
O consumidor brasileiro
vem se familiarizando com
produtos cuja marca é a
mesma do supermercado,
uma opção de qualidade e
preço competitivo.

Por Rita Norberto

O s produtos de marcas próprias vêm aos poucos conquistando o
consumidor brasileiro. A popularização dessa filosofia comercial
e de consumo, entretanto, é um processo lento, que exige dedi-

cação, paciência e investimento em marketing, como ocorreu na Europa e
nos EUA, onde este conceito hoje está consolidado. Seduzir o consumidor
a levar produtos com a marca do supermercado, com preços competitivos
em relação às marcas líderes não é tarefa fácil. Porém, aqueles que praticam
estão gostando dos resultados.

Especialistas no assunto avaliam positivamente e supermercadistas que
apostaram na idéia de criar suas próprias marcas não se arrependem. O
mundo também passou por este processo. No início havia o conceito de pro-
duto barato, sem qualidade. Mas, com o tempo, este conceito foi evoluindo.

PESQUISA GLOBAL - Estudo realizado pela ACNielsen, observando o
comportamento das marcas próprias em 36 países, envolvendo 80 cate-
gorias e volume de negócios da ordem de US$ 85 bilhões, constatou que
em 2003 o valor representado por essas marcas foi de 15% do total. O
crescimento, 4% em relação a 2002 na média, foi constatado em mais
de dois terços dos países estudados e a média de preço das categorias
ficou 31 % abaixo em relação às marcas tradicionais.

No Reino Unido, o exemplo mais forte, a média do setor em marcas
próprias é de 40% do volume de vendas das categorias em que participam.
No continente europeu, afirma o professor Luiz Artur Brito, da área de



operações e coordenador de marcas
próprias da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), a média de participação das
marcas próprias é 20%, percentual
idêntico ao verificado nos EUA.

METADE DO PROCESSO - No Brasil,
onde o conceito chegou na década
de 70, os números são bem mais
modestos, de 8,8% do volume das
categorias nas lojas de auto-serviço
de cinco ou mais check-outs. O
estágio atual do Brasil não pode
ser considerado atrasado, porque o
País está na metade do processo.
O que aconteceu na Europa e EUA
está acontecendo aqui. "Este índi-
ce pode alcançar de 15% a 20%
em um prazo de cinco a dez anos",
avalia Brito.

A aceitação das marcas pró-
prias, embora seja mais concen-
trada nas classes A e B, aponta
as boas perspectivas do negócio.
Conforme o estudo de 2004 da
ACNielsen, 92% dos consumido-
res recomendariam a compra de
produtos de marca própria e 66%
compreendem o valor destes pro-
dutos contra 62% no ano anterior.

Para as grandes redes que atuam no Brasil
- Pão de Açúcar, Carrefour, Wal-Mart e Sonae,
as marcas próprias fazem parte do cotidiano
da operação, de forma que já acumulam um
grande aprendizado, além de sintonia plena

com a realidade mundial do setor.
Este negócio, entretanto, já vem
sendo praticado com boa per-
formance de resultado até por
pequenas empresas de super-
mercados.

A velocidade deste avanço é
determinada, afirma o professor,
pela junção de dois fatores: a exis-
tência de um varejo concentrado
(com visão estratégica, escala de
produção) e de uma indústria volta-
da para a produção de marcas pró-
prias. No Brasil, muitas empresas
ainda não reconheceram a impor-
tância deste negócio. Uma fábrica
de biscoitos, por exemplo, concorre
com dificuldade com as grandes
marcas, quando poderia investir na
produção de marcas próprias. "É
um fenômeno que tende a se con-
solidar, não aproveitar isso é não

olhar para uma grande oportunida-
de que está aí", observa Brito.

O estudo da ACNielsen mos-
tra ainda que o preço médio das
marcas próprias nos supermerca-
dos é 22% menor se comparado
ao preço médio das categorias,

representando um faturamento de 5,5% do
total de 126 categorias nas lojas de supermer-
cados de cinco ou mais check-outs.

PERCEPÇÃO - Supermercadistas que souberam
olhar para este negócio não se arrependem.



É o caso do Lojam Supermercados, com qua-
tro lojas em Barueri e Osasco, na Grande São
Paulo. Há cinco anos, decidiu lançar seus pró-
prios produtos para ter um diferencial, como
afirma o diretor Adilson Jacynto Nunes. A linha
Lojam, que começou com ovos, hoje tem arroz,
feijão, pães, velas e até cestas básicas, vendi-
dos até 25% mais baratos que os tradicionais.
O arroz e o feijão são líderes de venda. "No
começo foi difícil para os clientes acreditarem
que nossos produtos eram tão bons quanto as
marcas mais conhecidas. Hoje, se faltam na
loja eles reclamam", diz.

A rede Supermercados Veran, com matriz em
Suzano e outras sete lojas
na região do Alto Tietê,
é outro exemplo. Há
dez anos, a rede lançou
o primeiro item de sua
marca, o arroz. Hoje, ofe-
rece pães, pizzas e dois
itens sazonais: panetone
e colomba, estes ofereci-
dos há cinco anos nas ver-
sões chocolate e frutas
cristalizadas. O preço, de
13% a 30% menor que as
marcas tradicionais, é con-
seguido porque os itens
são de fabricação própria,
exceto o arroz, compra-
do de uma empresa de
Jacareí, interior de São
Paulo. Segundo o geren-
te comercial, Ivanilson
Pedro da Silva, o preço,
porém, não é o único
atrativo dos itens com
marca própria Veran. "O
consumidor compra pela
qualidade. Nosso arroz,
por exemplo, é bem
posicionado em vendas
e não é o mais barato
da loja. O Veran tem 35
anos e jamais arriscaria
seu nome em produtos
ruins."

Qualidade também é a palavra-chave para
a indústria que pretende ser fornecedora de
marcas próprias. Ciente dessa realidade, a bene-
ficiadora e distribuidora de feijão Kicaldo, de
São Paulo, investiu em sua planta industrial e
conquistou o certificado de Qualidade ISO 9000.
Passou, e ainda passa, por rigorosas vistorias, o
que a habilita a atuar neste segmento. Há cinco
anos a Kicaldo distribui 17 marcas próprias para
grandes redes de supermercados de São Paulo e
Rio de Janeiro, além de ter a sua própria marca.



"O negócio tem de ser focado na qualidade.
Não adianta o produto ser barato, mas ruim. O
consumidor experimenta e não compra mais",
diz o diretor Mauro Luiz Bortolanza.

MP NO BRASIL - A trajetória das marcas próprias
no Brasil passa pelas grandes redes, que as trou-
xeram para o País. A rede norte-americana Wal-
Mart foi uma delas, implementando em 1997 seu
Programa de marcas próprias, que privilegia pro-
dutos de qualidade, diferenciados e com preços
competitivos. Atualmente, oferece ao consumidor
5.477 itens, em 160 categorias de produtos, sob
14 marcas próprias, como Great Value e Mais por
Menos, bem conhecidas dos consumidores.

A economia diante das marcas tradicionais

é de 22% até 50%. Para o diretor de Marcas
Próprias do Wal-Mart Brasil, Roberto Nascimento,
a aceitação destas marcas foi muito boa desde o
início, porque visa reduzir o custo de vida do con-
sumidor, oferecendo qualidade e preço menor.
"Não sentimos dificuldades, talvez porque a rede
começou no Brasil seguindo o mesmo programa
aplicado em outros países: mesmas marcas e
preços. Hoje, o Wal-Mart colhe os frutos disso e
o crescimento é consistente", diz.

Ter uma marca própria, porém, não é privi-
légio de grandes e médias redes. A central de
negócio Ares - Associação Rede Econômica de
Supemercados, que reúne 18 pequenos super-
mercados, é um exemplo disso. Há quatro anos,
a Ares lançou a sua marca Rede Econômica, que
oferece arroz, feijão, café, achocolatado, papel
higiênico e refrigerante. A qualidade e preços
até 20% menores conquistaram o consumidor.
"Hoje, 90% dos itens são líderes em seus seg-
mentos", diz o diretor da Ares, Arlindo Calsa
Filho. "As marcas próprias constituem um exce-
lente negócio, porque ajudam a fixar a marca da
loja e do produto na cabeça do consumidor."


