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O domínio das

gôndolas
Grandes redes investem na ampliação e

melhoria de suas marcas próprias para
conquistar o consumidor pelo bolso

As altas taxas de juros, a perda
de poder aquisitivo da popu-
lação e os elevados índices de
desemprego têm estimulado o
crescimento da venda de pro-
dutos com as marcas das
grandes redes supermercadis-
tas, um fenômeno que ganhou
amplitude no mercado nacional
na década de 90. Depois de
implantar a categoria no país, o
setor investe agora na consoli-
dação desse tipo de produto,
cujo atrativo é o preço, que
chega a ser até 30% inferior em
relação à marca líder.
Dados da Associação Brasileira
de Supermercados (Abras)
indicam que as marcas próprias
correspondem a 4,6% do total
movimentado pelo setor, cujo

faturamento total atingiu R$
97,7 bilhões em 2004, contra
R$ 89,3 bilhões do ano anterior.
"É difícil encontrar um consu-
midor que nunca tenha compra-
do ao menos um produto de
marca própria", afirma Roberto
Nascimento, diretor de marcas
próprias do Wal-Mart, que em
suas lojas oferece cerca de 5 mil
itens de 17 selos diferentes,
como Great Value, ColorPlace e
Mais por Menos, essa última
comercializada apenas no
Brasil, onde a rede trabalha
ainda com 700 produtos da
marca BomPreço e 350 do
Sarrfs Club. "Atuamos neste
segmento desde 1997, sempre
focando a inovação, o que atrai
a atenção dos consumidores.

Hoje, essas mar-
cas respondem
por 15% do fatu-
ramento do grupo
no país." Ele
acrescenta ainda
que em alguns
segmentos, como
café instantâneo, sucos prontos
e guardanapos, de cada três pro-
dutos vendidos pelo Wal-Mart
um é de marca própria.
Rara elevar ainda mais a partici-
pação do setor nos negócios, a
multinacional aposta na expan-
são dessa área tida como
estratégica para o Wal-Mart.
"Em 2004, o segmento de mar-
cas próprias obteve um cresci-
mento de 25% em volume,
índice que este ano deverá atin-
gir 40% de aumento no
nordeste e 30% nos estados do
sudeste dó país", prevê
Nascimento.
Para tanto, 600 novos itens
chegarão às gôndolas dos
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supermercados da rede até o final de
2005, contra os 350 lançados no ano
passado. Entre as novidades de
marca própria citadas pelo executivo
estão desde alimentos prontos para o
consumo e creme dental com bran-
queador até brinquedos, fraldas
descartáveis e aparelhos de home
theater.
De acordo com o diretor do Wal-
Mart, "no Brasil, o mercado de mar-
cas próprias ainda é pequeno em
relação ao de outros países, o que
indica que esse é um grande nicho a
ser explorado." Dados do instituto

Nielsen indicam que, atualmente,
5,5% do faturamento do varejo
brasileiro está relacionado às vendas
desse tipo de produto. "Nos Estados
Unidos essa taxa eqüivale a 20% e
em alguns países europeus a pene-
tração das marcas próprias chega a
50%", complementa Nascimento.
Outra pesquisa recente sobre hábitos
de consumo feita pelo instituto
mostra ainda que 78% dos consumi-
dores conhecem as marcas próprias
dos supermercados, sendo que 54%
compram esses produtos com fre-
qüência. O estudo revelou também

que 45% dos entrevistados admiti-
ram ter substituído produtos de mar-
cas tradicionais pelos de marca
própria durante as compras.

Concorrência elevada
Atentos ao potencial de crescimento
da categoria, o grupo Pão de Açúcar
e o Carrefour também iniciam o
segundo semestre investindo na con-
solidação de suas marcas próprias.
No final de maio, o império varejista
de Abílio Diniz, que recentemente se
associou ao grupo francês Casino,
destinou uma verba de R$ 600 mil
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para a criação do Centro de Inovação
e Supermercado de Marcas Próprias.
"Assim, reunimos em um só local
todo trabalho de pesquisa, teste e
experimentação de produtos que
levam nossas logomarcas com o
objetivo de oferecer ao consumidor o
que o varejo tem de melhor", comen-
ta a gerente de marca própria do
grupo Pão de Açúcar, Luciene
Schedenffeldt.
Atualmente, a companhia conta com
3800 produtos de marca própria e
espera encerrar o ano com 300 novos
itens em seu portfólio, que é compos-
to pelos selos Pão de Açúcar (400
mercadorias), Goodlight (250), Com-
preBem (750), Extra (1400) e Sendas
(600). Com o mix atual, o segmento
já responde por 15% de market share
no CompreBem, 12% no Extra, 11 %
no Sendas e 10% no Pão de Açúcar.
"Com o Centro de Inovação vamos
ampliar nossas estratégias de diferen-
ciação e lançamento de produtos
inovadores: novos sabores, aromas,
ingredientes, receitas e embalagens
diferenciadas para nossos clientes",
detalha a gerente do grupo. Sediado
em São Paulo, o novo espaço abriga

Roberto Nascimento, diretor de
marcas próprias do Wal-Mart:
trabalho com mais de 5 mil itens
de 17 selos diferentes

o Núcleo de Estudos de Produto com
Consumidor e o Centro Culinário da
CBD para a criação de novas receitas
e elaboração de cursos, além de salas
para a realização de palestras, treina-
mentos, pesquisas e grupos de dis-
cussão.
Luciene informa que com essa refor-
mulação, que prevê a entrada de 30
novos fornecedores, a idéia é que as
vendas da categoria cresçam aproxi-
madamente 20% em relação a 2004.
"Visando a ampliação desse ramo de
negócios, este ano o grupo irá investir
18 milhões no marketing de suas mar-

cas próprias." Desse total, R$ 12 mi-
lhões são destinados a ações de
comunicação, como a revista Com-
preBem, os concursos de receitas, as
degustações nos pontos-de-venda e
os materiais de merchandising. O
restante da verba, que em 2004 foi de
R$ 14 milhões, será usado na criação
de embalagens diferenciadas. "Não
utilizamos mídia de massa para divul-
gar os produtos com nossos selos
porque o objetivo não é brigar por
preço, mas fidelizar o consumidor por
meio das bandeiras do grupo."
Com base na filosofia de realocar os
investimentos, nos próximos meses o
Pão de Açúcar irá lançar uma cam-
panha institucional de suas marcas
próprias na TV por assinatura. "É uma
evolução do comercial, pois os anún-
cios irão mostrar o diferencial desses
produtos sem citar ofertas", adianta
Luciene. Outra novidade foi a inau-
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guração do supermercado MP, o
primeiro estabelecimento a vender
apenas produtos de marcas próprias
do grupo Pão de Açúcar. Ini-
cialmente, o ponto-de-venda irá aten-
der apenas os 70 mil colaboradores e
prestadores de serviço da organiza-
ção. "A iniciativa funciona como
uma ação de endomarketing, por isso
a abertura para o consumidor final
ainda não está nos planos da empre-
sa. Mas, no futuro, isso poderá se
tornar realidade."
Já o Carrefour optou por reformular
as embalagens e ampliar a quanti-
dade de itens que levam o selo da
rede, que no primeiro trimestre do
ano registrou um crescimento de
40% nas vendas de produtos com
marca própria em relação ao
mesmo período do ano anterior.
Além de uma roupagem mais mo-

derna e prática, criada
pela agência Narita e
adaptada em cada cate-
goria de produto pela
Pandesign, os produtos
ganharam uma nova assi-
natura: "A sua melhor
compra". "Visualmente,
as embalagens da marca
Carrefour não tinham
grande destaque. Com a
nova identidade visual e
os mais de 500 lançamen-
tos, como azeites, iogur-
tes e detergente em pó, passaremos
a ter mais força no ponto-de-
venda", diz Rodrigo Lacerda, diretor
de marketing corporativo da rede.
Quem ganha com toda essa movi-
mentação de mercado é o consumi-
dor, que além de pagar menos na
hora da compra ainda tem acesso a

produtos diferenciados, como a
pizza de mussarela de búfala com
tomate seco da marca Pão de
Açúcar, os hidratantes e sabonetes
do Wal-Mart, que são inspirados nos
aromas da Victoria's Secret, ou ainda
os salgadinhos de sabores variados
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do Carrefour.

Fonte: Marketing, ano 39, n. 389, p. 12-15, jun. 2005.




