


Basta uma
rápida puxada
pela memória
para chegarmos
a conclusão de
que, nos últimos tempos, pelo menos uma vez,
cedemos à tentação de adquirir um produto que
leva o nome do supermercado na embalagem no
lugar dos clássicos líderes de mercado. E olha que
esse comportamento não é exclusivo de quem
está disposto a economizar, mas, sim, de um nú-
mero cada vez maior de brasileiros. Levantamen-
to feito pelo instituto de pesquisas LatinPanel
revelou que o exército de consumidores de pro-
dutos de marcas próprias aumentou 9,5% em
2006 em relação ao mesmo período de 2005,
passando de 58% para 63,7%. Só no ambiente
dos supermercados, as marcas próprias movi-
mentaram R$ 8,1 bilhões, 1,2% a mais que no ano
anterior. Hoje, elas são responsáveis por 8% das
vendas do varejo nacional e a estimativa é de que
essa participação alcance 12% até 2010. Segundo
o americano Philip Kotler, uma das maiores au-
toridades em marketing do mundo, a tendência
só deve crescer. Para ele, a marca própria será, no
futuro, um dos poucos caminhos à disposição das
empresas para se diferenciar da concorrência.
"Ganharão a confiança do consumidor aqueles
que conseguirem aliar identidade e qualidade em
uma única oferta", diz o especialista.

Quem está aberto à experimentação tem à sua
disposição cerca de 40.000 produtos com a assi-
natura de redes de supermercados, farmácias,
drogarias, lojas de departamento, de brinquedos e
de material de construção, restaurantes e até de
spas. Eles ajudam a compor 230 categorias de pró-

"Os números traduzem uma maior confiança
dos clientes nos produtos que trazem o nome
do estabelecimento ou que são uma marca ex-
clusiva das redes onde fazem as suas compras",
afirma Neide Montesano, coordenadora do Co-
mitê Abras de Marcas Próprias. "O novo cená-
rio é resultado dos constantes investimentos
em inovação e melhoria da qualidade dessas li-
nhas, implementados pelas grandes cadeias e
pelo varejo de prestígio."

O que aconteceu na prática, dizem os especia-
listas, é que os varejistas descobriram que a mar-
ca própria não é apenas um quebra-galho para
momentos de instabilidade econômica, mas, sim,
um instrumento para traçar estratégias que in-
crementam as vendas. Há dois caminhos a seguir:
o que resulta em produtos de preços mais baixos
do que os da concorrência tradicional e o que se
traduz em produtos de prestígio (veja as reporta-
gens sobre ambos nas próximas páginas). Nos dois
casos, consegue-se aumentar o mix de produtos
e o poder de negociação com fornecedores, forta-
lecer a imagem da empresa e conquistar clientes.
"A preocupação deixou de ser a de copiar os tra-
dicionais produtos do mercado para atrair o con-
sumidor com ofertas exclusivas e com valor agre-
gado", afirma Roberto Nascimento, autor do livro
Marca Própria (Editora Brasport, R$ 55, 251 págs.)

É certo que muitos consumidores ainda se dei-
xam seduzir pelo preço das marcas próprias,
entre 15% e 25% mais baixos do que o dos lí-
deres. Mas é grande o número dos que apostam
na própria grife para fidelizar seu consumidor.
E o cliente responde positivamente ao novo
conceito. Estudo feito pelo LatinPanel revela
que a maior aceitação de marcas próprias en-
contra-se nas classes A e B. A razão, segundo
os especialistas, está, entre outros fatores, na
melhor percepção da relação custo-benefício
pelos consumidores mais esclarecidos.

Diante de um cenário tão positivo, não é difí-
cil pensar que as marcas próprias se apresentem
como solução para quem está disposto a driblar
a concorrência com produtos sob medida para
seus clientes. Mas não é bem assim. É preciso
ter cautela e planejar muito bem a entrada nesse
universo, porque dificilmente será possível vol-
tar atrás sem grandes prejuízos financeiros ou
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arranhões na credibilidade da mar-
ca junto ao seu público-alvo.

Os especialistas insistem em di-
zer que os grandes desafios para
quem deseja investir na própria
marca se concentram na disponibili-
dade de capital para planejar e de-
senvolver a linha de produtos; em
estabelecer um rigoroso controle de

qualidade não só na hora da exposição, mas prin-
cipalmente nas boas práticas de produção; na ne-
cessidade de ter um volume de vendas capaz de
atender às exigências de escala dos fornecedores
de embalagens e das empresas que fabricam com
a marca de terceiros — chamadas terceirizadoras.
Concentram-se, ainda, na necessidade de firmar
uma parceria sólida com os fornecedores, a fim
de garantir continuidade de abastecimento e em
atuar como uma gerente de marca e não apenas
como um vendedor, investindo em pesquisas de
mercado e em uma comunicação diferenciada.

Na visão de Maurício Morgado, professor de
marketing da FGV-EAESP, a correta programação
das vendas e das compras é, também, um fator
determinante para o sucesso de uma marca pró-
pria, o que demanda uma eficiente logística de
distribuição. A escolha dos fornecedores, segun-
do Morgado, é outro ponto importante, e requer
uma avaliação da qualidade dos produtos já co-
mercializados por eles, da estrutura da empresa
no que diz respeito ao desenvolvimento e atuali-
zação tecnológica, da sua capacidade produtiva
e de atendimento, além do seu compromisso em
fornecer marcas próprias. Como se vê, dá traba-
lho, mas vale a pena. "Quem consegue cumprir

as exigências, tem
pela frente uma
grande chance de
ampliar seu mix de
produtos e de ofe-
recer o que o con-
sumidor espera de
uma maneira mais
personalizada",
afirma Michaell
Brull, sócio da
consultoria Gou-
vêa de Souza &
MD, especializada
em varejo.

rede Farma & Cia, de São Paulo, reúne
74 farmácias de 47 empresários dife-
rentes e tem na marca própria um de
seus principais pilares de vendas. São
20 produtos, entre eles, soro fisiológi-

co, água oxigenada, algodão, ataduras e extratos de
própolis, que respondem por 25% do faturamento
anual da rede, que somou R$ 5 milhões em 2006.
"Conseguimos vender a preços até 25% menores
que as marcas líderes", afirma Silvio Lopes, 43
anos, dono de sete farmácias associadas. O objeti-
vo, segundo o empresário, é aumentar a oferta em
até 30% nos próximos cinco anos. Com 12 anos de
existência, a Farma & Cia lançou seu primeiro pro-
duto com marca própria há nove anos, enfrentando
não só a resistência dos consumidores, como tam-
bém de alguns empresários da rede. "Aos poucos,
percebeu-se que a novidade era boa para os dois
lados, desde que não se descuidasse da qualidade
e nem da apresentação", diz Lopes.

Na contramão da concorrência, a Farma & Cia
decidiu investir em produtos considerados com-
modities no setor e não tabelados pelo governo.
Para garantir o bom desempenho da linha, de acor-
do com Lopes, os produtos são expostos na ponta
das gôndolas e sempre fazem parte das ofertas
apresentadas pelo jornal promocional distribuído
nas farmácias. "O consumidor passou nos últimos
cinco anos a identificar com maior clareza a rela-
ção custo/benefício dos itens de marca própria e,



como conseqüência, abriu espaço para ofertas com
a mesma qualidade das marcas líderes, porém mais
acessíveis", diz Lopes. Só de soro fisiológico, a rede
vende uma média de 5.000 unidades por mês,
com margens de lucro próximas dos 30%.

Na prática, os integrantes da Farma & Cia com-
provam o que dizem os estudiosos do assunto.
Embora com preços mais baixos, os produtos de
marca própria não revelam lucros menores — pelo
contrário. Em média, eles garantem uma lucrativi-
dade 10% maior ao varejo que os concorrentes das
marcas líderes, exceção feita às commodities, que
permitem ganhos um pouco menos significativos.

Quem avança no terreno das marcas próprias
com o firme propósito de atrair o consumidor
com preços mais baixos, a exemplo da rede de
drogarias Farma & Cia, não deve se esquecer de
que é preciso alinhavar uma estratégia de marke-
ting eficiente e contínua, sem descuidar da quali-
dade, sob pena de morrer na praia (leia o quadro
Preço baixo, muita briga, na pág. 66). Outro ponto
importante na visão do consultor Michaell Brull,
da Gouvêa de Souza & MD, é investir com fre-
qüência em algum tipo de divulgação. "Quem não
conhece a marca, não a valoriza", afirma. Descui-
dar das embalagens, na visão do especialista, é
mais um erro imperdoável. "Deve-se tomar cui-
dado para não desenvolver embalagens nem mui-
to requintadas nem muito simples, pois o consu-
midor tem a percepção de que uma embalagem
sofisticada encarece o produto", diz Brull. "Por
outro lado, ofertas menos nobres podem passar a
idéia de produtos de qualidade inferior."

Unir-se em associações ou cooperativas de
compra, como fazem muitas drogarias e alguns su-
permercados de pequeno e médio portes é, sem
dúvida, uma boa alternativa para quem quer inves-
tir nessa estratégia, mas não tem escala para pro-
duzir e vender sozinho. Mais do que capital para

desenvolver um produto, ê preciso
fazê-lo girar na prateleira. Hoje, difi-
cilmente quem opera com a marca
própria como estratégia de venda
consegue começar com uma linha
menor do que 12 produtos e os for-
necedores não fecham contratos in-
feriores a 500 unidades por produto,
pelo menos da área de higiene e bele-
za. "Sem contar, ainda, que o desen-
volvimento de uma embalagem ex-

clusiva pede uma compra mínima de 20.000 pe-
ças, o que se torna impraticável para quem está co-
meçando", afirma a engenheira química Geysa
Rosa Belém, sócia da Arte dos Aromas, empresa
que desde 1994 atua na fabricação de produtos de
higiene e cosméticos para terceiros. Portanto, não
é difícil perceber que o ingresso no universo das
marcas próprias exige um planejamento de longo
prazo, a fim de que não se invista em algo que não
possa ser levado adiante.

Com a experiência de quem foi o pioneiro na
introdução de marcas próprias no ramo de brin-
quedos, em 1997, o empresário Ricardo Sayão,
55 anos, dono da rede Ri-Happy, com 78 lojas
no país, não só fez dos produtos de marca pró-
pria uma mola propulsora para o aumento das
vendas, mas também os transformou em um ca-
nal de fidelização da clientela. "Hoje são 40
produtos com a marca do Solzinho, mascote da
rede, todos politicamente corretos e distribuí-
dos pela loja", diz Sayão." A rede já chegou a ter
100 itens com marcas próprias, mas como o
mercado de brinquedos exige novidades cons-



tantes, as ofertas foram se ajustando a uma mé-
dia que varia de 40 a 70 produtos por ano.

Para garantir maior visibilidade à linha, os pro-
dutos do Solzinho têm espaço especial nas prate-
leiras e uma comunicação personalizada. Assim,
eles respondem por 5% do faturamento da Ri-
Happy e garantem uma boa rentabilidade. "A
grande vantagem da marca própria é que se pode
investir exatamente naquilo que o seu consumi-
dor deseja, com exclusividade, usufruindo de tec-
nologia de ponta e tendo como fornecedor quem
lhe oferece a melhor relação qualidade-preço",
afirma o empresário. Na sua opinião, a maior di-
ficuldade está na concepção dos brinquedos, já
que é preciso oferecer algo com a personalidade
da empresa, com diferencial e que ao mesmo
tempo satisfaça as necessidades do consumidor.
"Se você trabalhar bem, o retorno está garantido",
diz Sayão. "Mas se trabalhar mal provocará uma
tragédia capaz de comprometer toda a credibili-
dade da marca mãe". O empresário, porém, afirma
que arriscar nessa seara vale a pena: afinal, a
marca própria é a identidade do varejo junto ao
consumidor. "É o que garante diferencial ao ne-
gócio e no futuro nos perpetuará", declara.

PREÇO BAIXO,
MUITA BRIGA
O que levar em conta quando se
quer produtos mais baratos do que
os da concorrência

©Para fisgar o consumidor pelo bolso é preciso ter

escala, a fim de garantir boas condições de compra

junto aos fornecedores e continuidade de oferta. Não

há nada mais frustrante para quem testa um produto

de uma nova marca do que não poder repetir a dose

pouco tempo depois

Um atalho para garantir bons preços e atender às

exigências de volumes e de freqüência de pedidos dos

fornecedores é participar de associações ou cooperati-

vas. Assim, pode-se lançar produtos em parceria com

outros varejistas

Mesmo praticando um preço competitivo é essencial

oferecer um diferencial ao consumidor, algo que seja

próprio de sua marca

Uma marca própria não precisa ser a mais barata da

prateleira. Praticar preços 10% ou 15% menores do que

os campeões de venda já assegura boas possibilidades

de giro e boa margem de lucro

Marca própria não é quebra-galho para aumentar ven-

das durante um período pré-definido. É uma estratégia de

longo prazo. Invista na qualidade do produto, no design

da embalagem e na comunicação. Avise o consumidor

de que sua marca existe, seja através de ações no ponto-

de-venda, seja em folhetos promocionais. Caso contrário,

ela será mais uma a mofar nas prateleiras

Se sua promessa é preço ou a oferta do melhor custo-

benefício, cumpra sempre com a palavra dada, seja qual

for a negociação feita com o fornecedor. É preciso man-

ter uma relação transparente com o consumidor, que

detesta se sentir ludibriado

Deve-se selecionar muito bem o mix de produtos. O

consumidor é capaz de trocar de detergente, mas não

arriscará gastar o seu dinheiro com algo que acredite

poder prejudicar a saúde da família. Por isso, não des-

cuide da qualidade



Marca
própria
como
estratégia
para
agregar
prestígio

A
idéia é ser o gestor da própria marca
e não apenas um vendedor de produ-
tos. Assim, agrega-se valor e prestí-
gio ao negócio. Quem aposta nessa
fórmula, precisa desenvolver exata-

mente aquilo que o seu consumidor busca e não
encontra no mercado. "Preço baixo e produção
em larga escala, nesse caso, não têm tanto peso",
afirma Maurício Morgado, professor de marke-
ting da FGV-EAESP. "O que faz a diferença é a
escolha correta do fornecedor, a busca constante
pela qualidade, o respeito com a identidade do
ponto-de-venda e o uso de tecnologia, ingre-
dientes capazes de despertar o interesse do
cliente a ponto de ele até pagar mais para usu-
fruir de seus benefícios" (leia o quadro Para ga-
nhar prestígio, na pág. 69). Embora os investi-
mentos em desenvolvimento e marketing sejam
maiores, as margens dos itens de marca própria
na categoria prestígio, na visão dos especialistas,
também são atraentes. Giram entre 5% e 15%.

"Na linha premium, as marcas não vendem
apenas mercadorias ou serviços", afirma o consul-
tor Roberto Nascimento, em seu livro Marca
Própria. "Elas traduzem uma idéia, um estilo, uma
moda, um sonho". Para tanto, cada um dos produ-

tos deve trazer embutido no seu desenvolvimento
e comunicação essa mensagem, caso contrário, o
consumidor não se sentirá atraído por ele.

Com seis lojas na capital paulista, o Empo-
rium São Paulo faz a lição de casa com afinco e
trata sua marca própria com muita atenção, res-
peitando seu conceito diferenciado. "Temos uma
equipe de engenheiros químicos e nutricionistas
que acompanham toda a produção das marcas
próprias, tanto dos itens feitos em nossa cozi-
nha industrial, quanto dos fabricados por tercei-
ros", afirma Marcos Maluf, 39 anos, sócio do
Emporium. Segundo ele, a sua grife remete a
qualidade e diferenciação, daí a rede não investir
em produtos que necessariamente tenham que
brigar por preço. Hoje, a empresa conta com cer-
ca de 300 itens com a sua assinatura: de massas,
molhos e pratos prontos congelados a sucos,
café, chá, frutas e legumes manuseados.

Maluf declara que um dos segredos de sucesso
para quem deseja investir na marca própria como
sinônimo de prestígio está em escolher produtos
que os consumidores realmente desejem e nos
quais consigam enxergar o seu diferencial. Outro
ponto importante ê cuidar da embalagem e da
comunicação no ponto-de-venda e em todos os
canais usados pela marca. No caso do Emporium,
o design das embalagens e a disposição delas no
ambiente são desenvolvidos pelo mesmo escritó-
rio que cuida da concepção arquitetônica das lo-
jas. "Ê um trabalho caro, que exige investimentos
constantes, mas que traz não só retorno financei-
ro, mas principalmente ajuda a fidelizar a marca
junto ao cliente", diz o empresário.

Prestar um serviço a mais ao seu consumi-
dor, oferecendo-lhe produtos personalizados
e, muitas vezes, feitos sob medida também são
alguns dos atributos da marca própria. A em-
presária Eliana Mauad, sócia da Paper House,
de São Paulo, decidiu fazer da própria grife si-
nônimo de papelaria premium, onde o design
faz a diferença. "Com uma mão-
de-obra muito especializada, de-
senvolvemos papéis de carta, con-
vites, álbuns de fotografia, blocos
e jogos de escritório com matéria-
prima importada", diz a empresá-
ria. "Os produtos são criados se-
gundo a demanda do próprio
consumidor e hoje já respon-
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dem por 50% das vendas da loja e
por 40% dos itens ofertados." Segun-
do Eliana, a marca Paper House é tra-
tada com seriedade e cuidado. "O
nosso desafio é satisfazer o cliente
com artigos únicos, exclusivos, de
excelente acabamento e que seguem
de perto o que há de mais novo na
área em todo o mundo."

Na opinião dos especialistas, só
uma marca já consagrada e valorizada
pelo consumidor é capaz de assinar

produtos premium e cobrar por eles. Foi exata-
mente o que fez o restaurante Bazzar, com qua-
tro casas no Rio de Janeiro. "Somos um endereço
reconhecido pela alta gastronomia, cuja percep-
ção de valor da marca transcende o cardápio, o
que nos dá respaldo para criarmos produtos com
a nossa assinatura", afirma o sócio André Parai-
zo, 46 anos. A marca Bazzar Especialidades foi
lançada em 2003 e, ao contrário da maioria, seus
produtos já extrapolaram os limites dos restau-
rantes, sendo comercializados também na rede
carioca de supermercados Zona Sul. São três ti-
pos de molhos (teryaki, damasco e tomate com
especiarias) e três coberturas para sorvetes (cho-
colate, caramelo e framboesa), que registram
uma venda média de 5.000 unidades por mês.

O grande diferencial da linha de molhos é a
própria receita desenvolvida na cozinha do
Bazzar e industrializada com tecnologia espe-
cial que, segundo Paraizo, garante seu sabor se-
mi-artesanal por muito mais tempo. Já as co-
berturas, além de uma quantidade maior de
ativos naturais que as da concorrência, são co-
mercializadas em embalagens exclusivas de po-
lipropileno, que permitem a diminuição dos ín-
dices de conservantes. "Graças a esses diferen-
ciais, conseguimos uma margem de venda bas-
tante significativa", diz o empresário. "A marca
própria já responde por 7% do faturamento da

casa, que hoje gira em torno de R$ 600.000
por ano." Satisfeito com os resultados, Paraizo
afirma que até dezembro serão lançados novos
produtos com a grife Bazzar: coberturas de café
com chocolate e de goiaba; uma mistura para
fondue chocolate hot food e um molho para
carpaccio.

Ao contrário de quem investe na marca própria
apostando apenas no preço mais atraente, na ca-
tegoria premium não há necessidade de se ter
uma linha com muitos produtos. Ao contrário,
quanto mais personalizado, melhor. Investir em
nichos também pode ser uma boa opção. Dis-
posta a se diferenciar dentro do concorrido mer-
cado de spas, a empresária Carla Marletti, 32
anos, atendeu à demanda de seus próprios clien-
tes e apostou em seis produtos com marca pró-
pria. São roupões, chinelos, faixas para cabelo,
esponja facial, home spray e caixa aromática.



"No início, esses produtos compunham apenas
as cestas de presentes do spa. Aos poucos deci-
dimos comercializá-los individualmente", afirma
a empresária. "O resultado foi uma relação mais
estreita com nossos clientes, já que nossa marca
passou a freqüentar a casa de cada um."

No restaurante Nakombi, especializado em
comida japonesa, a receita não foi diferente. A
casa tem um único produto de marca própria,

PERSONALIZADO
E AS VEZES CARO
O que levar em conta na
hora de agregar valor à marca

É indispensável criar uma linha de produtos que refli-

ta a personalidade da empresa, traduzindo uma

filosofia única de valores e de comunicação

Hoje, os produtos têm vida útil de no máximo três

anos; alguns não passam de um ano. Por isso, é preciso

oferecer novidades constantes no mix da marca

própria, a fim de que o cliente se sinta atraído por ela

O ideal é que só uma empresa reconhecida no merca-

do, que já conquistou a confiança do consumidor, parta

para a marca própria com o seu nome. A medida ajuda

a fidelizar o cliente, além de promover satisfação na

hora da compra

Quem investe em marca própria de prestígio tem obri-

gação de oferecer produtos de qualidade, com valor agre-

gado e bons diferenciais. Tudo, é claro, de fácil percepção

para o consumidor, que precisa saber por que preferiu a

marca própria aos clássicos do mercado; e o que o levou,

em muitos casos, a pagar mais por isso

Apresentação bem-cuidada, boa exposição na

prateleira e um marketing eficaz fazem parte da recei-

ta de sucesso de quem investe na marca própria como

instrumento de prestígio

Ao contrário de quem busca espaço através do

preço, as marcas próprias de valor não precisam de

grande variedade de produtos e sim de ofertas diferen-

ciadas, que realmente atendam às expectativas e

necessidades do seu consumidor

o saque, mas que faz um grande sucesso, segundo
o sócio Paulo Barossi, 46 anos. "Não cobramos
mais nem menos pela dose. Seu preço é igual à
dose de um saque de qualidade similar; apenas
oferecemos algo personalizado, numa embalagem
que segue o mesmo design do cardápio do res-
taurante", afirma o empresário. O giro, entretan-
to, é grande. Hoje, segundo Barossi, são servidas
cerca de 2.000 doses do saque Nakombi por mês,
o equivalente a 44% do volume comercializado
da bebida entre os seis rótulos oferecidos.

Os especialistas são unânimes em afirmar
que, embora os produtos de marca própria apre-
sentem uma aceitação crescente no mercado,
ainda há muito trabalho a se fazer nos dois seg-
mentos. "Apenas 64% dos lares brasileiros com-
pram marcas próprias e, destes, só 7,3% com-
pram com freqüência", afirma Fátima Merli,
do instituto LatinPanel. "Portanto, ainda há um
vasto campo de oportunidades para quem está
disposto a apostar na própria marca com quali-
dade, compromisso e seriedade."
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