que podem 
oferecer um equilíbrio enUe bom serviço, bom 
atendimento e mix adequado a esse consumi
dor", afirma Altamiro Borges, presidente da AB- 
Group, especialista em distribuição.

Nesse cenário, a pesquisa "Marcas em Desta
que" indica que os destaques absolutos, ou seja, 
as marcas que são líderes nas sete áreas Nielsen e 
no Brasil, no período que se estende de julho de 
2012 a junho de 2013, foram em número de 19 
em 22 categorias de produtos. No que se refere 
à liderança absoluta, é importante ressaltar que 
essas marcas souberam manter um alinhamento 
correto, que se reverteu em resultados positivos 
para todas elas em todos os mercados em que 
atuam, apontam os especialistas. Em particular, 
constatou-se que elas souberam dosar adequada
mente uma combinação de fatores, como a mar
ca certa na quantidade certa e na loja certa

Para uma marca ser líder em uma pesquisa 
que contou com a participação de 368 empresas, 
com 804 marcas em 101 categorias e 11 cestas de 
produtos é necessário que ela tenha presença no 
pequeno varejo, canal de vendas que conquista o 
consumidor pela praticidade, pela comodidade 
e pela conveniência nos centros urbanos, e pelo 
abastecimento eficiente nas cidades do interior. 
"A dimensão continental do Brasil é um desafio, 
ainda mais nesse canal que cresce em faturamen
to e se expande em número de lojas", diz Carlos 
Augusto Gouveia, coordenador de Atendimento 
ao Atacado e Varejo da Nielsen.

Nesta quarta edição da pesquisa "Marcas em 
Destaque", 53 empresas com 91 marcas foram 
Destaque Brasil, ou seja, apareceram em primei
ro lugar no Brasil em 101 categorias de produ
tos. Esse aspecto, independentemente da razão 
de compra do consumidor e do fator que o leva 
à loja do varejo independente, mostra quais são 
as marcas que ele prefere no ponto de venda. 
Isso pode fazer com que o varejista se diferencie 
ao oferecer essas marcas em sua loja...
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As diferenças regionais encontradas em diver
sas categorias refletem a diversidade que caracte
riza tanto a dimensão nacional brasileira como 
as peculiaridades culturais de cada região. A de
manda regional por diferentes marcas, que são 
peculiares em várias categorias, seja pelo fato de 
terem posicionamento diferente ou apenas por
que respondem a um mero apelo regional, fica 
evidente no estudo e pode ser levada em consi
deração pela indústria para o desenvolvimento 
dos seus produtos e pelo setor atacadista para o 
aprimoramento do seu portfólio na distribuição 
no pequeno varejo. "O pequeno varejista, que 
normalmente atua em alguma região específica, 
consegue visualizar características diferentes de 
sua área de atuação, identificando tendências 
e oportunidades para aprimorar o sortimento 
trabalhado e ampliar seu relacionamento com 
atacadistas e fabricantes", afirma Gouveia.

Na "Marcas em Destaque 2013", 108 em
presas com 151 marcas em 79 categorias de 
produtos conquistaram o posto de Destaque 
Regional. Em outras palavras, essas marcas se 
classificaram em primeiro lugar em uma ou
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Desenvolvida com 101 categorias, 
que se dividem em 11 cestas de 
produtos no varejo de autosserviço 
alimentar de um a quatro checkouts, 
e em lojas tradicionais do varejo 
alimentar brasileiro, como padarias, 
armazéns, mercearias, empórios e 
todos os demais pontos de venda 
que contam com atendimento 
por meio de um vendedor ou 
balconista, o levantamento revela 
as marcas mais vendidas a partir 
de faturamentos colhidos nas sete 
áreas Nielsen, que são o Nordeste 
(Área 1), MG/ES e Interior do RJ 
(Área 2), Grande RJ (Área 3), Grande 
SP (Área 4), Interior de SP (Área 5), 
Sul (Área 6) e Centro-Oeste (Área 7), 
e também no total nacional.

mais áreas Nielsen, exceto no Brasil como um 
todo. Conhecer muito bem o mercado em que 
atuam e os produtos que os shoppers de cada 
região buscam é o diferencial dessas marcas 
que lideram regionalmente em um mercado 
que, nos últimos anos - seja pelas caracterís
ticas demográficas, seja pela melhoria do nível 
de renda -, fez com que ocorresse uma efetiva 
interiorização da economia.

Em consequência disso, o consumidor de 
qualquer região do País que tenha um nível de 
renda melhor do que tinha antes quer ter os mes
mos produtos, serviços e conforto que ele encon
tra, por exemplo, nos Jardins em São Paulo. Ou 
seja, o varejista de qualquer localidade ou região 
do Brasil precisa oferecer os produtos que o con
sumidor dessa região deseja, mesmo que esses 
produtos tenham um grau de sofisticação maior 
do que aqueles que até então ele oferecia.

Por isso, "ele precisa escutar o consumidor 
da sua região e oferecer-lhe um leque adequado 
de produtos e de serviços, pois, se o varejista da 
conveniência de um consumidor não oferecer o 
que ele busca, se esse consumidor tiver um pou
co mais de recursos, ele continuará a caminhar, 
avançando até acabar por achá-lo um pouco 
mais adiante", afirma luliano César Faria Souto, 
sócio-administrador e diretor da Fasouto. AA ut
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Caixa de texto
Fonte: Abastecimento, São Paulo, ano 6, n. 42 p. 12-17, nov./ dez. 2013.




