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Quem passeia por um su-
permercado, seja em São Paulo, 
seja em Londres ou Mumbai, 
além de ver as marcas mundiais 
mais famosas, alvos eternos de 
campanhas publicitárias, vai ver 
também as marcas próprias dos 
grandes varejistas. O que antes 
era apenas uma oportunidade 
dos varejistas de atender à de-
manda dos clientes mais econô-
micos por produtos mais baratos 
se transformou, ao longo das 
últimas quatro décadas, em um 
negócio que movimenta US$ 1 
trilhão no mundo e que se tornou 
um competidor de respeito para 
as marcas de fabricantes como 
Unilever, Procter & Gamble e 
Nestlé, tradicionais anuncian-
tes em escala global e, por isso 
mesmo, importantes fontes de 
faturamento para a indústria da 
propaganda. 

Recém-lançado no Brasil pela 
M. Books, o livro Estratégia de 
Marcas Próprias – Como Enfren-
tar o Desafio da Marca de Loja, 
escrito por Nirmalya Kumar e 
Jan-Benedict E.M. Steenkamp 
e editado originalmente pela 
Harvard Business School Press, 
além de ser um dos poucos que 
se debruçam sobre o fenômeno 
das marcas próprias, faz esse 
trabalho com raro equilíbrio, 
trazendo números, análises de 
casos e apontando caminhos. 
Em uma entrevista exclusiva ao 
Meio & Mensagem, os autores 
descrevem a ascensão das mar-
cas próprias. 

“As marcas próprias dos va-
rejistas surgiram com o processo 
de consolidação das redes de 
supermercados. Esse processo 
deu aos varejistas um número 
de lojas maior e volume de 
vendas suficientemente grande 
para que eles pudessem investir 
no desenvolvimento das suas 
marcas”, explica Kumar. “Entre-
tanto, conforme os varejistas se 
tornavam mais fortes por causa 
da consolidação e das marcas 
próprias, eles passaram a exigir 
mais dos fabricantes em termos 
de margens e serviços. Isso fez 
com que os fabricantes fossem 
obrigados a redirecionar parte 
do dinheiro reservado à publici-
dade para atender às demandas 
dos varejistas por descontos, o 
que só enfraqueceu as marcas 
dos fabricantes. Basta obser-

var que hoje várias marcas do 
primeiro time, como Coca-Cola 
e Marlboro, sofreram desvalori-
zação ao longo dessa década”, 
completa Steenkamp. 

Hoje, as marcas próprias 
premium, como as de Wal-Mart 
(EUA) e Aldi e Tesco (Grã-Bre-
tanha), estão competindo mais 

em qualidade com as marcas 
dos fabricantes do que exclusi-
vamente em preço. Em muitas 
categorias, as estratégias mul-
timarcas dos principais vare-
jistas, como Tesco e Wal-Mart, 
têm pressionado as marcas dos 
fabricantes, transformando-as 
em competidoras. Tendo as 
linhas econômica e premium, 
o varejista pode dizer, com sua 
marca premium: “Veja minha 
marca própria. É muito me-
lhor do que as de fabricantes e 
custa apenas alguns centavos 

a mais”. Ao mesmo tempo, ele 
também pode argumentar: 
“Aqui está a marca própria, 
genérica, barata. Ela é quase 
tão boa quanto a do fabricante, 
mas custa muito menos”. 

Contudo, diante da pergun-
ta “O que redes como Wal-Mart 
e Tesco sabem que fabricantes 

como Nestlé e Procter & Gam-
ble ainda não perceberam?”, 
a resposta dos autores é pre-
cisa: “As redes varejistas têm 
melhores informações sobre 
os hábitos de consumo dos 
clientes dentro da loja e a boa 
segmentação dos consumi-
dores, dados que usam para 
desenvolver seus produtos”, 
explica Steenkamp. “Além dis-
so, elas podem favorecer suas 
marcas escolhendo os melhores 
lugares nas prateleiras e os 
pontos mais chamativos para 

anunciar as ofertas, estratégias 
que vencem as marcas dos fa-
bricantes, especialmente as dos 
mais fracos”, lembra Kumar.

Investimentos
Em relação ao investimento 

dos varejistas em marketing das 
suas marcas, os especialistas 
dizem que, embora as redes 
estejam investindo para anun-
ciá-las em veículos impressos 
e na televisão, o seu nível de 
investimento não está no mes-
mo patamar das marcas dos 
fabricantes. “Uma das vantagens 
para o varejista é que há um 
ganho em termos de economia 
de escala porque sua marca 
própria vende várias categorias 
de produtos. Em contraste, as 
marcas de fabricantes estão 
geralmente limitadas a uma ou 
duas categorias; então, o per-
centual de faturamento dirigido 
à construção da marca tende a 
ser maior”, diz Steenkamp.

O diretor de marketing do 
Carrefour no Brasil, Rodrigo 
Lacerda, confirma o ganho de 
escala. “Como adotamos estraté-
gia monomarca, qualquer inves-
timento em mídia que fizermos 
com a marca Carrefour volta 
em benefício da nossa marca 
própria”, diz o executivo, que se 
orgulha do grande crescimento 
da sua marca própria nos últimos 
anos. “Hoje, o Carrefour tem 45% 
do mercado de marca própria no 
Brasil, o que representa 6% do 
mercado total. Em países como 
Reino Unido, França e Espanha 
a participação chega perto dos 
30%, ou seja, ainda há muito para 
crescer”, afirma. “Além disso, a 
marca própria dá a oportunidade 
de tangibilizar a marca da rede”, 
completa o diretor de marketing 
da companhia de origem francesa 
presente em 29 países. 

Na visão de Steenkamp e 
Kumar, para que os fabricantes 
consigam resistir ao crescimento 
das marcas próprias eles terão 
de se concentrar em dois tipos 
de marcas: as grandes marcas, 
para o público de massa, e as 
premium, dirigidas a nichos 
específicos. “Se a sua marca não 
é a número 1 ou 2 na categoria 
ou uma marca de luxo voltada 
para um público específico, fazer 
dinheiro se tornará bem difícil”, 
diz Steenkamp.

Mas há quem não se assuste 
com o avanço das marcas pró-
prias e nem as considere uma 
ameaça para as marcas dos 
fabricantes e para a indústria 
da publicidade. “As marcas pró-
prias representam um segmento 
do mercado que nunca passará 
de 20% da operação dos vare-
jistas”, aposta o presidente da 
Ogilvy Brasil, Sérgio Amado. “E 
mais: para decolarem, precisam 
que a rede aposte em propagan-
da, que cuide da sua imagem, ou 
seja, a marca própria não está 
fora da área de influência do 
branding”, completa. 

As marcas próprias  
pela ótica da Harvard
Produtos de grandes varejistas ganham espaço entre os  
consumidores enquanto dispensam investimentos em branding
Andréa Ciaffone

Kumar e Steenkamp:  
autores dissecam  
o universo das  
marcas próprias

Sem emoção
Os autores admitem que 

algumas marcas próprias po-
derão chegar a ter algum apelo 
emocional, mas talvez não tão 
grande quanto as de fabrican-
tes. “As marcas dos varejistas 
de massa, especialmente, co-
brem várias categorias, o que 
as impede de desenvolver um 
apelo mais individualizado em 
relação a um determinado tipo 
de consumidor como conseguem 
as marcas de fabricantes como 
Dove, por exemplo”, argumenta 
Steenkamp. Mesmo no Reino 
Unido, o país mais avançado 
com relação ao desenvolvimen-
to de marcas próprias, quando 
se pede aos consumidores que 
nomeiem suas marcas mais pro-
curadas — aquelas de que mais 
sentiriam falta se não fossem 
encontradas nas prateleiras —, 
o resultado é que os 49 primeiros 
lugares são ocupados por mar-
cas de fabricantes como Heinz 
(feijão), Kellogg’s (cereais), 
Nescafé (café), Colgate (creme 
dental) e Walker (salgadinhos). 
Somente na 50a posição aparece 
uma marca de loja: o queijo Tes-
co. As marcas construíram um 
relacionamento com seus con-
sumidores ao longo de décadas 
e ainda têm um reservatório de 
reputação com que podem con-

tar. No entanto, a Tesco teve o 
quinto maior número de marcas 
entre as cem principais, com oito 
produtos citados, e ficou atrás 
apenas de gigantes como Unile-
ver, Procter & Gamble, Heinz e 
PepsiCo. Esse resultado mostra 
o progresso das marcas próprias 
no aspecto de valorização por 
parte do consumidor. 

Segundo a dupla Steenkamp 
e Kumar, nos países do BRIC o 
varejo ainda está nos primeiros 
estágios de consolidação, por-
tanto as marcas próprias ainda 
não são tão fortes. Entretanto, 
dentre os países desse bloco, 
o Brasil é onde o varejo é mais 
desenvolvido e as marcas pró-
prias são proporcionalmente 
mais poderosas. Por outro lado, 
para as marcas de fabricantes, 
os mercados emergentes de 
Ásia, Leste Europeu, América 
Latina e África são os que trazem 
as melhores oportunidades de 
crescimento, uma vez que nessas 
regiões o crescimento popula-
cional e econômico costuma ser 
muito mais alto do que nos paí-
ses desenvolvidos do Ocidente, e 
o comércio varejista ainda é mais 
fragmentado. Rodrigo Lacerda: estratégia do Carrefour é monomarca

Sérgio Amado: marca própria não  
está fora da área do branding
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem,  São Paulo, ano 29, n. 1299, 10 mar. 2008. Marketing, p. 46.




