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A tendência de experimentar produtos está cada vez mais tomando conta do dia-a-dia do 
consumidor. Mesmo antes da campanha da cerveja Nova Schin, que pede que as pessoas 
experimentem seu produto, o ato de provar antes para comprar depois já fazia parte da rotina do 
consumidor. O segmento de marcas próprias é um dos que aproveita essa tendência.  
 
Recente pesquisa da consultoria AC/Nielsen revelou que a participação das marcas próprias no 
faturamento das redes de varejo passou de 4% para 5,6% neste primeiro semestre, em relação 
ao mesmo período do ano passado.  
 
"As pessoas até compram os produtos que têm marcas fortes, como sabão em pó, por exemplo, 
mas olham para a prateleira próxima e levam nosso produto para experimentar. Caso ele 
satisfaça as necessidades, voltam para comprar novamente", explica Marco Quintarelli, diretor de 
marca própria do grupo Sendas. Segundo ele, 91% das pessoas que experimentam os produtos, 
levam a marca própria na próxima compra.  
 
O grupo investe cerca de R$ 1 milhão por ano neste segmento e a perspectiva é de lançamento de 
mais 200 produtos ainda este ano. As novidades, lançadas na 37ª Expo Abras, são o Feira Viva - 
linha de frutas e legumes embalados - e o Viva Saudável, com grande variedade de produtos light 
e diet.  
 
"Também vamos ampliar a linha Gourmet, com nossos produtos premium, e lançamos, este mês, 
o café Comendador, em homenagem ao fundador da Sendas, Manoel Sendas, que chamávamos 
de Comendador", diz Quintarelli.  
 
Segundo ele, o café Sendas foi o produto precursor das marcas próprias do grupo, lançado no 
primeiro ano de fundação da rede de supermercados, há 43 anos. Mas há dez anos que o grupo 
investe neste segmento e já são mais de mil produtos com a marca Sendas à venda na rede. 
"Hoje esses produtos representam 7,5% do faturamento do grupo, mas a expectativa é chegar a 
15% em 2005", ressalta o diretor de marca própria da Sendas.  
 
De acordo com Quintarelli, além do café, o suco de laranja é o produto de marca própria mais 
vendido nos supermercados do grupo. "Dos sucos que vendemos, 42% são Sendas", completa.  
 
Quintarelli diz ainda que para chegar a esse nível de aceitação, utiliza a experimentação através 
de "samplers", ou seja, pequenos estandes dentro dos supermercados. "Queremos estar sempre 
próximos do consumidor", ressalta.  
 
A mesma estratégia foi lançada pela Kaiser durante a feira da Abras. A empresa disponibilizou 
"back packs" para servir chopp Kaiser aos visitantes do estande que montou na feira.  
 
"É uma nova tecnologia, importada da Alemanha, que mantém o chopp bem gelado e com 
pressão. Algo muito diferente dos ‘back packs’ de antigamente, que deixavam a bebida 
totalmente sem gás", explica André Gomes, gerente de marketing da cervejaria Kaiser. Segundo 
ele, assim como o "back pack", um caminhão, espécie de cervejaria ambulante e denominado de 
Kaiser Beer Station, com capacidade para 10 mil litros, servirá para levar a cerveja ao 
consumidor. A primeira ação da empresa será durante a Oktoberfest, no mês que vem, em 
Blumenau (SC). A cerveja, pelo segundo ano consecutivo, é a oficial do evento.  
 
Nova Schin  
 
Ao contrário da Kaiser, que já tem sua marca consolidada no mercado, a Nova Schin também 
quer se aproximar cada vez mais do consumidor com sua nova campanha. Com a experimentação 



da nova cerveja, que mudou o sabor, seu maior objetivo é ampliar sua participação no mercado 
nacional, que hoje é de 8,6%, de acordo com dados Nielsen de agosto de 2003. "Seremos, 
inclusive, a cerveja oficial do carnaval da Bahia no ano que vem", revela Luiz Fernando Amaro, 
gerente de produtos do grupo Schincariol.  
 
Segundo ele, a aceitação tem sido bastante boa desde o lançamento, no início do mês. "Mas 
queremos chegar, em três anos, a 15% do mercado", declara Amaro. A empresa, que investiu, 
este ano, R$ 120 milhões em marketing, ainda prevê mais dois comerciais que darão continuidade 
ao primeiro ("Experimenta! Experimenta!"), mas, de acordo com Amaro, os novos filmes não 
usarão as mesmas personalidades presentes no comercial anterior.  
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