
Varejo e indústria devem ter relação de
sócios para obter sucesso com Marca Própria.
Os fornecedores sabem a lição direitinho

A indústria deve ser parceira, se
comportar como um sócio do
varejo para o sucesso da Mar-
ca Própria. Os dois lados do

negócio precisam se entender bem: quem
fabrica tem de estar ciente de que MP, hoje,
só com qualidade. E quem vende não pode
tratar o fornecedor como alguém que não
sabe nada do seu negócio.

"Uma das tarefas mais difíceis para de-
senvolver a MP é o controle de qualidade
do produto. Se o fornecedor é bom, o re-
sultado é um produto bom para o cliente."
A afirmação é da gerente de qualidade de
Marca Própria do Grupo Pão de Açúcar,
Silvia Gagnotto. Ela define com clareza
a importância da indústria na MP. Uma
relação que pode ser boa para os dois la-

dos, na opinião da consultora Stella
Beluzzi, da Beluzzi e Associados. "A
MP é boa para o varejista, que eco-
nomiza em marketing, ganha maior
rentabilidade e fideliza clientes, e
para o fabricante, que tem acesso ao
mercado com custos menores, redu-
zindo a sua ociosidade ao mesmo
tempo em que conquista espaço
nobre na gôndola."

Para o coordenador do Compro,
da Abras, Marcos Manéa, o fornece-
dor é muito importante porque irá
garantir qualidade e confiabilidade
à MP. O varejista, recomenda, tem
de ter a garantia de que vai comprar
mil caixas do produto e recebê-las
na data acordada, ou que o forne-
cedor tem condições de suprir um
eventual aumento de demanda.

A preocupação com a parceria
com o varejo para garantir quali-
dade à MP também está latente em

quem fornece. Não é para menos. O geren-
te comercial da divisão de Marca Própria
da York, João Ferri, afirma que 14% do
faturamento da sua empresa vêm das MPs.
"E nossa meta é dobrar essa porcentagem
nos próximos dois anos", diz Ferri. De olho
num mercado cada vez mais consolidado,
há um ano a York criou uma divisão exclu-
sivamente para cuidar de MP, com equipe
própria e atendimento preferencial.

Para o coordenador de varejo do
Compro, Marco Quintarelli, a relação de
qualquer rede com os fornecedores de-
ve ser transparente e de longo prazo. "A
parceria deve ser longa e consistente. Não



podemos ter um inimigo, e sim um aliado
nessa j ornada."

Mas mesmo quem fabrica, como a York,
aponta armadilhas da MP no item forne-
cimento. "Alguns fornecedores não estão
aptos a assumir compromisso relativo à
quantidade, principalmente para atender
as grandes redes", confirma Ferri, com o
aval de Vera Suzano, da SGS do Brasil,
empresa especializada em certificação e
monitoramento de MP.

O gerente comercial da Palate, fabri-
cante de achocolatados, Moisés Carlos
Ferreira, também encara a relação forne-
cedor-varejista como uma parceria, com
pesos de importância iguais para ambos.
"Desenvolvimento, embalagem, custos,
tudo deve ser estabelecido pelos dois con-
juntamente, com participação integrada
nas decisões", aconselha.

Às vezes os insucessos são devidos a
especulações de preços por parte do va-
rejista, que acaba levando somente em
conta o fator custo e não se preocupa em
saber a estrutura do fornecedor, como

planta fabril, capacidade
de investimento, logísti-
ca, se já foi ou está sendo
auditado por consultorias
especializadas, e quais os
parceiros desse forne-
cedor com outros vare-
jistas/atacadistas, entre
outros pontos. "Tudo is-
so é muito importante",
ensina Ferreira.

O sucesso de sua em-
presa é a estratégia de
exclusividade de fazer
da MP sua atividade
principal, afirma o fun-
dador da Associação
Brasileira de Marcas
Próprias e Terceirização (Abmapro) e
diretor comercial da Cinalp Produtos
Alimentícios, Maurício Moral. Segundo
ele, a Cinalp tem sua produção voltada
exclusivamente à MP, com capacidade
para produzir 1.800 toneladas/mês de
produto acabado.

"Desenvolvemos a cultura de MPs para
alguns clientes. Entretanto, faltam ainda
muitos fornecedores com esse tipo de for-
mação, que exigem algumas adaptações e
ajustes para produzir MP", diz ele.

O sucesso da relação varejista-forne-
cedor de MP é encarar o negócio como
único, como se a indústria e o varejista
fossem sócios de uma única marca para
a qual todos os esforços devem ser foca-
dos, no intuito de obter redução de cus-
tos, maior giro e conseqüente aumento de
rentabilidade na ponta do negócio, e não
em sua intermediação. "Obrigatoriamen-
te, para se obter sucesso, a relação deve
ser de extrema parceria e confiança", diz
Moral, da Cinalp.

O diretor comercial da Draft, indústria
de lubrificantes, Ricardo Cury, que destina
30% da sua produção à MPs, afirma que a
relação da sua empresa com os varejistas
é a melhor possível, porque ambos se en-
caram como parceiros. "Temos o interesse
em aumentar as vendas, sempre focados na
alta qualidade dos produtos." (V.O.)
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