
acostumou-se a adquirir produtos de pouca qualidade, princi-
palmente, na época, em que o processo inflacionário comanda-
va a oferta na prateleira, gerando o condicionamento para a
compra sempre das mesmas marcas. Tal cenário só mudou com
a abertura das importações, ou seja, com o aumento de varieda-
de de produtos e qualidade da oferta. Além disso, o código de
defesa do consumidor mudou o seu comportamento, que se
tornou mais exigente e racional em suas escolhas no momento
da compra de produtos na prateleira. Por isso, o investimento
em marcas próprias ganhou fôlego somente em 1995, com as
grandes redes de varejo multinacionais como Carrefour, Wal-
Mart e Sonae (adquirida pelo Wal-Mart em 2005), abandonan-
do o rótulo de "primas pobres", afirma Neide Montesano, presi-
dente da Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceiriza-
ção (Abmapro).

Hoje, a batalha que se dá nas gôndolas é acirrada, com pro-
dutos que têm posicionamento muito mais próximo dos líde-
res, oferecendo qualidade, preço competitivo e sofisticação.
Quem faz o papel de comunicar esses atributos é a embalagem,
que veste cada produto com uma personalidade própria. "Nos
últimos três ou quatro anos percebeu-se que uma roupagem
mais trabalhada poderia trazer vantagens para a imagem do pro-
duto, espelhando o que realmente continha no interior da em-
balagem, ou seja, produtos fabricados com muita qualidade.
Com isso, a marca própria conseguiu chamar a atenção do con-
sumidor para uma maior experimentação e conseqüente fideli-
zação", ressalta Neide.

As MPs já são um fenômeno mundial. Só em nosso país,
existem perto de 35 mil itens de marcas próprias, que repre-
sentam 5,4% das vendas totais do varejo brasileiro ou R$ 6,5
bilhões ao ano, com crescimento de 22,3% em valor e 25,7%
em volume (acima das marcas nacionais), segundo dados de
2006 da Nielsen. O leite asséptico, o papel higiênico e o bis-
coito são as categorias com maior penetração de MP, respon-
dendo por R$ 215,8 milhões, R$ 80,2 milhões e R$ 53,7 mi-

ntroduzidas no Brasil na década de 70, as marcas
próprias (MPs) chegaram ao mercado com produtos bara-
tos e populares, pegando carona na experiência bem-su-
cedida de americanos e ingleses. No entanto, o segmento
não cresceu, pois até os anos 90, o consumidor brasileiro



Ihões, respectivamente. As marcas próprias estão presentes em
aproximadamente 13,5 milhões de lares. "As centrais de redes de
negócios que reúnem até 400 varejistas de pequeno e médio porte
também contribuíram para o crescimento do setor de marcas pró-
prias", diz Neide. Já no cenário internacional, o Reino Unido é o
maior mercado da Europa para esse tipo de produto. Os consumi-
dores gastaram em 2006, 42 bilhões de libras, representando um
market share de 39,6%. Mas é em Portugal (14%), Grécia (15%) e
Espanha (14,4%) que o ritmo de crescimento das marcas próprias
é maior que o das marcas nacionais. Enquanto nos EUA, as marcas
próprias têm participação de 15,2%, com destaque para os produ-
tos como lácteos (37%), delicatessen (21,6%), congelados (18%)
e carnes frescas (17%) que crescem acima da média.

se das características que a MP do Carrefour tinha na época. Foi
observado que, além da falta de destaque para a marca, a programação
antiga não possuía uniformidade e coerência visual suficiente para
proporcionar um brand equity (valor que se agrega a um produto
quando ele se transforma em uma marca) desejável". Um dos grandes
desafios foi desenvolver um visual que abrangesse toda a linha de
produtos Carrefour, de sabão em pó a extrato de tomate. "Para tanto,
a agência concebeu uma imagem poderosa: uma área azul que desta-
ca simultaneamente a marca e o produto. Além disso, essa estrutura
visual pode ser aplicada praticamente sobre qualquer cor ou 'ba-
ckground'. Assim nasceu o novo logo dos produtos Carrefour", conta
Narita. A partir daí, o design das embalagens foi pensado com o obje-
tivo de ampliar a percepção da linha de produtos da rede, valorizando
cada categoria isoladamente. "Para cada item nossa agência criou um
novo fundo e sugeriu imagens com mais appetite appeal, capacitan-

Os produtos de MP Carrefour foram lançados
no Brasil, no final da década de 90 e, desde en-
tão, as embalagens não foram atualizadas. Sem
grande destaque no ponto de venda (PDV), não
transmitiam todo o benefício do produto, se-
gundo pesquisa de opinião com os consumido-
res, as embalagens tinham que mudar. Em 2005,
a rede de varejo decidiu modernizar o visual das
embalagens. Essa mudança traduziu a nova fase
da MP, relata Cláudio Irie, diretor de marcas pró-
prias do Carrefour. "As embalagens passaram por
dois momentos. O primeiro, o lançamento das
marcas próprias, quando o principal objetivo foi
comunicar o tipo de produto e a categoria. Atu-
almente, a marca Carrefour é a grande referência
para nosso consumidor, com destaque para a em-
balagem, que assumiu definitivamente o papel
principal na comunicação da linha. Em síntese,
as novas embalagens se destacam frente as gran-
des marcas nacionais", afirma.

Num primeiro momento, essa revitalização das
embalagens foi assinada pela Narita Design, con-
tratada para desenvolver a nova logomarca e, em
um sentido mais amplo, todo um novo conceito
que vem norteando as MPs da rede Carrefour, des-
de então. Mário Narita, diretor geral da agência,
explica: "Esse projeto teve início com uma análi-
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do os produtos da MP Carrefour a brigarem
no varejo com os líderes de igual para igual",
finaliza.

Uma vez concebido o conceito, coube a
Pande Design Solutions levá-lo adiante, apli-
cando-o em toda a linha de embalagens dos
produtos Carrefour. Laís Carvalho, diretora
de planejamento da agência, conta que a idéia
era utilizar as embalagens para levar os pro-
dutos de MP para uma nova classe de com-
pradores. "A nossa principal tarefa era reposi-
cionar a MP, do nicho low price (produtos de
baixo custo e menor qualidade) para o value
for money (produtos que equilibram quali-
dade e preço)", diz. Focada nesse objetivo, a
Pande estudou o tom de comunicação de
cada categoria de produto, os líderes de mer-
cado e as principais razões de decisão de com-
pra do consumidor. "A. partir daí, optamos
por explorar o design atraente na categoria
de alimentos e a funcionalidade nos segmen-
tos de produtos de higiene e limpeza, estra-
tégia que gerou ótimos resultados", explica
Laís. E como! Depois da reformulação, o Car-
refour (rede presente em 19 países e com mais
de 7 000 lojas, dos mais variados portes) viu
as vendas de seus produtos de MPs alçarem a
liderança na categoria de marcas próprias.
Hoje, o Carrefour detém 45% de participa-
ção de mercado no segmento de marcas pró-
prias de redes de varejo no Brasil, o que mui-
to contribuiu, por sinal, para que a operação
nacional do grupo se consolidasse como a 4°

Companhia Brasileira de Distribuição
(CBD) é o nome da empresa que controla o
Pão de Açúcar, o Compre Bem, o Sendas e o
hipermercado Extra. O Pão de Açúcar foi pio-
neiro no lançamento de marcas próprias na
década de 70. Hoje, somando os produtos de
MPs de todas as bandeiras do grupo, a CDB
conta com mais de 3 500
itens nessa categoria - in-
cluindo alimentos, limpe-
za, perfumaria, perecíveis e
outros. A participação dos
produtos de MP nas ven-
das do conglomerado é de
8,3% dentro dos subgru-
pos onde estão inseridas,
mas a projeção é que al-
cancem 8,8% das vendas totais em 2007 e
15% até o ano de 2010. Celso Ruggiero, dire-
tor de marcas próprias da CDB comenta:
"Hoje o consumidor tem confiança para ex-
perimentar as marcas próprias, por conta da
qualidade e do preço competitivo. E agora o
momento exige inovação. É preciso desenvol-
ver produtos novos e exclusivos no mercado
para fidelizá-lo à MP". Ele continua: "Desde
2001, apostamos fortemente em diferenciais
como qualidade, exclusividade e sobretudo em
inovação em produtos e embalagens, conse-

guindo assim alavancar as vendas dos produ-
tos com as marcas da companhia".

A M Design, agência paulistana, vem crian-
do as novas embalagens dos produtos da MP
Pão de Açúcar, além de trabalhar no conceito
das embalagens de MPs do Extra Hipermerca-
dos. Tadeu Matsumoto, diretor de criação da
M Design, fala sobre as duas tarefas. Primeiro,
o Pão de Açúcar: "Começamos a atender essa
conta no segundo semestre de 2006, seguin-
do um padrão gráfico que já existia, ou seja,
os novos produtos que são lançados sob a ban-
deira Pão de Açúcar seguem o conceito desen-
volvido pela agência anterior. O que fizemos
de novo foi desenvolver um book de guide li-
nes gerais de embalagem, o que ainda não exis-
tia, apesar do padrão já implementado. Este
guide line não só orienta, mas disciplina todo
o desenvolvimento dos novos projetos da
rede", explica. O Pão de Açúcar tem posicio-
namento de varejo mais premium e a maioria
de seus produtos de marcas próprias são do
segmento de alimentos, a M Design, segundo
Matsumoto, buscou trabalhar muito bem os
cromos e o tratamento de imagens, sempre
transmitindo a qualidade dos produtos e seus
diferenciais. "Uma das características mais
marcantes do padrão Pão de Açúcar é ter um
cromo com a mercadoria em close e uma am-
bientação de fundo, o que transmite o 'clima'
de consumo ou uso do produto", detalha.

E sobre as embalagens de MP do Extra?

"No caso dessa rede, levou-se em considera-
ção o amplo portfólio de produtos de mar-
cas próprias, desde chocolate a varal de rou-
pa". Assim, o projeto gráfico foi um grande
desafio, relata Matsumoto, considerando
que é necessário existir um reconhecimen-
to da família de produtos Extra. "Para isso,

maior da empresa no mundo, atrás apenas
do Carrefour França, Carrefour Espanha e
Carrefour Itália, respectivamente.



estamos utilizando uma fonte que transmi-
te melhor qualidade e transita bem na maio-
ria dos produtos que a rede assina", explica.

Por fim, Iorley Corrêa, gerente de desen-
volvimento de embalagens do grupo CDB,
fecha esta questão falando sobre a importân-
cia de manter a linha de embalagens sempre
jovem. "Nossa missão é superar as expecta-
tivas dos clientes, ou seja, encantá-los, e todo
o processo de criação das embalagens de MP
é norteado dessa forma. Entendemos que a
identidade de uma embalagem tem um tem-
po de vicia determinado", argumenta. Por
exemplo, o layout das embalagens do Extra,
concebido em 2001, já foi reformulado três
vezes. "Hoje, o mercado é muito dinâmico,
por isso os produtos de MP precisam de em-
balagens sempre atraentes e focadas nas ne-
cessidades dos consumidores", afirma.

Presente no Brasil desde 1994, o Wal-Mart
trouxe para o País, a sua linha mundial de
MPs. Dez anos depois, a rede de varejo com-
prou o Bom Preço, que tinha forte atuação
no Nordeste, expandindo a sua linha de itens
de marcas próprias. Rita de Cássia Barros Oli-
veira Aguiar, gerente de desenvolvimento de
produtos do Wal-Mart, revela que a rede pos-
sui 19 marcas próprias de produtos nos mais
diversos segmentos como alimentos, confec-
ção masculina, feminina, infantil, eletroele-
trônicos, brinquedos, artigos de festa, pro-
dutos de limpeza, de beleza e de higiene pes-
soal, etc. "As embalagens das marcas
globais seguem um padrão internacional, ou
seja, as bases de criação (logotipo e design,
por exemplo) são definidas pela matriz nos
EUA, porém, elas são nacionalizadas de acor-
do com o mercado, os padrões, as leis e as
necessidades dos consumidores no Brasil.
"Há quase dois meses, o Wal-Mart lançou o
primeiro produto de MP em embalagem cer-
tificada pelo Forest Stewardship Council
(FSC), garantindo ao consumidor que a ma-
téria-prima utilizada em sua concepção é pro-
veniente de florestas bem manejadas. Essa
iniciativa mostra nossa preocupação com a
sustentabilidade do meio ambiente", conta
Rita. Trata-se da caixa do cereal matinal, tipo
corn flakes, da linha saudável Great Value,
produzida pela Ibratec Gráfica.

Ela completa: "A MP necessita de inves-
timento baixo em marketing e publicidade,
por isso a aposta em embalagens extrema-
mente atrativas no ponto-de-venda". Para
tanto, a rede atua com embalagens alinha-
das com o conceito da categoria e criativas
- no design, no tipo de impressão ou no
material utilizado. "Ao mesmo tempo, bus-
camos sempre adequar os nossos produtos
ao perfil do cliente de cada região e ao posi-
cionamento da marca". Essa é uma amostra
de que uma embalagem de MP pode ser bem-
sucedida e vencedora, oferecendo qualida-
de e inovação. E
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