
A Marca Própria evoluiu nos últimos
dez anos, conquistou aceitação,
qualidade e tornou-se um precioso
instrumento de fidelização do cliente

POR VANILDA OLIVEIRA

Todos os dias milhares de pesso-
as passam pelos check-outs das
72.884 lojas de supermercados
do país carregando uma precio-

sidade para os varejistas. Se em suas sacolas
estiverem cem produtos, pelo menos seis,
em diferentes itens, entre mais de 34 mil
opções serão de Marca Própria (MP). Em
casa terão a opção de lavar roupa, escovar
os dentes, cozinhar ou tomar café da ma-
nhã, entre outras rotinas, com um produto
deste tipo sem imaginar que demoram até
nove meses para serem concebidos. Marca
Própria é hoje sinônimo de qualidade e
preço competitivo no Brasil. Prova disso
é que um em cada três brasileiros consu-
miram MPs em 2006.

Que vantagem a empresa leva? Clien-
te fiel: ganho incalculável em um mundo
globalizado, onde o consumidor está cada

vez mais exigente, sem
tempo nem disposição
para testar novos pro-
dutos, sob o risco de
errar. O cliente compra
Marca Própria apostando principalmente
na qualidade e no valor agregado sem per-
der de vista o preço vantajoso.

Por tudo isso, a MP transformou-se
num nicho que não pode ser mais ig-
norado. Tanto que já representa 5% do
faturamento total do varejo brasileiro,
que superou os R$ 100 bilhões em 2006,
segundo o coordenador do Comitê de
Marcas Próprias (Compro) da Associa-
ção Brasileira de Supermercados (Abras),
Marcos Manéa.

Com a consciência de que MP é muito
mais bem aceita no mercado europeu,
onde atinge até 49% do volume de ven-

das, o diretor de Marcas Próprias do
Grupo Pão de Açúcar, Celso Ruggiero,
alerta que o brasileiro é menos suscetí-
vel a trocar de marca. Por isso, o posi-
cionamento desses produtos precisa ser
privilegiado, estar sempre ao alcance dos
olhos dos clientes na gôndola. Além de
exigir boa embalagem e também degus-
tação no ponto-de-venda.

Até chegar ao PDV, a Marca Própria
enfrenta um longo caminho que exige um
bom e confiável fornecedor, seja qual for
o tamanho da empresa. Para quem ainda
sonha com sua MP, mas está entre os pe-
quenos e médios varejistas, as Centrais de



Negócios são um bom caminho porque
garantem volume de compra.

Independentemente do tamanho, po-
rém, a empresa cuja cultura é voltada à
sua marca específica, dificilmente conse-
guirá entender e gerar um bom negócio
em MP, assim como o varejista que tratar
a MP como um produto normal de linha
também terá dificuldades para gerar um
bom negócio. "A MP deve ser administra-
da como negócio único, que envolve dois
sócios, o supermercadista e a indústria",
ensina Maurício Moral, com a experiên-
cia de quem fundou a Associação Brasi-
leira de Marcas Próprias e Terceirização
(Abmapro) e dirige a Cinalp Produtos
Alimentícios.

A MP, ensina ele, deve ter o posiciona-
mento similar ao da marca líder, dando a
garantia ao consumidor de que a poucos
metros de sua residência ele pode numa
eventualidade falar diretamente com
quem detém a marca dos produtos à
venda. "Numa política de supermercado
de vizinhança esse é um grande diferen-
cial", afirma.

Esse é o caminho para a diferenciação
do varejo. Hoje é necessário surpreender
o consumidor. Existem milhares de itens
nos supermercados e a embalagem pode
garantir o destaque necessário para o po-
sicionamento das MPs, segundo a direto-
ra executiva da Associação Brasileira de
Embalagem (Abre), Luciana Pellegrino.

O gerente comercial da Palate, empresa
de achocolatados, Moisés Carlos Ferreira,
garante que não adianta a empresa de-
senvolver uma marca e não tratá-la como
se fosse a líder. "Em respeito à renda do
povo brasileiro, ele não pode errar", arre-
mata Celso Ruggiero do Pão de Açúcar.
"Dá trabalho, mas compensa", diz Mar-
cos Manéa. Tanto que nos próximos cinco
anos, 15% do mercado deve estar tomado
por produtos próprios.



Ter um produto de Marca Própria
na gôndola não é mais um negó-
cio somente para grandes redes
varejistas. Desde o ano passado,

os 500 pequenos e médios supermercados
de 420 municípios espalhados por todo
o Estado de São Paulo têm o privilégio
de ter Previllege, a MP de panetones e

ovos de Páscoa do Comitê de Centrais
de Negócios da APAS, que transformou
o sonho desses lojistas em realidade e os
fez entrar num filão que faturou R$ 6 bi-
lhões no ano passado e cresceu 10% em
volume vendido.

Mas é só o começo: ainda neste ano,
produtos das cestas de alimentos e higiene



estarão nas prateleiras com a marca Pre-
villege, respeitando a máxima vigente para
MPs: qualidade é a essência do negócio. "A
Marca Própria eleva a auto-estima do su-
permercadista. Ele pensa: é o meu produ-
to que está naquela gôndola. Um produto
que tem diferencial, exclusivo", conceitua
o vice-presidente de Centrais de Negócios
da APAS, Edivaldo Bronzeri.

Criado em 2003 para dar suporte aos
varejistas, o Comitê lançou sua primeira
MP em 2006, aproveitando a sazonalidade
da Páscoa e das festas de fim de ano. O
sucesso foi tão grande, que o volume de
vendas superou as expectativas e a marca
foi reeditada neste ano.

A necessidade e o crescimento da MP
dentro dos supermercados e também o
aproveitamento do ganho de escala de
todas as centrais juntas levou à deliberação
e criação da MP pela Centrais de Negó-
cios, explicou Bronzeri. Como não há um
investimento em mídia para divulgação, o
produto acaba se tornando mais barato, o
que, na ponta, gera o barateamento tam-
bém para o consumidor. Prova disso é que
os ovos de Páscoa e os panetones Previl-
lege competem com as marcas líderes de
mercado, de acordo com Bronzeri.

Do papel à gôndola, o Previllege de-
morou quatro meses para ficar pronto,
com o cumprimento de todos os itens de
qualidade exigidos pelo mercado. Há um
acordo com o fabricante dos produtos
para que ele também realize o controle
de qualidade. "Os supermercados ga-
nharam em rentabilidade, pois conse-
guiram vender 30% mais barato do que
o mercado", diz o vice-presidente de
Centrais de Negócios.

O produto deu certo porque o super-
mercadista acreditou no projeto e depois
o consumidor aderiu. Além de qualidade,
Bronzeri destaca que a exposição dos pro-
dutos nas lojas foi essencial e respeitou a
lógica da MP: ter boa embalagem e ser co-
locado à altura dos olhos do consumidor.

As Centrais de Negócios abrangem
supermercados com lojas de 100 metros
a 1.500 metros quadrados. E cada uma
deles adequou sua demanda ao seu ta-
manho. Diante dessa realidade, a marca
Previllege atendeu a varejistas que, se
fossem desenvolver todo o processo de
MP sozinhos, talvez não tivessem como
fazê-lo, principalmente devido aos custos
de embalagem. Os próprios fornecedores
fizeram o check-list e a contratação dos
fabricantes ocorreu por meio de licitação,
de forma transparente.

A iniciativa inédita tem atraído o
interesse de Centrais de outros Esta-
dos que, segundo Bronzeri, vêm até São
Paulo para entender todo esse sucesso.
Isso ocorre, diz ele, porque as Centrais
estão comprometidas e tiveram o apoio
da APAS.

Na opinião do executivo, há muito es-
paço para o crescimento da MP no Brasil,
o que deve levá-la a atingir os níveis de
representatividade europeus e norte-
americanos. Bronzeri admite que, inicial-
mente, houve um equívoco em relação ao
conceito de MP, que foi associada a preço
baixo e qualidade inferior. Problema já
revertido. (V. O.)

FONTES DESTA MATÉRIA

Comitê de Centrais de
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Estudos da Nielsen e LatinPanel revelam o perfil
do consumidor de Marca Própria no Brasil e
mostram o caminho das pedras

AMarca Própria está presente
em 12 milhões dos 36 milhões
de domicílios urbanos do Bra-
sil. Papel higiênico, biscoitos

e leite asséptico são as categorias que ti-
veram mais compradores em 2006. Essas
compras estão concentradas em lares com
quatro a cinco pessoas, de nível socioeco-
nômico alto, onde a dona de casa tem entre
41 e 50 anos e os filhos, entre 18 e 29 anos
de idade. Quarenta e três por cento dos
gastos com MPs ocorrem na Grande São
Paulo.

Esses dados foram revelados pela
Nielsen, que pelo 12° ano consecutivo

realizou um estudo sobre MPs. Além de
informações nacionais, a pesquisa também
aponta características de outros países, que
garantem a comparação com o mercado
brasileiro e levam à compreensão do com-
portamento do consumidor.

A LatinPanel explica que quem compra
Marca Própria costuma gastar 13% mais
nas lojas do que os consumidores que não
compram produtos dessa categoria e que
42% do total pertence às classes A e B.
Nielsen e LatinPanel apresentam núme-
ros diversos, mas ambas mostram cenário
positivo para o nicho no Brasil.

Segundo o gerente de contas-Brasil



da Nielsen, Olegário Araújo, 88% da po-
pulação conhece Marca Própria, número
ainda maior entre as classes A e B (92%)
e C (74%). "As dez primeiras empresas
do ranking do varejo alimentar investem
em MPs, e elas estão mais próximas dos
consumidores A e B", completa.

O índice de consumidores que conhe-
cem e também compram cresceu na última
pesquisa em relação a 2005. Hoje, 76% das
pessoas que conhecem, compram os itens.
Quando compram e gostam, 45% substi-
tuem a marca que compravam antes pela
nova e 91% a recomendam. "Dois terços
dos consumidores entendem que as MPs
valem quanto custam", diz Araújo.

A qualidade é muito importante,
tanto que do total de consumidores que

compram MP e não gostam, 58% acabam
experimentando outros produtos próprios
da mesma rede e 27% de outra.

Mas por que o consumidor compra
MP? Primeiramente pelo preço, garante
a Nielsen. Em segundo lugar, vem a quali-
dade, quando se trata de alimento, limpeza
e higiene. Em terceiro, vem a curiosidade.
Em quarto, a variedade e, por fim, a cre-
dibilidade.

Ambas empresas aferiram em suas
pesquisas que a maioria dos consumidores
aprova a qualidade das MPs. As embala-
gens também passam pelo crivo. São 71 %
que as consideram iguais às dos produtos
convencionais. Hoje, o cliente avalia que
existe mais variedade de itens de MP do
que na pesquisa anterior (2005), segundo
a Nielsen.

C E N Á R I O - Há uma tendência de
aumento da participação nas vendas de
MP no varejo, diz Araújo. Isso, porém,
não atingirá os patamares encontra-
dos hoje na Europa, onde o volume de
vendas chega a impressionantes 41,8%
no Reino Unido. Nos Estados Unidos,
a participação das MPs no volume de
vendas é de 15,4%.

Para Araújo, há duas explicações para
essa diferença: o nível de concentração do
varejo europeu, infinitamente maior do
que o brasileiro e a dimensão geográfica
do País. Ele avalia que uma nação com o
tamanho territorial do Brasil não permitirá
uma participação tão acentuada das MPs, a
exemplo do que ocorre na Europa.

Outro fator importante é a disparida-
de na distribuição de renda do brasileiro.
Um consumidor com orçamento curto não
pode errar na hora de escolher a marca.
"Imagine o marido cobrando o mês inteiro
porque o café está fraco, porque o pó é
ruim", cogita.

"Mas esse cenário tende a mudar com
a ampliação e o crescimento das centrais
de negócios e o investimento em MPs",
analisa Olegário Araújo.

REDEFINIÇÃO - O Comitê de Marcas
Próprias da Associação Brasileira de Su-
permercados (ABRAS), solicitou à Niel-
sen, uma revisão para alterar a definição do

que é produto de Marca Própria no Brasil,
segundo Marco Quintarelli, coordenador
de varejo do Compro. A característica da
MP no Brasil é diferente da européia, onde
produtos de padaria, produzidos dentro da
loja, são considerados MP. Aqui, o pão de
fôrma envazado é MP, o feito na loja, não",
confirma Araújo.

Na opinião de Marcos Manéa, coorde-
nador do Compro, se essa revisão for feita,
elevará a participação da MP no varejo,
hoje de 5%. (V.O.) M



Quanto vale a marca Coca-Co-
la? US$ 43,1 bilhões, a quar-
ta mais valiosa do mundo,
responde a Brand Finances,

consultoria britânica especializada em
gestão de marcas. E o nome da sua rede
estampado em uma lata de extrato de
tomate, que valor tem? Incalculável é a
resposta certa, se o produto tiver qua-
lidade, porque garantirá ao supermer-
cadista a certeza de que conquistou e
fidelizou mais um cliente.

Conquistar tudo o que a Coca-Cola
obteve nos seus 120 anos de existência é
uma tarefa quase impossível no mundo
globalizado, mas garantir a qualidade do
produto de Marca Própria está hoje ao al-
cance de todos os varejistas. Mais: deve ser



a meta a ser perseguida sempre
pela empresa que tem MP em
suas gôndolas.

Certeza compartilhada por
toda a cadeia envolvida no
desenvolvimento e venda de
MP - do varejista ao designer
de embalagem -, comprovan-
do o quanto esse nicho cresceu.
Uma evolução que levou a MP
a ocupar urfi novo posiciona-
mento no Brasil, nos últimos
anos, porque qualidade virou
prioridade, segundo Luciana
Pellegrino, diretora executiva
da Associação Brasileira de
Embalagens (Abre).

"Hoje o apelo para a Marca
Própria é a qualidade. Não se
pensa apenas em atingir o con-
sumidor de baixo poder aquisiti-
vo, a MP virou fator de diferen-
ciação", confirma a consultora
Stella Beluzzi, da Belluzzi &
Associados.

"A MP é o único diferencial
que uma rede de varejo pode ter em
relação à outra, algo que não pode ser
copiado. Quando você tem isso, fideliza
o cliente", diz Celso Ruggiero, diretor de
MP do Pão de Açúcar. Ele também ressal-
ta a importância de priorizar a qualidade
no desenvolvimento desses produtos. "É
para derrubar o estigma que ainda associa
a marca a preço baixo."

"Quando a empresa se posiciona, de-
ve ter a qualidade como sua tangente de
posicionamento. A qualidade percebida
pelo consumidor tem de ser a mesma
que a bandeira quer transmitir, caso
contrário, compromete o trabalho", en-
sina Marco Quintarelli, coordenador de
varejo do Compro, da Abras. "Pela renda
do povo brasileiro, ele não pode errar

na compra. Por isso, ele exige qualida-
de na hora de comprar também a MP",
acrescenta Marcos Manéa, coordenador
do Compro.

Números e pesquisas comprovam o
que dizem os especialistas. Cinqüenta e
seis por cento dos consumidores de MPs
consideram a qualidade dos produtos boa,
segundo a LatinPanel. Já a Nielsen aponta



que 68% consideram a qualidade da MP
comparável a de marcas tradicionais.
Baseado nesse dado, o gerente de con-
tas-Brasil da Nielsen, Olegário Araújo,
afirma que ter MP significa ter estrutura,
investir. "Quanto maior a rede, maior o
poder de investimento, pois é preciso ter
um núcleo de profissionais e padrão de
qualidade."

Quando o consumidor tem a certeza
que comprou um produto para lavar sua
roupa tão bom quanto o das principais
marcas e ainda pagou menos por ele, fica
satisfeito e eleva a sua auto-estima e
a confiança que tem no supermercado
onde o adquiriu. Essa satisfação gera
confiança e os dois juntos levam à tão
famosa e desejada fidelização do clien-
te. Alcançar esse nível de excelência em
MP é o sonho de todo varejista, grande
ou pequeno.

"Qualidade e confiabilidade é tu-
do", ensina Marcos Manéa e confirma
Ruggiero, do Pão de Açúcar, rede que
mantém equipe multidisciplinar de 25
profissionais só para cuidar de MPs. À
frente da equipe, Silvia Gagnotto, gerente
de qualidade, explica que a divisão tra-
balha na formação de qualidade para o
desenvolvimento industrial da MP e no
Centro de Inovação para desenvolver o
consumidor.

Quem fornece para o varejo também
não perde a qualidade de foco. "A exigên-
cia de qualidade selecionou e depurou o

mercado de Marca Própria", afirma o ge-
rente comercial da York, João Ferri.

ABRANGÊNCIA - Responsabilidade
social e ambiental também viraram sinôni-
mo de qualidade quando o assunto é MP.
Alinhada a outras grandes redes, o Wal-
Mart também destaca essa importância.
"Lançamos um produto que reduz o con-
sumo de energia elétrica. Além disso, nossos
fornecedores têm de estar envolvidos em
ações em prol da comunidade", conta Da-
nusa Tavares, gerente de MPs do grupo.

A qualidade é a maior busca das em-
presas e recebe muita atenção, já que a
responsabilidade pelo atendimento aos
consumidores é do varejo, pela venda dos
produtos, observa Roberto Nascimento,
professor da Escola Superior de Propagan-
da e Marketing (ESPM), diretor nacional
de Marcas Próprias do Wal-Mart e geren-
te nacional de Marcas Próprias do Makro,
além de autor do livro Marca Própria.

SEM GUERRA DE PREÇOS -
Priorizar a qualidade na MP não significa
perder em preço. Os ganhos vão além da
fidelização inestimável do consumidor.
Os gigantes do varejo conseguem com
as MPs, rentabilidade entre 15% e 40%
superiores à das marcas líderes, porque,
além da escala (compram grandes volu-
mes), podem manter suas Marcas Próprias
fora da rotineira guerra de preços a que se
submetem as líderes para enfrentar a con-

corrência. "A Marca Própria racionaliza a
logística, o merchandising e, com isso, gera
maior margem de lucro", ensina Marcos
Manéa, da Abras.

Para o lojista ter certeza de que os ga-
nhos com MPs serão superiores aos obti-
dos com as marcas líderes e compensarão
a retirada da prateleira de uma segunda ou
terceira marcas, o cálculo das margens de
lucro deve ser feito em valores absolutos,
e não percentualmente, como é comum.
Boas margens não devem ser entendidas
como preço alto ao consumidor. É sempre
possível reduzir o preço ao cliente porque
seus gastos são inferiores aos da indústria.
Não se contabiliza despesas com equipe
de vendas e distribuição, e gasta-se pouco
com marketing e comunicação.

Essa redução de custos, além de garan-
tir preços melhores ao consumidor, deve
assegurar também investimento em emba-
lagem e no desenvolvimento de produtos
Premium, e em lançamentos especiais e
exclusivos. (V. O.) M
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