
Pesquisa exclusiva do instituto eCMetrics
para SM, feita com consumidores, mostra
que a marca própria impõe desafios ao
varejo. Entre eles, baixa freqüência e
riscos à imagem do supermercado.

POR ALESSANDRA MORITA

P ense em tudo o que você já
ouviu falar sobre marcas

próprias (mps). Que são vantajo-
sas para o negócio, trazem fideli-
dade ao supermercado, estão cres-
cendo no Brasil e na Europa ex-
plodem de vender. Agora respon-
da à pergunta: você sabe o que o
consumidor brasileiro pensa a res-
peito dessas marcas e como ele se
relaciona com elas? Uma pesqui-
sa exclusiva realizada pela consul-
toria eCMetrics para SM, em maio
deste ano, oferece algumas res-
postas e uma conclusão: marca
própria traz vantagens, mas tam-
bém riscos nem sempre contem-
plados pela falta de conhecimento
do que o consumidor deseja e de
sua percepção sobre esse tipo de
marca. Realizada pela internet
com 534 consumidores de várias
regiões do País, a pesquisa revela
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que a maioria das pessoas com-
pra marca própria (80,3%),
mas quase a metade desse
total (41,9%) apenas de
vez em quando. E esse
percentual é superior ao
dos que compram mais
de uma vez ao mês:
38,5%. As marcas pró-
prias são uma realidade,
mas o interesse que des-
pertam não as coloca en-
tre as essenciais a todo ti-
po de negócio. Tudo de-
penderá da estratégia ado-
tada e de sua implementação,
do perfil do público e das tá-
ticas usadas.

Uma coisa é certa: as mps
não alcançam no Brasil o mes-
mo sucesso que no exterior. E as
razões são inúmeras. A começar
pelo fato de que o brasileiro ain-
da acredita que a maior vantagem
das marcas próprias é o preço bai-



xo. E isso não é bom. Apontado
por 26,3% dos entrevistados, o
preço é o primeiro item que apa-
rece na pesquisa como explicação
para as compras de marca própria.
A pesquisa permitiu múltipla es-
colha. Em seguida vêm atributos
como qualidade do produto e con-
fiança na marca do supermercado.
O preço aparece também em ou-
tras questões: 17,2% dos respon-
dentes só optam por marca própria
depois de comparar o valor com
o de outras marcas; e 22,5% só
optam por experimentar um lan-
çamento quando consideram o
produto barato. A
vantagem do preço,
entretanto, esbarra
na associação com
produtos de baixa
qualidade. Na Euro-
pa, o consumidor faz
questão de economi-
zar, entre outros mo-
tivos, por seu passa-
do de guerras e pri-
vações. Já no Brasil,
a pobreza e a forma-
ção relativamente re-
cente da classe mé-
dia levam o público
a entender que preço
alto tem a ver com
qualidade. É bom
lembrar também que
há apenas poucas dé-
cadas muito do que
se produzia (e era ba-
rato) realmente não
valia a pena. Hoje, a
situação é diferente.
As empresas se tor-

naram mais eficientes. Desenvol-
veram tecnologias e novos proces-
sos de produção, reduziram cus-
tos e preços e passaram a consi-
derar muito mais as necessidades
do consumidor. A percepção do
brasileiro sobre as mps, entretan-
to, não mudou muito. O preço bai-
xo pode aparecer mais como um
empecilho ao desenvolvimento
desses produtos do que como uma
vantagem competitiva. - Foi o
próprio supermercadista quem
atribuiu à marca própria o signifi-
cado de preço baixo. Inclusive ex-
pondo-a perto das líderes, para o

consumidor comparar
os valores - afirma Vic-
tor Almeida, professor
do Instituto Coppead
de Administração da
Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Ele
explica que essa estra-
tégia permite atrair
pessoas mais sensíveis
a preço, mas lembra
que elas compram os
produtos baratos, sejam
eles de marca própria
ou não.

Fernando Fernandes,
diretor da consultoria
Booz Allen Hamilton,
comenta ainda que,
embora o preço baixo
seja a porta de entrada
de novos consumidores
para a marca própria, a
recompra só ocorrerá
se ele aprovar a quali-
dade. A pesquisa da L
eCMetric/SM mostra r



que 44,3% dos entrevistados aban-
donam a marca própria se tiverem
uma experiência ruim. Fernandes
diz ainda que se o preço da marca
própria for igual ao da líder, o
consumidor tende a preferir a lí-
der. O brasileiro, diz ele, tem as-
pirações de consumo que envol-
vem as marcas mais consagradas.
Elas conferem prestígio e ofere-
cem a sensação de que é a melhor
opção para a família.

- A marca própria também per-
de em relação às líderes na comu-

nicação com o público, já que as
grandes companhias investem for-
tunas na veiculação de anúncios
na mídia - diz Fernandes. - Ao
anunciar no horário nobre na prin-
cipal emissora de tevê, unia mar-
ca atinge 98% dos lares do País.

As mps dependem sobretudo
das ações em loja para se tornar
mais conhecidas do público. Por
outro lado, trazem o endosso do
supermercado, que estampa nela
o seu nome. E é aí que a qualida-
de pode contar contra ou a favor
do varejista. Para Sandra Orelha-
na, diretora da eCMetrics, esse é
um risco alto, o que impõe a ne-
cessidade de selecionar bem os
fornecedores.

- O consumidor sempre deixa
de comprar uma marca quando
não gosta do produto. Mas, no ca-
so da marca própria, ele transfere
a insatisfação para todos os pro-
dutos da linha - explica ela.

Para evitar problemas, a Coop,
com 23 lojas, faz pesquisas se-
mestrais com o público da sua
marca própria. A rede procura
identificar se estão satisfeitos com

ENTENDA A
METODOLOGIA
Realizada pela consultoria
internacional eCMetrics, a
pesquisa contou com 534
consumidores de várias regiões
do País. Foram realizadas
entrevistas on-line a partir de
questionário com perguntas
abertas e fechadas, algumas
de múltipla escolha. Como as
perguntas são respondidas no
ambiente da própria pessoa,
favorece observações
espontâneas. A eCMetrics é
especializada no conhecimento
do consumidor. Tem sede nos
EUA e atua em mercados como
Portugal e Espanha.

eCMetrics:
(11)5505-2644

o sabor, o desempenho e o rendi-
mento, entre outros aspectos. E,
sempre que necessário, discute
melhorias com os fabricantes. No
ano passado, por exemplo, mudou
as embalagens porque o consumi-
dor as considerava pouco atraen-
tes. Depois da alteração, as ven-
das de alguns itens subiram entre

5% e 10%. Segundo Cel-
so Furtado, gerente de ma-
rketing da Coop, a maior
prova de fidelidade à mar-
ca Coop Plus (como a li-
nha é chamada) é sua par-
ticipação no faturamento
da empresa: 7,5%, contra
5% do setor de supermer-
cados. É bom lembrar que
o faturamento da rede em
2006 foi de R$1,4 bilhão..
Furtado explica que a li- r
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nha tem preço intermediário em
função da qualidade semelhante
à da marca líder. São 370 itens de
marca própria em cerca de 90 ca-
tegorias.

Associar uma marca exclusiva
ao nome do supermercado é uma
maneira de evitar danos à ima-
gem. A sugestão é de Camilo Pe-
reira, gerente de projeto da con-

QUE TAL UM
SUPERMERCADO
SÓ DE MARCAS
PRÓPRIAS?
De acordo com a pesquisa SM/
eCMetrics, 52,4% dos
consumidores afirmam que
entrariam em uma loja que
vendesse apenas marcas
próprias. Outros 37,3%
responderam talvez e 10,3%,
não. Para Camilo Pereira,
gerente de projetos da AT
Kearney, se, de fato, o
consumidor freqüentasse uma
loja assim, provavelmente
segmentaria suas compras em
vários tipos de varejos. "O
consumidor brasileiro gosta de
ter opções", afirma ele.
Eduardo Peralta, gerente de
marketing da rede Paulistão,
com 33 lojas no interior de São
Paulo, concorda. Mesmo com
cerca de 100 itens de marca
própria, ele afirma que é
preciso manter a linha completa
da categoria para satisfazer o
desejo de variedade dos
clientes da rede. "Não
procuramos induzir a compra
da nossa marca, mas sim fazer
com que o consumidor a
escolha em função da
qualidade", afirma.

42

sultoria AT Kearney. Uma forma
de se fazer isso é colocar nas em-
balagens um selo com o nome do
supermercado, para funcionar co-
mo uma espécie de endosso à mar-
ca exclusiva. Se o produto for bem
aceito, é possível negociar a fabri-
cação dele com a marca da loja.

A pesquisa SM/eCMetrics cons-
tatou ainda que o consumidor não
coloca qualquer produto de mar-
ca própria no carrinho. Entre os
que são mais adquiridos estão os
de limpeza e os papéis (papel hi-
giênico, guardanapo e toalha de
papel), citados por 8,6% e 7,4%
dos entrevistados, respectivamen-
te. Eles apontaram os mais com-

prados numa lista de quase 30 pro-
dutos. Importante: 10% afirmam
que, na categoria de limpeza, con-
somem exclusivamente marca
própria, enquanto 5,9% só optam
por papel higiênico com o nome
de algum supermercado. Sandra,
da eCMetrics, afirma que nesses
casos o diferencial de preço em
relação às marcas tradicionais é
grande, o que atrai o consumidor.
Outra razão é o baixo risco de er-
rar, pois se o produto for ruim se-
rá usado na casa ou para um con-
sumo que não envolve a saúde da
família. Victor Almeida, do Co-
ppead, acredita que pesa a favor i
desses itens o fato de a compra ser r



CONSUMIDOR
"EU CONFIO EM MARCA PRÓPRIA"
Preço baixo e qualidade. É isso o que os produtos de marca própria
representam para Karina Esperandio, operadora de telemarketing.
Com 21 anos, casada e sem filhos, ela compra os produtos que
levam o nome Extra e Pão de Açúcar. Na sua cesta entram desde
guardanapos até a linha Goodlight, que começou com produtos light
na bandeira Pão de Açúcar. "Compro porque acredito que
Extra e Pão não colocariam um produto ruim à venda",
afirma. Para Karina, os alimentos de marca própria do
Pão de Açúcar são os melhores. Como exemplo, ela cita
um macarrão light com qualidade igual ao de caixinha,
porém com preço inferior.

"MARCA PRÓPRIA É SINÔNIMO

DE QUALIDADE RUIM"
A frase é da corretora Fortuna Catuogno (fofo), de 52
anos. Casada e com dois filhos, ela já experimentou
•produtos que levam a marca de um supermercado,
não gostou e, por isso, não compra mais. Acostumada
a ler as embalagens, as de marca própria não
escapam ao hábito. Foi assim que descobriu que os
fornecedores são, muitas vezes, donos de marcas
que considera de segunda linha. "A impressão que
tenho é que a mp é o preço que a indústria paga
para manter seus produtos nas prateleiras", diz ela.

racional. Não há, diz ele, uma re-
lação afetiva com os produtos e,
portanto, com a marca, o que fa-
vorece a substituição.

Já os produtos de higiene pes-
soal e os cosméticos encontram
mais resistência dos consumido-
res: 15,8% afirmam que não com-
pram marcas próprias nessas ca-
tegorias. A lista de opções para o
entrevistado também contempla-
va quase 30 produtos. De acordo
com Almeida, do Coppead, neste

caso, há uma relação com a
marca que ultrapassa a equa-
ção custo e benefício.

- Produtos de higiene, cre-
mes e cosméticos ajudam a
consumidora a construir sua
própria identidade. E isso é
algo difícil de a marca pró-
pria oferecer, principalmente

se estiver posicionada como
sendo de preço baixo.
Arroz também aparece na lista

dos produtos menos comprados,



com 6,9% das citações. Fernando
Fernandes, da Booz Allen Hamil-
ton, explica que, quando troca de
marca, a mulher acaba errando no
preparo. Como isso a faz sentir-se
desqualificada como dona de ca-
sa, ela evita mudanças.

Marcas próprias de eletrodo-
mésticos e eletrônicos também
não entram na casa de 6,9% dos
respondentes. Isso ocorre princi-
palmente devido ao elevado preço
do produto, o que "proíbe" erros
na hora da compra. Camilo Perei-
ra, da AT Kearney, explica ainda
que o consumidor é muito fiel à
marca nesses segmentos. E ressal-
ta que algumas redes batizam
com outro nome produtos que se-
riam de marca própria. O cliente
leva para casa, sem saber, uma
marca que o supermercado criou
para oferecer outras opções.

As grandes redes representam
o canal mais importante de com-
pras de marca própria, para 42%
dos respondentes da pesquisa. Até
porque são elas que mais investem
no próprio rótulo. Segundo Neide
Montesano, da Abmapro, existe
um outro fator: só é possível ter
marca própria a partir de um cer-
to volume de produtos.

- É preciso ter escala para sus-
tentar a diferença de preço em re-
lação às marcas tradicionais - ex-

plica ela. - Pesa ainda o alto cus-
to das embalagens.

De acordo com a pesquisa SM/
eCMetrics, 15,2% dos consumi-
dores compram marcas próprias
em redes médias e 9,4% em lojas
de bairro. Para Neide, a união dos
supermercados menores em cen-
trais de compras já começa a
contribuir para o crescimento da
marca própria nesse canal. Outro
fator é a democratização das tec-
nologias de produção entre os pe-
quenos fabricantes. Uma vez ca-
pazes de fabricar com qualidade
os mais diversos produtos, eles
podem fornecer marca própria. A
rede paranaense Kusma, oito lo-
jas, tem parcerias com indústrias
da região para manter uma linha
com dez itens. Entre eles, paneto-
ne e café.

- Escolhemos indústrias conhe-
cidas e idôneas - afirma Marlos

Kusma, superintendente da rede,
- E somos líderes na maioria das
categorias nas quais atuamos.

Com 15 lojas no Rio de Janei-
ro e Minas Gerais, o Bramil tam-
bém tem tido bons resultados com
a marca própria.

- Mesmo assim sabemos que é
preciso manter no mix marcas for-
madoras de opinião, pois o con-
sumidor vem à loja atrás delas -
afirma Anselmo Honório, Corrêa,
gerente comercial da rede. •

• MAIS INFORMAÇÕES

ABMAPRO: (11) 3537-5917
AT KEARNEY: WWW.ATKEARNEY.COM.BR
BOOZ ALLEN HAMILTON: (11) 5501-6200
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COOP:(11)4991-9500
COPPEAD: WWW.COPPEAD.URFJ.BR

FUNDAÇÃO DOM CABRAL:
WWW.DOMCABRAL.ORG.BR
KUSMA: (41) 3346-5455
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