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Depois de perder mercado para as marcas B, as líderes voltaram a seduzir o consumidor no ano 
passado. Apesar do preço mais alto, o atributo "marca" é, de novo, um diferencial importante na 
hora da compra. Pesquisa realizada pela ACNielsen sobre o comportamento do consumidor indica 
que a compra de marcas líderes subiu de 13% em 2003 para 19% em 2004, o que equivale dizer 
que 52% dessas marcas tiveram aumento da participação de mercado. 
 
Da mesma forma, as marcas de alto preço saíram de um patamar de 17% em 2003 para 20% no 
ano passado, enquanto as classificadas como de preço baixo caíram de 55% para 54% no 
período. 
 
O fenômeno pode ser mais bem percebido em categorias específicas, como limpeza caseira. Nesse 
caso, a participação das líderes, em volume, saiu de 12% para 27% de 2003 para 2004. 
"Atributos que tinham ficado mais distantes no passado voltam com força", afirma Mário Lynch, 
diretor de marketing da ACNielsen. 
 
A fidelidade na categoria higiene pessoal é bastante forte, detectou o levantamento. A ACNielsen 
perguntou aos consumidores o que eles fariam se não encontrassem sua marca preferida no 
supermercado em que estavam - 51% das pessoas responderam que iriam para outro 
estabelecimento, enquanto 41% disseram que comprariam outra marca. 
 
Quando a mesma pergunta foi feita a compradores de alimentos básicos, apenas 26% disseram 
que se dirigiriam a outro supermercado, enquanto 64% optaram por adquirir outro produto. 
 
A pesquisa também mostrou que a indústria está conseguindo ganhar mercado com outras 
versões ou subdivisões da marca principal. Um estudo de caso apresentado pela consultoria sobre 
um produto líder na área de cuidados com a roupa mostrou que a empresa ampliou sua 
participação de mercado em 3,9% em volume e 5% em valor por conta do lançamento de uma 
nova versão. Aproveitando o prestígio da marca-mãe, a nova versão obtém nos lares um nível de 
presença equivalente a 40% da versão principal, segundo a ACNielsen. 
 
Nesse novo contexto, o pequeno varejo alimentar (supermercados com um a quatro caixas, 
mercearias, padarias e empórios) ganhou importância em 2004 em detrimento dos super e 
hipermercados. Os fatores preço e proximidade do local de compra, associado a um 
comportamento de reposição - as chamadas compras picadas - contribuíram para o crescimento 
do pequeno varejo. De acordo com a ACNielsen existem 900 mil pontos-de-venda no Brasil, dos 
quais 300 mil de pequeno varejo. 
 
O levantamento indica que em 2002 as cinco maiores cadeias de varejo respondiam por 29% do 
faturamento total do setor, enquanto as demais eram responsáveis pelos outros 71%. Em 2004, 
essa proporção mudou para 24% e 76%, respectivamente. 
 
 Mais de 70% das categorias têm preços no pequeno varejo iguais ou menores do que os 
supermercados de 10 ou mais caixas. "Essa é uma mudança muito importante para a indústria, 
que já começa a se estruturar em termos de logística para atender esse mercado", afirma Lynch. 
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De vorazes a caçadores, clientes assumem novo perfil 
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Uns são vorazes e consomem tudo o que estiver pela frente. Outros são caçadores: não perdem 
uma promoção, nem que precisem atravessar a cidade. Há ainda os inovadores - que não 
resistem a uma gôndola recheada de novos produtos -, além dos sofisticados, dos práticos e dos 
que fazem compra por pura necessidade. 
 
A tradicional divisão entre classes sociais já não traz informações relevantes para a indústria. É 
preciso mais. Por isso, a divisão latino-americana da ACNielsen resolveu olhar o consumidor sob 
outro ângulo. Fez uma pesquisa para identificar os diferentes tipos de consumidores e chegou a 
sete deles. 
 
"As variáveis demográficas e sócio-econômicas não são suficientes para desenhar as estratégias 
de marketing corretas", explica Amílcar Perez, vice-presidente de marketing da ACNielsen para a 
América Latina . 
 
Os vorazes representam 12% do total. São das classes média e alta, com poucos filhos e grande 
acesso à internet e à TV a cabo. Gostam de tudo: de ofertas a novidades e produtos de luxo. 
"Todos os querem como clientes", diz. 
 
Os batalhadores são os mais numerosos: 29%. São da classe baixa, têm educação básica, 
normalmente com crianças e preferem as mercearias em vez de grandes supermercados. Os 
desinteressados significam 11%. Também de classes mais baixas, nada os motiva a consumir. De 
classe e educação média a alta, os inovadores (12%) têm um consumo até 80% maior que a 
média em relação a produtos novos e 70% em produtos light. 
 
Com faro aguçado para uma boa oferta, os caçadores somam 11% dos compradores. São de 
famílias grandes, chefes de lares e adoram embalagens família. Já os conservadores sofisticados 
(13%) odeiam oferta: de classe alta, adoram produtos de luxo. Os práticos (13%) trabalham fora 
e querem o que está mais perto. "Entender essas diferenças é crucial", diz Perez. 
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