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O "ranking" dos maiores fornecedores para os supermercados, feito pela revista "Supermercado 
Moderno", mostrou que as marcas líderes em 2002 perderam o posto este ano em 6% das 142 
categorias de produtos analisadas. Um exemplo é a briga dos iogurtes light. A marca Corpus, da 
Danone, tirou a liderança da Molico, da Nestlé.  

O vai-e-vem é ainda mais acentuado entre as segunda e terceira colocações, mostrando que as 
novas marcas estão dispostas a roubar fatias de mercado e se fixar nas gôndolas.  

 

Em 18% das categorias, o vice-líder do ano passado já não é mais o mesmo neste ano. Entre os 
terceiros colocados, a dança da cadeiras atinge um terço dos fornecedores, percentual que sobe 
para 52% na quarto lugar e 68% no quinto.  

No setor de limpeza, a Unilever HPC mantém o seu reinado como a maior fornecedora para os 
supermercados: suas marcas figuram entre primeiro e quinto lugar em 11 das categorias do 
setor, sendo que, em cinco delas, a multinacional é a primeira. A Bombril, porém, era a segunda 
maior fornecedora de produtos de limpeza em 2002. Neste ano, foi superada pela Reckitt 
Benckiser, fabricante de marcas como o Veja. A Bombril caiu para terceiro lugar. Na quarta 
posição, quem ascendeu foi a Colgate-Palmolive, que passou a ocupar o lugar da Clorox em 2002.  

Na seção de alimentos, Nestlé e Unilever Best Foods continuam intactas como as maiores 
indústrias do setor, figurando em primeiro e segundo lugar, respectivamente.  

Mas, no terceiro lugar, a Parmalat perdeu a posição conquistada em 2002 para a Sadia. A 
Parmalat caiu, de fato, dois degraus, para a quinta colocação entre os maiores do segmento de 
alimentos. O grupo italiano também foi superado pela Danone, que passou a ser a quarta maior 
do setor neste ano.  

Segundo Macody Lund, presidente da Informa Publicações Especializadas, editora da "SM", os 
líderes investem pesado para defender o seu território. O que não significa, no entanto, que não 
estejam vulneráveis à concorrência. "Os supermercados estão diversificando o número de 
fornecedores, mas conseguir desbancar os líderes é muito difícil", diz Cody. Foram analisadas 142 
categorias de produtos. Em apenas 25% delas, não houve alteração de marcas entre os primeiros 
e quintos colocados.  
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