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Pequenas marcas têm crescido na preferência dos supermercadistas no momento da compra, 
mas ainda estão longe de ameaçar a supremacia das líderes. Pesquisa revela que 62 marcas 
perderam participação no varejo, mas apenas quatro foram desalojadas do 1 lugar.  
 
Novas marcas não ameaçam espaço das líderes nas gôndolas 
 
Pesquisa revela que 62 marcas perderam participação, mas apenas quatro caíram do 1º- 
lugar. A estabilidade da economia e o crescimento do consumo vêm dando fôlego às pequenas 
indústrias para investirem na qualidade e distribuição dos produtos. Assim, as pequenas 
marcas têm crescido na preferência dos supermercadistas no momento da compra, mas ainda 
longe ameaçar a supremacia das líderes.  
 
Isto é o que mostra a Pesquisa Reconhecimento de Marcas, realizada há 34 anos pela Revista 
Supermercado Moderno. O levantamento, feito com 1,7 mil supermercadistas de todo o país, 
responsáveis por quase 70% do faturamento do setor, indica as principais marcas em ‘share of 
mind’ (reconhecimento de marca) dos varejistas. "São as marcas que receberão maior apoio 
do supermercadista no ponto-de-venda e deverão ampliar sua participação nas gôndolas", 
afirma Sergio Alvim, diretor da Informa Publicações.  
 
A pesquisa, realizada em 120 categorias de consumo de massa, mostra que 62 líderes 
perderam participação entre os varejistas, mas apenas quatro foram desalojadas de suas 
posições. Em 2004, a margarina Doriana, era líder absoluta com 25,54% de preferência dos 
entrevistados. Este ano, a marca perdeu 4 pontos percentuais e caiu para a segunda posição, 
com 21,54%, atrás da Qualy (24,37%).  
 
Na lista dos ex-líderes também está a Camil, que perdeu o lugar para a Combrasil; a Gleid 
Sany, superada pela Desodor; e a Seven Boys, que perdeu a posição para a Panco.  
 
Apesar disso, o levantamento mostra que um terço das marcas líderes continuam detendo no 
mínimo 40% de share of mind. "Muitas empresas perderam posição em função do aumento da 
concorrência do mercado", afirma Sheila Hissa, editora da revista, citando como exemplo o 
leite de soja Ades.  
 
O produto liderava quase sem concorrência, mas já sofre pressão de outras marcas, como a 
Purity, que cresceu 5,20% em participação; a Del Valle (+1,04%) e a Soyfruit (+1,54%). Além 
do lançamento da bebida de soja da Batavo, no ano passado, que já conta com 2,60% de 
preferência. "Neste caso, embora a Ades perca participação, o mercado está crescendo, então 
ganha-se em vendas", diz Hissa.  
 
As grandes indústrias diversificaram e passaram a atender outros nichos para continuar 
crescendo. É o caso da Nestlé, com o chá pronto Nestea. "Embora a categoria tenha caído 
perto de 7% em volume de vendas, a marca cresceu em share of mind em seis pontos 
percentuais", diz a executiva.  
 
Ela afirma ainda que a indústria tem investido para reposicionar alguns produtos e garantir a 
participação no mercado, como a torrada Bauduco. Líder por quatro anos consecutivos, a 
marca ganhou nova roupagem para atrair jovens, como atributos ligados à vida saudável. "E 
manteve o primeiro lugar, com 59,26%, mesmo perdendo 5,46 pontos percentuais de 
participação", afirma Hissa.  
 
Lançamentos  
 
Alvim explica que o crescimento da marca se dá em duas formas: as próprias líderes querendo 
abocanhar outros segmentos "A Jonhson & Jonhson está investindo em produtos para a classe 
C/D", afirma. Ele cita como exemplo a marca de absorvente higiênico Sempre Livre. "É um 
produto com preço cerca de 20% abaixo do líder."  



 
Outra forma de crescer é a indústria lançar produtos. A pesquisa mostra que, em 2005, 
apenas cinco lançamentos conseguiram atingir reconhecimento acima de 1%. A sopa 
instantânea Vono, é um exemplo. A marca estreou no mercado com o considerável índice de 
preferência de 4,17%. "A indústria investiu na divulgação do produto, como degustação nas 
lojas e até pontos freqüentados pelo público alvo, como barzinhos", afirma Hissa.  
 
O molho para salada Jurema também alcançou participação expressiva, 3,23%, bem como a 
bebida de soja Batavo (2,60%), a coloração de cabelo Real Tom (2,34%) e a mistura para bolo 
Zaeli (1,88%).  
 
"A ascensão das marcas pequenas é apenas relativa. Individualmente, não têm expressão - a 
maioria raramente detêm mais de 4% de participação, mas em conjunto podem responder por 
parte da queda das líderes e vice-líderes", diz Alvim.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 jun. 2006, Administração & Serviços, p. C-3. 
 


