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As marcas líderes, embora tenham participações esmagadoras de mercado, têm feito um árduo 
esforço para se manter à frente da concorrência. Segundo uma pesquisa de reconhecimento de 
marca produzida pela revista "Supermercado Moderno" (SM), a participação das marcas líderes 
caiu alguns pontos percentuais nos últimos quatro anos em 90 das 156 categorias de produtos 
analisadas. A pesquisa leva em conta a lembrança dos supermercadistas dos nomes mais 
importantes nas gôndolas em cada segmento, e envolve critérios desde pedido dos consumidores 
em caso de ruptura no abastecimento, entrega e promoções.  
 
Segundo Macody Lund, presidente da Informa, editora da "SM", um caso emblemático é a briga 
do Listerine com o Cepacol. O Listerine, antisséptico bucal do laboratório Pfizer, conseguiu 
aumentar sua participação de 8,4% em 1999 para 23,12% em 2002, roubando a liderança do 
Cepacol, da Aventis, cuja participação caiu de 29% para 22% no período.  
 
No entanto, roubar o primeiro lugar é um trabalho hercúleo. "Na maior parte dos casos, os líderes 
continuam líderes", diz Lund. Em 42 de todas categorias analisadas, as marcas líderes possuem 
participação acima de 35% e continuam com uma larga distância dos terceiros e segundo 
colocados.  
 
Nesta lista das marcas "mais mais" estão a Coca-Cola, em refrigerantes, a Skol, marca de 
cervejas da Ambev, o sabão em pó Omo, o xampu Seda e os sorvetes Kibon, as três marcas da 
Unilever, e a Nestlé, que aparece em várias categorias, como bombom em caixa, chocolate em 
tablete, creme de leite.  
 
Segundo Lund, a maior concorrência também acaba favorecendo as principais marcas ao 
proporcionar um aumento geral das vendas de uma categoria. No caso do antisséptico bucal, 
considerado um produto "premium", ele começa a ser mais utilizado pelas classes C e D, para 
prevenir cáries.  
 
No segmento de sucrilhos, aconteceu o mesmo. A Kellog's, que antes imperava, com uma 
participação na lembrança dos supermercadistas de 57% há quatro anos, caiu para 41% em 
2002, com a entrada de outras marcas, como a Nestlé. No entanto, as vendas da categoria 
cresceram e própria Kellog's ampliou a sua linha.  
 
O refrigerante Coca-Cola, por exemplo, continua líder, com 47% de participação no 
reconhecimento de marca em 2002. Mas, em 2000, a sua participação era de 52,9%. A terceira 
colocada, a Pepsi, conseguiu aumentar sua presença no período, aumentando sua fatia de 5,6% 
para 6,5%. No entanto, a Fanta, que também pertence ao grupo Coca-Cola, elevou sua 
participação de 2,8% para 3,1%, favorecendo a companhia.  
 
Nas geladeiras de sorvete, a Kibon, que possuía uma participação de 59,1% em 2000, caiu vários 
pontos, para 45,8%. Nesta arena, a Nestlé, a segunda colocada, também perdeu, com uma queda 
de 26,4% em 2000 para 18,7% em 2002. Avançaram as marcas menores, segundo a "SM".  
 
A marca de xampu Seda é um caso atípico. A marca conseguiu aumentar sua participação de 41% 
em 2000 para 46% em 2002. As marcas menores, como Elseve e Dove, também cresceram, mas 
tiraram mercado da segunda e terceira colocadas, a Palmolive e Colorama.  
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