
marca própria

Os produtos de marca própria revelam uma ótima oportunidade

de negócios para atacadistas e varejistas

Rodrigo Puerta

Em um ambiente altamente competitivo, os pro-
dutos de marca própria (produtos vendidos ex-
clusivamente nas lojas das redes varejistas ou
atacadistas, que utilizam o nome da própria em-
presa ou um nome fantasia) aparecem como uma
excelente alternativa para varejistas e atacadis-
tas na busca por melhores resultados.

Segundo a pesquisa "Hábitos e Comportamen-
to do Consumidor de Marcas Próprias no Brasil"
da LatinPanel, 58% dos entrevistados já compra-
ram algum produto de marca própria. De outu-
bro de 2004 a setembro de 2005, o mercado de
marca própria movimentou R$ 6,9 bilhões, o que
representa 6% das vendas de todo o mercado
brasileiro de bens não-duráveis, incluindo algu-
mas categorias de vestuário.

Para o coordenador geral de varejo do Comitê
Abras de Marcas Próprias (Compro), composto
por empresas supermercadistas, atacadistas e
da indústria fornecedora de produtos de marca

própria e apoiada pela Associação Brasileira de
Supermercados (Abras), Marco Antônio Quinta-
relli, a expectativa é de que esse setor cresça ain-
da mais na participação das vendas de todo o
varejo nacional ou no volume das exportações.

Essa previsão é baseada em pesquisas de
mercado e iniciativas feitas pelas maiores redes
varejistas do país. O Estudo Anual da ACNielsen,
por exemplo, revela que o Pão de Açúcar aumen-
tou em quase 7% o número de itens de marca
própria no ano passado, em comparação com
2004. "As iniciativas favorecem, claro, os negó-
cios desses gigantes do varejo, mas ajudam a
desenvolver significativamente a indústria nacio-
nal fornecedora dos cerca de 43 mil produtos de
marca própria brasileiros", diz a coordenadora
geral indústria do Compro, Neide Montesano.

De acordo com a pesquisa divulgada pela La-
tinPanel, mais pessoas têm comprado produtos
de marca própria com um tíquete médio maior.
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De 2004 para 2005 a penetração de compra
desse tipo de produto aumentou 30%. Foram 5,9
milhões de novos lares compradores e com um
aumento de 9% no tíquete médio.

O estudo mostra ainda a penetração da marca
própria por setor. Dos consumidores entrevista-
dos 41% já experimentaram algum tipo de ali-
mento, produtos de limpeza 38%, higiene 36%,
bebidas 21%, têxtil 10% e eletro-eletrônico 6%.

As categorias que mais se destacam nesses
segmentos são; polpa/purê, sorvete, catchup,
cereal matinal (alimentos); papel higiênico, absor-
vente, sabonete (higiene); leite longa vida, suco
pronto, água (bebidas); sabão em pedra, deter-
gente líquido água sanitária amaciante (limpeza).

Um dos maiores desafios da marca própria é
intensificar a comunicação e informar o consu-
midor para desmistificar a percepção ruim em
relação à qualidade.

A pesquisa da LatinPanel aponta que 63% dos
consumidores consultados consideram a quali-
dade das marcas tradicionais melhor que as
marcas próprias e 61% afirmam que as marcas
tradicionais também proporcionam maior valor
agregado. No entanto, 23% não sabem e não
observam diferenciais de compra e 18% tem
pouco conhecimento sobre marcas próprias. O
que evidencia um baixo envolvimento do consu-
midor com esses produtos.

"Nos anos 60 e 70 as empresas entraram no
mercado de marcas próprias sem nenhum crité-
rio de posicionamento. Sem preocupação com a
qualidade dos produtos. O consumidor só agora
está tomando conhecimento do que é marca pró-
pria. De que marca própria apresenta não só pre-
ços mais competitivos, mas também qualidade
competitiva", explica Marco Quitarelli. O presiden-
te da Seragini/Farné Design de Idéias, Lincoln
Seragini, comenta que além de fabricarem pro-
dutos de má qualidade a apresentação dos pro-
dutos também era precária nesse período. "A
marca própria começou mal no País. O produto
tinha má qualidade e a embalagem comprovava
isso". Ele acrescenta que a embalagem é uma
das poucas oportunidades de inovação e muitas
vezes é quem define a compra.

"A embalagem deve romper a relação entre
motivação e preço na cabeça do consumidor no
ato da compra. Ela estimula a primeira compra. E

o consumidor até compra uma vez, difícil é repe-
tir essa compra. Por isso apresentação e quali-
dade devem andar alinhadas. Não basta ser bom
tem que parecer ser bom". Para Quintarelli a
década de 90 foi o início da terceira geração de
marca própria. Onde as empresas passaram a
priorizar mais a qualidade e a apresentação, apro-
ximando seus produtos dos líderes de mercado.

"Os Estados Unidos e a Europa se encontram
no que denominamos quarta geração de marca
própria, onde os produtos apresentam diferenci-
ais em relação aos produtos da concorrência e
disputam liderança no mercado. O nosso grande
desafio agora é ingressar na quarta geração e
educar os consumidores".

[ No atacado ]
Os investimentos em marca própria pelas em-

presas atacadistas também crescem no País.
Segundo estudo da ACNielsen com os maiores
atacadistas do Ranking ABAD 2004 e mais sete
empresas com histórico de marcas próprias, que
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cas com indústrias de pequeno e médio porte
orientadas a produção. "Essas industrias têm
enormes dificuldades de crescimento e teriam
que investir muito para o desenvolvimento de
marcas. Essas que se orientam para produção,
qualidade e volume podem ter no atacado um
parceiro estratégico e crescer em escala produ-
zindo marcas prórprias", acrescenta Tiezzi.

[ Perfil do consumidor J
Para obter os melhores resultados é fundamen-

tal compreender melhor o processo de decisão
de compra dos produtos de marca própria e co-
nhecer quem são seus consumidores.

A pesquisa da LatinPanel revela que 86% dos
consumidores de produtos de marca própria en-
trevistados são da região Sul e Sudeste do Bra-
sil, 67% moram em regiões metropolitanas, 46%
são famílias de 3 a 4 pessoas e 64% são donas
de casa com idade acima dos 40 anos.

O consumidor de marca própria compara mais
preço entre marcas do que entre lojas. 66% com-
param entre marcas e 55% entre lojas. No total,
os consumidores em geral, comparam 58% en-
tre marcas e 70 entre lojas;

Além disso, os consumidores de marca própria
gastam 11 % a mais do que os não compradores e
a maioria pertence à classe AB. "A classe AB se
destaca como principal consumidora de marca pró-
pria devido a dois fatores básicos: a capacidade
econômica de comprar produtos simplesmente
para experimentação e um nível de consciência e
informação maior que permite, por exemplo, con-
sultar os fabricantes de produtos de marca própria
e assim identificá-los", esclarece Marco Quintarelli.

Embora o consumidor de marca própria seja,
predominantemente, classe AB, o crescimento
é mais intenso nos consumidores das classes
CDE. De outubro de 2004 a setembro de 2005,
o consumo de produtos de marca própria au-
mentou 43% nas classes AB e 57% nas clas-
ses CDE (LatinPanel). Por isso na hora de deci-
dir a compra a relação custo benefício é o prin-
cipal motivo que leva o consumidor a comprar
produtos de marca própria. Pois 70% dos en-
trevistados responderam que buscam por pre-
ços mais acessíveis e 16% dos consumidores
revelaram que priorizam a qualidade dos pro-
dutos de marca própria.




