
Marca

Empresas de auditoria
garantem a escolha
e a qualificação
dos fornecedores
e monitoram a
qualidade da Marca
Própria no PDV

Q uando o assunto é Marca
Própria, não é permitido er-
rar. Qualquer equívoco no
processo de desenvolvimen-

to da MP e, posteriormente, no controle
no ponto-de-venda, pode prejudicar a
imagem do varejista. Nesse cenário, en-
tram as auditorias e o monitoramento do
produto no PDV, que podem ser feitos
por equipe do próprio supermercado ou
por empresas certificadoras, o que é mais

comum. A conta geralmente é paga pelo
fabricante, que acaba agregando valor
à sua linha de produção ao desenvolver
uma MP com qualidade.

"A auditoria dá sustentação à criação
da MP na busca e adequação do melhor
parceiro para o supermercadista", con-
ceitua a gerente operacional da área de
bens e consumo da SGS do Brasil, Vera
Suzano.

"O principal papel da empresa é tra-



balhar na prevenção de possíveis desvios
de qualidade, que possam danificar os
produtos, a ponto de afetar a saúde dos
consumidores, a marca dos nossos clien-
tes e ações de autoridades sanitárias",
define o coordenador de consumo do
Bureau Veritas, Edson Cordeiro. Em
segundo plano, completa ele, mas com
a mesma importância, nosso programa
de qualificação em fornecedores de MP
contribui,para a profissionalização do
trabalho e proporciona melhorias nos
processos desses fabricantes.

Tanto a SGS como o Bureau Veritas
trabalham conscientes de que, quando o
varejista lança uma MP, corre um risco
que exige gerenciamento de produção
e monitoramento de qualidade. "Tudo
para evitar problemas como ações judi-
ciais e quebra de confiança na marca da
rede", ensina a gerente técnica de bens
de consumo da SGS, Juliane Kitakawa.

Para garantir que isso não ocorra, as
certificadoras têm programas de MPs
que envolvem, além de auditoria, cole-
ta de produto no mercado, análises la-
boratoriais e de embalagem/rotulagem.

O papel da empresa, explica Juliane, é
auxiliar na guarda da marca, no geren-
ciamento de risco.

Na auditoria, a SGS envia um profis-
sional ao candidato a fornecedor para
avaliá-lo, afirma a gerente de desenvol-
vimento e marketing da SGS, Karina
Tagata. Sobre essa análise e dentro dos
padrões estabelecidos pelo varejista e da
lei, a certificadora classificará a indústria
e dirá se está apta a fornecer o produto
para MPs. A auditoria, na opinião de Vera
Suzano, é a forma mais transparente, cla-
ra e não subjetiva de avaliar se uma de-
terminada organização atende a padrões
estabelecidos por lei e pelo varejo.

Existem leis gerais e específicas para
determinados setores, como cosméticos
e alimentos, sobre as condições de ins-
talações, higiene pessoal e controle de
qualidade. "O auditor tem de conhecer
muito bem o produto e a legislação vi-
gente para auditar o fornecedor. A em-
presa precisa ter equipe multidisciplinar
com engenheiros químicos, eletrônicos,
farmacêuticos, entre outros", recomenda
Juliane, da SGS. "A certificadora garante

que o fornecedor esteja em conformi-
dade com a legislação. Estabelece os
parâmetros, avalia e, com o tempo, faz
com que toda essa cadeia evolua", de-
fine Karina.

Por ser uma idéia de proteção da ima-
gem corporativa, a maioria das redes ter-
ceiriza o controle de qualidade MP. "Op-
ta-se pela terceirização para se ter uma
avaliação imparcial e independente",
afirma Juliane. "Na rede de varejo tem
a figura do comprador, ele quer fazer o
melhor negócio, conseguir preço acessí-
vel e vender muito. Se esse comprador
fizer a avaliação do fornecedor, poderá
estar com a cabeça só nos custos."

Quanto ao monitoramento no PDV,
não existe uma periodicidade estabe-
lecida por lei. Costuma haver consen-
so entre rede e fornecedor. Produtos
perecíveis resfriados são monitorados
mais vezes durante o ano, por exemplo.
"Utilizamos o critério acordado entre as
duas partes, prevenindo problemas no
produto, três a quatro vezes por ano",
explica Vera Suzano.

REVISÃO - É importante que a em-
presa certificadora faça uma análise do
fornecedor que reflita a realidade das
necessidades do varejista. O check-list
tem de ser realista para criar programa
e fazer avaliação conclusiva, segundo Ju-
liane, da SGS. A auditoria, explica ela.
deve avaliar item por item, o que é crítico
e afeta a segurança do produto, e o que
tem importância, mas não é crítico, ou se-
ja, uma falha que pode ser contornada.

Exemplo: uma indústria que preten-
de fornecer ovo de Páscoa precisa ter
detector de metais na linha de produção,
para evitar ferimentos em crianças, isso
é crítico. Mas uma fábrica onde o piso
esteja quebrado, não é tão crítico porque
está longe da linha de produção e não
coloca nem produto, nem consumidor
em risco. (V.O.) iV
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