
LÍDERES
COM MUDANÇAS,
MAIS RESULTADOS

POR ADRIANA CARVALHO

E las já são líderes, mas conti-
nuam em crescimento. Seus

produtos geralmente não estão en-
tre os mais baratos da categoria e,
ainda assim, contam com a prefe-
rência do consumidor. O suco con-
centrado Maguary, o molho de soja
Sakura, o achocolatado líquido
Toddynho, a torrada da marca
Bauducco e o protetor solar Sun-
down são alguns dos exemplos de
marcas que são líderes em suas res-
pectivas categorias mas não se aco-
modam na posição e continuam ga-
nhando espaço na despensa do
brasileiro e nas lojas do auto-ser-
viço. É isso o que mostra a pesqui-
sa Reconhecimento de Marcas de
SM, realizada pelo 33° ano, entre
supermercadistas de todo o Brasil.
Eles apontaram as marcas que
consideraram as mais vendidas
em suas lojas no ano passado.

Embora disputem um mercado
altamente competitivo, no qual a
agressividade dos concorrentes e
a restrição orçamentária do públi-
co brasileiro estão entre os obs-
táculos de vendas, esses líderes
permanecem no topo e em ascen-
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são. Segundo consultores, o que
essas marcas têm em comum, além
da tradição de mercado, é o fato
de estarem sempre procurando fi-
delizar consumidores, atingir no-
vos públicos e expandir o uso da
marca. Elas são a prova de que
nem sempre os preços baixos e as
promoções são suficientes para
conquistar o cliente.

- O consumidor não compra
com um lado só do cérebro, aque-
le que vê o preço. Essas marcas
têm outros significados como tra-
dição e qualidade. Algumas delas
são sinônimo da categoria a que
pertencem. São marcas que ao
longo dos anos não abandonaram
o consumidor: estão sempre se co-
municando, com consistência e
foco - afirma Cecília Russo, di-
retora da consultoria Troiano, que
compara essas marcas à persona-
gem Sherazade, do clássico da li-
teratura As Mil e Uma Noites:
sempre têm uma história nova
para seduzir o público.

No mercado há cerca de 50
anos, a marca de suco concentra-
do Maguary registrou crescimen-
to de 12,20 pontos percentuais
(pp) entre a 32a e a 33a pesqui-
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Para vender mais, as marcas líderes têm sempre que trazer uma
nova "história". Assim, encantam e seduzem o consumidor.

sas. Segundo André Vercelli, di-
retor de bebidas da Kraft, fabri-
cante do produto, a extensão da
marca para os sucos prontos em
2003 ajudou a reforçar a imagem
do suco concentrado, já que os
produtos foram exibidos juntos
em um comercial cujo apelo era a

união da tradição com a inovação.
Em 2004, a Kraft elevou em 15%
os investimentos em marketing
para os sucos Maguary.

A torrada da Bauducco é outro
exemplo. Alcançou, na 33° Pes-
quisa de Reconhecimento de
Marcas, 64,72% de participa-

ção em preferência, com cresci-
mento de 3,90 pp sobre 2003. Esse
resultado se deu apesar de a em-
presa ter reduzido os investi-
mentos em propaganda. Analicia
Mauger Toledo, gerente de trade
marketing da Bauducco, atribui à
ampliação da marca na lembran-
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Criar estratégias para atingir novos públicos e ampliar o uso da
marca são algumas das razões para o sucesso das líderes

ça do supermercadista a investi-
mentos feitos em anos anteriores.
E alguns consultores creditam o
sucesso à própria força da marca
somada a um possível aumento no
consumo da categoria. Os resul-
tados em 2005 prometem ser ain-
da melhores. Afinal, a empresa de-
dicou o ano passado a pesquisas
com consumidores para contar
uma "nova história".

- Os resultados das pesquisas
nos disseram que o caminho a se-

- conta Analicia.
No ano passado, a Bauducco

tirou de linha a torrada de glúten,
por considerar que não atendia
mais à percepção do consumi-
dor de produto saudável e lançou
as torradas Light e Light Inte-
gral, mais adequadas aos novos
hábitos do público. As embala-
gens foram alteradas para se ali-
nharem ao conceito de benefí-
cio à saúde e os pontos-de-ven-
da foram abastecidos com no-
vos materiais de divulgação.
Segundo Analicia, o preço
sugerido do produto é de no
máximo R$ 2, limite que o con-
sumidor está disposto a desem-
bolsar nessa categoria.

Segundo ela, os resultados
dessas mudanças já começa-
ram a aparecer. A Bauducco
cresceu 14% em volume no pri-
meiro quadrimestre de 2005 em
relação a igual período do ano
anterior e detém 50% do mer-
cado da Grande São Paulo e
Grande Rio de Janeiro, segun-
do pesquisa encomendada pela

empresa ao Instituto LatinPanel.
Outra marca líder que cresceu

no ano passado foi Toddynho, de
achocolatado líquido. No merca-
do desde 1982, a marca viu a pre-
ferência do supermercadista cres-
cer 6,78 pp e atingir 34,8% de
participação. De acordo com Re-
nata Figueiredo, gerente de pro-
dutos da linha Toddynho, o cres-
cimento está relacionado com os
lançamentos de novos sabores do
produto em 2004. A marca tam-
bém aproveitou o ano das Olim-
píadas para estampar nas emba-
lagens curiosidades sobre o even-
to. E foi uma das patrocinadoras
da corrida Pão de Açúcar Kids,
projeto dirigido a crianças, que
reuniu em outubro passado mais
de mil corredores mirins no Par-
que do Ibirapuera, na capital pau-
lista. Mais: realizou nos supermer-
cados uma campanha de volta às
aulas, na qual um caderno foi ofe-
recido como brinde na compra de
seis unidades de Toddynho. Nes-
te ano, o fabricante decidiu esten-
der a marca a outros produtos e
lançou bolinhos, além de sobre-
mesas prontas.

- O objetivo da marca é fazer
parte da vida da criança em todos
os momentos em que isso for pos-
sível, sempre com os apelos de
nutrição, sabor e diversão - diz
Renata. Por meio de pesquisas
com consumidores, a empresa viu
que poderia oferecer às crianças
uma alternativa de lanche, caso do
bolinho. Da mesma forma perce-
beu que não estava presente em
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guir deve acompanhar a tendên-
cia mundial de posicionar a torra-
da dentro do "mundo saudável",
apreciado pelo público preocupa-
do com alimentação balanceada e
boa forma física. A partir deste
ponto, iniciamos um processo de
realinhamento e de construção de
hábitos, promovendo mudanças
no mix, nas embalagens e na co-
municação. Ou seja, em 2004 pre-
paramos o terreno para acelerar
ainda mais o crescimento em 2005



Fique atento ao apoio que a indústria dá à sua loja:
promotores, displays e degustação ajudam a vender mais

um momento valorizado da refei-
ção das crianças que é a sobreme-
sa e por isso lançou a sobremesa
pronta cremosa. Os novos produ-
tos têm distribuição nacional em
todos os canais de vendas.

O preço médio de Toddynho em
supermercados varia de R$ 2,80 a
R$ 2,90 (embalagem com três uni-
dades). Segundo Renata, o preço é
considerado premium, mas está em
paridade com o segundo colocado,
que é a marca Nescau.

Também apoiada em investimen-
tos publicitários e em lançamentos
de novas versões, a Johnson & Jo-
hnson registrou, em 2004, um cres-
cimento de 2,41 pp no índice de
preferência do supermercadista
para o protetor solar Sundown, que

atingiu 53,5% de participação.
Com preço até 5% mais caro em
relação ao segundo colocado (a ver-
são com fator de proteção 30 -
carro-chefe da linha - com valor
médio sugerido de R$ 27,70), Sun-
down ganhou entre agosto de 2004
e março de 2005 investimentos em
mídia 50% superiores ao do verão
anterior, chegando a R$ 9,5 mi-
lhões. Nesse período, a empresa
lançou uma linha de proteção solar
para pele morena e negra, uma li-
nha de protetores faciais e corpo-
rais para mulheres, além da versão
de fator de proteção 60 para adul-
tos e crianças. Segundo Eduardo
Seidenthal, gerente de grupo de
produtos, as novidades foram res-
ponsáveis por 13% das vendas da

marca durante a estação. Além dos
lançamentos, a Johnson & John-
son sorteou automóveis, viagens e
máquinas fotográficas digitais para
os consumidores que enviassem
por correio códigos de barra de
Sundown. Seidenthal afirma que
a marca atingiu 44,65% de parti-
cipação de mercado em janeiro/fe-
vereiro de 2005 contra 40,3% de
janeiro/fevereiro de 2004, segun-
do dados ACNielsen.

Outra líder em expansão é a
marca de molho de soja Sakura,
há 65 anos no mercado brasilei-
ro. Em 2004 cresceu 5,36 pp no
índice de preferência do super-
mercadista e chegou a 35,8% de
participação. Segundo Roberto
Ohara, diretor de desenvolvimen-
to de novos produtos, a empresa
procura ampliar o universo de
consumidores, mostrando que o
produto pode ser usado em outras
receitas além das orientais. Por
outro lado, tendo em vista que os
pratos orientais se popularizaram
no Brasil, a Sakura lançou em
2004 extensões de sua marca com
os molhos teriyaki, yakissoba e
tonkatsu. Para divulgar os lança-
mentos, a empresa já realiza há 18
meses ações de degustação que
percorrem supermercados em
todo o Brasil.

O exemplo dessas empresas
mostra que não basta ser líder para
vender mais. É preciso inovar
sempre para cativar o consumidor.
Portanto, fique sempre atento às
novas "histórias" da indústria e
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boas vendas!

Fonte: Supermercado Moderno, ano 36, n. 6, p. 51-56, jun. 2005.




