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Confira a lista das marcas mais escolhidas no Brasil

O Brand Footprint foi formulado com base na frequência com que os produtos das

marcas foram adquiridos durante o ano de 2012

por Andréia Martins
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 Apesar da liderança da Coca-Cola, cerca de 70% das marcas de alimentos com maiores

pontuações no ranking são locais   (Reprodução)
A Kantar Worldpanel divulgou hoje (2) a lista das marcas mais escolhidas pelos brasileiros. Quem lidera o ranking é a Coca-Cola, seguida pela Ypê e Colgate.

O Brand Footprint verificou de fato o que foi comprado no ponto de venda por meio de visita das pesquisadoras aos lares e scanner do código de barras. O ano base da

pesquisa foi 2012.

A Kantar aponta quatro categorias com maior movimento do estudo, sendo elas: bebidas gaseificadas, pão, bolacha e leite.

Apesar da liderança da Coca-Cola, cerca de 70% das marcas de alimentos com maiores pontuações no ranking são locais.

Dos 32 países pesquisados, a Coca-Cola é o produto mais comprado, sendo escolhido 5,3 bilhões de vezes ao ano. A marca lidera o ranking em oito dos 32 países. Produtos

da marca Colgate, segunda no ranking mundial, são comprados por 65% dos lares do mundo.

Marcas mais escolhidas no Brasil

1          Coca-Cola

2          Ypê

3          Colgate

4          Omo

5          Tang

6          Antarctica

7          Qualy

8          Maggi

9          Soya

10        Nesquik

Fonte: Relatório Brand Footprint, Kantar Worldpanel

 O Ranking

O ranking Brand Footprint da Kantar Worldpanel revela a força das marcas de consumo em 32 países em quatro categorias: bebidas, alimentos, saúde e beleza, cuidados do

lar. Para isso, o grupo desenvolveu uma métrica exclusiva chamada de Consumer Reach Point (CRP) que mede, pela primeira vez, quantos lares ao redor do mundo compram

uma marca pelo menos uma vez durante o ano (a penetração) e a frequência (o número de vezes que a casa compra a marca durante o ano).

“Esse cálculo inovador auxiliará os fabricantes  dessas categorias a compreender claramente seu alcance global de fato além de revelar as regiões que apresentam maiores

oportunidades de crescimento”, explica Christine Pereira, Diretora Comercial da Kantar Worldpanel no Brasil.
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Supermercados faturam 9,65% mais em março

Prêmio elege líderes empresariais em nove categorias

BNDES aponta aumento de 50% em crédito para pequenas empresas
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 Veja as ultimas matérias:

 Alair Martins é homenageado por seus 60 anos de atuação

 Setor atacadista distribuidor fatura R$ 178,5 bilhões em 2012

 Pirataria domina a indústria de brinquedos

 Unilever investe R$ 50 milhões em duas marcas
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