
Indústria usa marca própria
como plataforma para crescer
Empresas como a Lucky
Salgadinhos e a Rosatex
ampliam linhas e se
aproximam das líderes
do mercado com
fabricação de marca
própria para comércio
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Indústrias de bens de consumo
não duráveis aproveitam o inte-
resse dovarejo emvender marcas
própriaspara ocupartoda alinha
de produção comesses produtos,
melhorar o relacionamento com
as grandes redes de supermerca-
dos e, aproveitando esse relacio-
namento, colocar suas marcas
nas gôndolas. Já as grandes vêem
a expansão desse mercado com
preocupação, alegando que há
“despersonalização” das marcas,
masavaliao movimentocomoir-
reversível. O volume de itens de
marca própria vendidosno Brasil
cresceu 10% noperíodo de agosto
de 2005a julhode 2006,de acordo
com levantamento da ACNielsen
divulgado ontem.

Para a Lucky Salgadinhos, em-
presa que produz marcas pró-
prias há 10 anos para todas as re-
des de supermercado, essa foi a
forma encontrada para crescer e
se aproximarda marcalíder Elma
Chips, da PepsiCo. Hoje é uma
das maiores fabricantes de salga-
dinhos do País.

Na corridapara ganharmerca-
do da concorrente, a Lucky lança

dutodemonstrao poderdenego-
ciação das grandes redes varejis-
tas, explica Denis Ribeiro, diretor
econômico da associação, mas é
um caminho irreversível e natu-
ral, como aconteceu em outros
países: “Enquanto favorece pe-
quenas e médias empresas, des-
personaliza a indústria em geral”.

Volume sobe, faturamento cai
Os produtos de marca própria
apresentaram crescimento no
volume de vendas total, mas sua
participação no faturamento dos
supermercados brasileiros teve
quedade 0,2ponto percentualde
agosto de 2005 a julho de 2006 na
comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2005, passando de 5,1%
para 4,9%. A participação em vo-
lume de marca própria também
apresentou queda, de 6,4% para
6%, de acordo com o estudo da
ACNielsen, apresentado ontem
na 40ª Convenção de Supermer-
cados organizada pela Associa-
ção Brasileira de Supermercados
(Abras).

A queda deve-se principal-
mente ao aumento do consumo
de marcas tradicionais, que regis-
traram crescimento de 17% no
volume de vendas em supermer-
cados no período e à elevação da
renda da população.
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Guilherme Livreri

agora o Tortilla, salgadinho do ti-
po nachosemelhante ao Doritos,
da Elma Chips. Serão fabricadas
12 toneladas diárias do produto,
que estaráem ummês nossuper-
mercados, com marca própria.
“Será o primeiro concorrente na-
cional da marcalíder do
segmento”, afirma Gui-
lherme Livreri, gerente
deExportação daLucky.
A expectativa é que o
novo produto garanta
acréscimo de 10% no fa-
turamento da empresa
este ano; a meta da em-
presa este ano é crescer
30%.

Depois de ganhar o
varejo brasileiro e con-
seguir força para divul-
gar suas marcas Lucky e
Torcida, a indústria ali-
mentícia quer exportar
10% da produção. “Fe-
chamos contrato para
fornecer marca própria para o
Wal Mart do México e uma rede
varejistados EstadosUnidos”,ex-
plica Livreri. O faturamento da
Lucky, que a empresa não divul-
ga,cresceu 22%noano passado,e
os produtos com as marcas do va-
rejo representaram 8% do total.

Em higiene e limpeza, a Rosa-
tex, terceira maior fabricante de
palha de aço do País, fornece
marca própria há 10 anos para as
principais redes de supermerca-
dos. O maior benefício apontado
de trabalhar com essetipo de pro-
duto foi ocupar toda a capacida-
de produtiva de sua fábrica, loca-

lizada em Guarulhos (SP). Além
disso, facilitou a divulgação tanto
da indústria entre os clientes
quanto de sua marca, a Urca.

Os supermercados evitam que
osfornecedores demarcaprópria
tenham o caminho encurtado

para entrar com seus
produtos nas gôndolas
instituindo gerentes de
Compras diferentes, ex-
plica José Domingues
dos Santos, diretor da
Rosatex, mas a credibili-
dade que se ganha ao
fornecer para a marca
deles abre portas do
mesmo jeito.

Há, porém, um risco
em vender marca pró-
pria: o varejo pode dei-
xar de comprar de uma
hora para outra, confor-
me avalia Santos. Por is-
so, a Rosatex nunca des-
tina mais de 20% de sua

produção para as redes. “Não
freamosas vendas,masforçamos
nosso departamento deVendas a
aumentar o volumeda marca Ur-
ca”, explica.No anopassado, ovo-
lume de vendas apresentou alta
de 46% e a meta para 2007 é de ex-
pansão de cerca de 56%. A fim de
garantir seu espaço no setor de lã
de aço, atrás da Bombril e Asso-
lan, a Rosatex acaba de importar
mais uma máquina alemã.
A posição da Associação Brasilei-
ra das Indústrias Alimentícias
(Abia) é deobservadora diante do
crescimento das marcas pró-
prias. O avanço desse tipo de pro-
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