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Conclusão é de pesquisa realizada com executivos de super e hipermercados de todo o País 
 
Entra crise e sai crise, e mesmo com a enxurrada de novas marcas disputando palmo a palmo as 
vendas nos supermercados, as líderes continuam no topo - ao menos na lembrança dos 
executivos que administram redes de supermercados e decidem o que vão colocar nas prateleiras 
de suas lojas.  
 
Pesquisa realizada com 1,8 mil executivos de redes de hiper e supermercados do País revelou 
que, no caso de 23 das 42 marcas mais lembradas entre alimentos, bebidas e produtos de higiene 
e beleza, o índice de lembrança da marca (share of mind) da líder foi mais que o dobro da 
segunda marca.  
 
Segundo a 31.ª Pesquisa Nacional sobre Reconhecimento de Marca da Revista Supermercado 
Moderno, para 9 marcas mais lembradas, a diferença do share of mind entre a líder e a segunda 
marca variou entre 50% e 100%. Para as 10 marcas restantes, o diferencial do índice de 
lembrança da marca entre a líder e a segunda marca foi de até 50%. Os dados referem-se ao ano 
de 2002 e o critério para eleger as 42 marcas mais lembradas pelos executivos foi ela ser citada 
por 80% dos entrevistados em primeiro ou segundo lugar.  
 
Entre os destaques estão o fermento em pó Royal, marca líder, cujo share of mind é 522% maior 
do que a segunda marca, Fleischmann. A história se repete com o filtro de papel Melitta (líder) e o 
Brigitta, com diferencial de 440%; o açúcar União e o Dolce, com 441%; o condicionador de 
cabelo Seda e o Elseve, com 318%, e o Veja Multiuso e o Ajax, com 300%.  
 
"Muito se fala que as marcas líderes estão perdendo espaço por causa dos novos concorrentes, 
mas a realidade não é essa", afirma R. Macody Lund, responsável pela pesquisa e presidente da 
Informa. Ele destaca que, mesmo em épocas de vendas em baixa, como ocorreu no ano passado, 
o consumidor não olha só o preço, mas faz uma análise do custo e do benefício proporcionado 
pelo produto. Na maioria das vezes, não compensa comprar um produto mais barato se ele não é 
eficaz.  
 
Há evidências de que, no supermercado que mantém entre 60% e 69% de marcas líderes no 
sortimento, o faturamento por metro quadrado mais do que quadruplica em relação aos que 
mantêm entre 1 e 19 marcas líderes no estoque. Lund observa que há forte correlação entre o 
índice de lembrança da marca e o índice de participação de mercado do produto (share of 
market).  
 
Normalmente, o primeiro antecipa o desempenho do segundo.  
 
A pesquisa mostra também que a entrada de novos concorrentes no mercado em algumas 
categorias de produtos não provocou perda nas vendas. Ao contrário, os volumes comercializados 
cresceram, porque as agressivas campanhas de marketing disseminaram o uso do produto.  
 
O índice de lembrança da marca Bombril para lã de aço, líder de mercado, que era de 63,8% em 
1999, caiu para 54,2% em 2002. No mesmo período, o share of mind da segunda marca, Assolan, 
cresceu de 25,4% para 28,8%. Sem revelar números, o gerente de Marketing da Bombril, Fábio 
Avari, afirma que as vendas da companhia aumentaram, mesmo com a maior agressividade da 
concorrente. "Ela (Assolan) ajudou na expansão do mercado de lã de aço."  
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