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Não importa o tamanho ou a origem da empresa. Ganha a preferência do supermercadista 
quem faz inovações constantes, investe em distribuição, mídia e, claro, no ponto-de-venda.  
 
Pesquisa da Revista Supermercado Moderno mostra que as marcas preferidas dos varejistas 
investem na exposição das suas marcas - que podem ser líderes de mercado, como Sempre 
Livre, da Johnson & Johnson ou marcas pequenas de empresas regionais, a exemplo do 
desodorizador Desodor, da Química Santo Antônio, de Nova Iguaçu (RJ). "Quando a marca 
conquista a preferência do varejista, ela ganha mais apoio, espaço na gôndola e também a 
atenção do consumidor", diz Sérgio Alvim, diretor comercial da revista.  
 
Uma marca que passou por esse processo de declínio - começando pelo varejista e terminando 
com queda nas vendas - foi o condicionador Neutrox, da Coper. Em 1999, a marca era a 
segunda no ranking e tinha um índice de preferência de 14,1%. Sem investimentos, o índice 
caiu ano a ano até atingir 4% em 2005. "A opinião do varejista antecipa a percepção do 
consumidor sobre o produto", diz Sheila Suly Hissa, editora.  
 
No ano passado, entre as marcas que se destacaram estão duas marcas da brasileira Santher, 
a toalha de papel Snob e o guardanapo Santepel. "É uma resposta ao forte trabalho que a 
empresa fez no ponto-de-venda", afirma Alvim.  
 
Além do do ponto-de-venda, o suporte do investimento em mídia também é considerado pelo 
comércio varejista. Em sabão em pó, a marca Minerva da Unilever, que tem recebido poucos 
investimentos entre o portfólio da companhia, caiu dois pontos percentuais - de 10,04% para 
7,44%.  
 
Por outro lado, a líder Omo, alvo constante de inovações e campanhas de mídia da Unilever, se 
mantém firme na liderança, com 49,53%. Tixan, da Química Amparo, alvo de constantes 
investimentos em mídia, passou Minerva e está na terceira colocação do segmento, com um 
índice de preferência de 7,92%. Marcas que investem em produtos de maior valor agregado e 
aumentam a margem do varejista também se destacam. É o caso de Listerine, da Pfizer, e 
Kimberly-Clark, que tem feito um forte trabalho com Scott e Neve para que o consumidor 
migre da folha simples para a folha dupla - que cresceu 12% no ano passado, contra 4% da 
simples.  
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