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PRÓPRIAS

Á ALGUNS MESES, QUEM EN-
TRAVA NUMA DAS LOJAS DO
GRUPO PÃO DE AÇÚCAR ERA
SURPREENDIDO POR UMA MAR-

CA ATÉ ENTÃO DESCONHECIDA. COM EMBA-
LAGEM CLEAN, A TAEQ AGUÇAVA A CURIO-
SIDADE DO CONSUMIDOR QUE DEPOIS DESCO-
BRIRIA QUE TRATAVA-SE DE PRODUTOS EXCLU-
SIVOS DO GRUPO. As marcas próprias
surgiram no Brasil há cerca de 20 anos
com produtos que, na embalagem, só tra-
ziam a indicação da categoria, como arroz
ou feijão. Na época, eram voltados à classe
E, que buscava mercadorias muito baratas.
Isso acabou se tornando um estigma na
mente do consumidor: marca própria, si-
nônimo de produto barato e sem quali-
dade. Era preciso se mexer. Por volta de
1995 elas ressurgem no País, ganhando a
chancela exclusiva do varejista.

Neide Montesano, coordenadora-geral
da indústria do Compro (Comitê Abras de
Marcas Próprias), que reúne empresas
supermercadistas, atacadistas e da indústria
fornecedora de produtos de marca própria
e é apoiado pela Abras, comenta que em
2001 os varejistas começaram a trabalhar a
imagem do produto e a posicioná-lo como



premium, brigando com marcas tradi-
cionais, contratando agências de pro-
paganda para transmitir ao público que
aquele produto era de qualidade. "A
partir daí tivemos crescimento em vo-
lume, não tanto quanto o volume das
tradicionais. Hoje há 42 mil itens de
marca própria no autovarejo, sem con-
siderar outros setores como têxtil, car-
tões de crédito, material de construção,
farmacêutico etc.".

O Carrefour é um exemplo dessa
trajetória. Com cerca de 1.300 itens de
marca própria, a empresa já importava
da França, no início da década de 80, os
produtos fabricados sob a chancela da
rede para serem vendidos no Brasil. Na
época eram os mais básicos. A partir de
1997, começou a desenvolver outras
categorias, como vegetais, leite, bola-
cha, polpa de tomate, pêssego, pão de
forma. Há dois anos, a empresa relan-
çou a marca própria. "Era boa e barata,
faltava ser mais bonita. Então reformu-
lamos as embalagens", diz Pablo Rego,
diretor de marca própria do Carrefour.
"A partir daí, o consumidor enxergou
mais e melhor a presença desse produto
nas lojas. Agora, a marca própria
Carrefour lidera o mercado no Brasil,
entre 40 e 45%", diz.

Na segunda metade de 2006, mais
inovação. Já que a busca por qualidade
de vida tem se tornado uma tendência
mundial, a empresa lançou produtos
orientados à saúde, divididos em cinco
famílias (orgânicos, à base de soja, light,
diet e funcionais). Este ano, de olho no
crescimento dos produtos de higiene e
beleza no varejo, que ganham cada vez

mais espaço no orçamento das consu-
midoras, o Carrefour lançou no País
sua marca francesa de cosméticos, a Les
Cosmétiques. A linha tem cerca de 30
produtos voltados para cabelos, pele e
corpo. Pablo Rego acredita que o Brasil
ainda tem muito espaço para crescer
em marca própria e a segmentação é
um caminho importante a ser percor-
rido. "O básico e semibásico é o míni-
mo que se pode dar. O segredo é acom-
panhar o desenvolvimento de mercado
de produtos cotidianos para não ficar
atrás", aponta. Na rede francesa, em

2005 a marca própria cresceu, em valor,
50% sobre 2004, e em 2006 o aumento
foi de 40% sobre o ano anterior. "No
primeiro trimestre de 2007 também
crescemos 40% em comparação ao
mesmo período do ano passado".

O concorrente não fica atrás. Em
setembro de 2006, o Grupo Pão de
Açúcar lançou Taeq, voltada a um pú-
blico mais abonado e com produtos
premium, provando a evolução do con-
ceito de marca própria. Com cerca de
400 itens, a marca cresce cerca de 20%
ao mês e são desenvolvidos produtos
com o conceito de bem-estar para os
segmentos de nutrição, orgânicos, es-
porte e casa. Para abastecê-los, há mais
de 150 fornecedores diferentes. "Há
muitos porque buscamos especialistas
em cada categoria para nos atender",
explica a diretora de Taeq, Alexandra
Santos. Adotando uma linha ecologi-
camente correta, entre os produtos es-
portivos da marca estão as camisetas »



produzidas com material reciclado
Pet. Na linha de orgânicos já são mais
60 produtos, incluindo frutas e
legumes em bandeja, verduras
embaladas e saladas higienizadas. Já
no segmento casa, a marca foi
incrementada com o lançamento da
linha de louças, que aconteceu em
meados de junho. Na cor branca e
com formas arredondadas, traz para
mesa um jogo completo de café da
manhã (canecas, bule, tigela, açu-
careiro, xícaras de chá e café, e pratos
para refeições). "A inspiração é a
simplicidade e a leveza, das formas
orgânicas", diz Alexandra. "São peças
leves e com design diferenciado, feitas
para as pessoas contemporâneas que
prezam a qualidade de vida e pe-
quenos rituais de bem-estar como um
belo café da manhã", complementa.

Para estimular as compras das li-
nhas de produto, a Taeq procura esti-
pular o preço 10% abaixo do similar na
categoria. Os resultados? 40% das
barras de cereal light vendidas no Gru-
po Pão de Açúcar são da marca Taeq.
Molhos para saladas, capuccino e arroz
integral têm 30% do que é vendido nas

respectivas categorias no grupo, e
achocolatado tem 33%.

O sucesso fez com que a empresa
investisse em espaços próprios da
marca, localizados dentro dos estabe-
lecimentos. Em dezembro de 2006, foi
inaugurada a primeira loja Taeq, anexa
ao Pão de Açúcar de Alphaville (bairro
nobre localizado em Barueri, São Paulo)
e hoje há mais cinco pontos-de-venda
exclusivos da marca em Fortaleza (CE)
e São Paulo (SP). A idéia é que ainda
este ano sejam abertos mais dez espaços
como esses nas lojas Pão de Açúcar,
chegando, no ano que vem, também ao
Extra. No primeiro ano de vida foram
investidos dez milhões de reais na
marca, contando com as lojas exclusivas.
"A partir do terceiro ano, a idéia é ter
uma loja conceito e há também uma
intenção estratégica de estar em canais
em que o grupo não atua, como
academias e hotéis", aponta.

Mas não é só o setor de supermer-
cados que aposta nesse mercado. Há
cerca de dez anos, a rede Farmais entrou
nesse segmento com a linha dos produ-
tos chamados oficinais (água oxigenada,
mercúrio, acetona etc.). "Na época vi-

mos um nicho interessante porque o
cliente entrava na loja para comprar um
produto dessa categoria e não pedia por
marca, mas por água oxigenada, por
exemplo, como se fosse um commo-
dity", lembra Cláudio Godoy, gerente
de negócios da empresa. Já naquela épo-
ca, pensando em chamar a atenção do
cliente na loja, a Farmais contratou uma »



empresa para desenvolver embalagens
diferenciadas. "Isso nos trouxe ótimos
resultados e hoje o consumidor compra
com mais segurança que antes porque já
experimentou". A Farinais oferece as
linhas infantil, de produtos oficinais, de
lenços umedecidos e de higiene bucal, e
está entrando numa linha específica
para mulher, com protetores diários e de
seios para amamentação. Os produtos
de marca própria representam cerca de
3 % do faturamento da rede.

A rede de lojas de material de
construção C&C, que tem mais de 200
itens de marca própria, começou a
trabalhar nesse nicho em 2001, com
tintas residenciais. "Nosso posiciona-
mento era oferecer produto com qua-
lidade similar ao líder do mercado, dife-

rentemente de outros varejistas que
colocavam preço em primeiro lugar",
alfineta Mauro Florio, diretor de mar-
keting. Para começar a vender esse tipo
de produto, a rede abre concorrência
entre os fabricantes, os seleciona e parte
para a produção e comercialização nas
lojas. Para garantir a qualidade, perio-
dicamente manda os produtos para se-
rem avariados tecnicamente por em-
presas independentes. "A C&C faz ins-
peção de qualidade porque reparamos
que em marcas próprias o produto co-
meça bom, mas a qualidade cai com o
tempo", explica.

Mesmo com o brasileiro quebrando
aos poucos o preconceito em comprar
um produto de marca própria, inde-
pendentemente do setor em que a rede
de varejo atue, o desafio é sempre o
mesmo: comunicar a marca ao consu-
midor, já que, como não utiliza mídia, é
preciso fisgar o cliente no ponto-de-
venda. "E para fazer qualquer ação no
ponto-de-venda tem um custo, que é
fatalmente repassado para o produto. Se
faz mídia, esse custo vai para o produto
final, e quando se tem um produto de 15
a 25% mais barato - caso do de marca
própria - é porque não tem o custo
tradicional com mídia. Então não é
questão de qualidade, mas de custo",
finaliza Neide.

PARA FIDELIZAR (ou NÃO?)
Fazer com que o cliente volte mais

vezes à loja para comprar determinado
produto que só encontrará naquela rede.
Os produtos de marca própria não têm
apenas ganho espaço nos carrinhos,
como também têm servido de
ferramenta de fidelização das redes
varejistas. "O Carrefour entende marca
própria como ferramenta de fidelização
do consumidor. Essa é a razão básica e
central. Quando se desenvolve marca
própria boa em termos de qualidade e

conveniente no que diz respeito a preço,
o cliente sabe que só encontrará aquele
produto no Carrefour. Mais uma razão
para voltar às lojas. Por isso acreditamos
muito nisso", comenta Pablo Rego,
diretor de marca própria do Carrefour.

Francisco Alberto Madia de Sou-
za, diretor-presidente do Madia-
mundomarketing e da Academia Bra-
sileira de Marketing, discorda. "A úni-
ca maneira de um varejo fidelizar sua
clientela é a de aprimorar e prestar
cada vez mais e melhores serviços den-
tro de sua competência específica,
transformando suas lojas em verda-
deiros 'campos dos sonhos', como no
filme If you built it, they will come', e
jamais entulhando suas gôndolas com
ilustres e ignorados desconhecidos, as
chamadas marcas próprias".

Madia lembra que as marcas pró-
prias nasceram na Europa, em países
nos quais prevalecia as cooperativas de
vendas e não existiam as marcas como
acontece hoje nas economias modernas.
"Era uma maneira de garantir aos
consumidores a procedência. Com o
passar dos anos, prevaleceu a especiali-
zação. Indústrias fabricam e se respon-
sabilizam apondo suas marcas, e o varejo
presta serviços garantindo ambientes
acolhedores, bem iluminados, com fun-
cionários cordiais e preparados, em lo-
cais limpos e bem abastecidos, e tam-
bém apondo suas marcas", aponta.
"Assim, só se entende em 2007 marcas
próprias do varejo em produtos como
exceção. Para produtos que ainda não
possuam um fabricante qualificado,
como acontecia há 30, 40 anos, quando
o arroz, feijão, farinha, açúcar, eram ven-
didos a granel. A expectativa dos consu-
midores modernos, sensíveis e diplo-
mados, é de só querer trabalhar com
empresas que cada vez mais mergulhem
fundo em suas especializações e compe-
tências específicas", comenta.

Text Box
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