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Marcas próprias ganham mais
investimentos e sofisticação
Produtos da Taeq, do
Pão de Açúcar, têm bom
desempenho nas vendas
do grupo; Carrefour e
Wal-Mart também
investem em novas
linhas de marca própria

Alexandra Jakob

são paulo

Em busca de margens de lucros
maiores, as grandes redes super-
mercadistas estão sofisticando
suas marcas próprias. Concomi-
tantemente, os pequenos e mé-
dios empreendimentos come-
çam a demonstrar interesse por
esse mercado. Em ambos os ca-
sos, os produtos marca própria
vêm para disputar participação
com itens topde linha, o que gera,
como conseqüência, a queda na
venda de produtos similares.

Atento aos lucros gerados por
este mercado, o Grupo Pão de
Açúcar criou a Taeq, no fim do
ano passado. A marca, ligada ao
bem-estar, comercializa alimen-
tos saudáveis eroupas de ginásti-
ca. Hoje, entre a gama de produ-
tos da Taeq, as vendas de barras
de cereais já representam 73% da
comercialização desse produto
pela companhia e o arroz integral
da marca significa 57% das ven-
das de arroz integral do grupo.
“Acredito que vamos ter gratas
surpresas daqui para frente. A li-
nha de sucos lançada há 15 dias e
as gelatinas se sobressairão nas
vendas também”, diz Alexandra

Jakob Santos, diretora da marca.
Com a entrada da Taeq no mer-

cado, a linha de produtos ligth e
diet da GoodLight saiu das gôn-
dolas do grupo e a crescente par-
ticipação da novamarca nas ven-
das da rede já faz a diretoria pro-
gramar outros lança-
mentos. “Para os próxi-
mos meses teremos
louças e itens de perfu-
maria à venda”, disse
Alessandra. Além dos
novos produtos, a Taeq
estará presente em 10
outros pontos-de-ven-
da do grupo neste ano.
Brasília, Rio de Janeiro e
o interior de São Paulo
são alguns dos locais de
interesse do grupo. Ho-
je, há cinco unidades
Taeq, sendo quatro em
São Paulo e uma em
Fortaleza. O montante
investido até agora e os
gastos com aberturade novos es-
paços consomem R$ 20 milhões
no total. “Agora só temos espaço
Taeq dentro dos supermercados
da rede, mas a partir do segundo
ou terceiro ano vamos trabalhar
com lojas individuais”, contou.

Tendência
Na visão de Neide Montesano,
coordenadora pela indústria do
Comitê Abras deMarcas Próprias
(Compro), o posicionamento e
desenvolvimentoda Taeqmostra
o amadurecimentodesse merca-
do no Brasil, que segue uma ten-
dência mundial. “O conceito de

marca própriaestá naquarta fase,
pois as empresas já têm forte po-
sicionamento com relação à mar-
ca própria e buscam trabalhar
com produtos premium inde -
pendentementede havermerca-
dorias similares no mercado”.

Neide tambémdesta-
cou que atualmente as
marcas próprias não fa-
zem parte somente da
gestão das grandes re-
des. Empresas como a
Rede União Gaúcha de
Supermercados e Ataca-
dos e Distribuidores
(Unisuper), do Rio Gran-
de do Sul, e a Rede Eco-
nômica, de Campo
Grande (MS), buscam
agregar marcas próprias
à gama de produtos. “Há
alguns anos, as embala-
gens eram um gargalo
que impedia o desenvol-
vimento de marcas pró-

prias para varejistas de médio e
pequeno porte porque a pequena
quantidade elevava o custo. Mas
o associativismo dos pequenos e
médiosnos deucondições detra-
balhar o conceito de marca pró-
pria com eles”, disse.

Mesmo com o crescente inte-
resse dos empresários nesta fatia
de mercado, as vendas de marca
própria no Brasil ainda são pe-
quenas se comparadas às de ou-
tros países. Aqui, cerca de 5% do
total vendido pelo varejo super-
mercadistaéde produtosdemar-
ca própria.

Na Inglaterra, esse índice che-

ga a 39%e na França eEspanha, a
26,5%. O Brasil ocupa a sétima
posição no ranking de consumi-
dores de marca própria. “Até
2010, as vendas desses produtos
representarão 10% do total ven-
dido pela cadeia supermercadis-
ta”, acrescentou Neide.

Wal-Mart e Carrefour
Apesar denão divulgarvalores de
investimentos, asredes Wal-Mart
e Carrefour realizaram muitos
lançamentos de produtos de
marca própria em setores diver-
sos. O Wal-Mart, por exemplo,
com cercade 11 militens, presen-
tes em 174 categorias, entre ali-
mentos e não alimentos, inaugu-
rou no ano passado 300 itens em
linhas quevão de produtosde hi-
gienea eletroeletrônicos.Porano,
as vendas de marca própria do
grupo crescem 25%.

O Carrefour acredita no suces-
so deuma linha deprodutos sau-
dáveis (Viver), quefoi lançada em
novembro passado etem mais de
80itensdistribuídos emcincoca-
tegorias — light, diet, orgânicos,
funcionais e à base de soja, enri-
quecidos com fibras e grãos. As
vendas da marca Viver cresceram
40% em 2006. Segundo a empre-
sa, os preços das marca própria
são até 30% mais baratos.
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Varejistas captam mais
recursos; tendência
é de concentração

são paulo

As recentes captações de recur-
sos feitas pelos maiores varejis-
tas brasileiros marcam o início
de um processo de concentra-
ção de mercado que deve se
acentuar em breve.

Ontem, o Carrefour anun-
ciou a obtenção de um financia-
mento de R$692,4 milhões com
o Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES). O valorserá usado pa-
ra expandir a cadeia de lojas.

A rede Pão de Açúcar, maior
cadeiasupermercadista doBra-
sil, também está captando re-
cursos. A empresa optou pelas
debêntures. Se tudo ocorrer co-
mo planejado, a captação deve
incorporar R$ 800 milhões ao
caixa da empresa. Recentemen-
te o grupo também conseguiu
crédito de R$ 187,3 milhões jun-
to ao BNDES paracobrir os gas-
tos com a expansão feitos no
ano passado.

Com todo esse dinheiro em
caixa, os dois maiores super-
mercadistas brasileiros ga-
nham fôlego para investir em
sua expansão e na aquisição de
concorrentes, oque aproximará
o Brasil dos países desenvolvi-
dos, onde aconcentração do to-
tal de vendas nas mãos dos
maiores varejistas é considera-
velmente maior do que aqui.

“O varejo é como andar de bi-
cicleta: é necessário continuar
pedalando”, compara Keyler
Carvalho Rocha, vice-presiden-
te do Instituto Brasileiro dos

Executivos de Finanças (IBEF).
O analista explica que quan-

do uma rede é pequena ela fica
vulnerável a qualquer tipo de
crise e a única saída é crescer. “O
segredo está em obter emprésti-
mos com taxas confortáveis, co-
mo os que osvarejistas estão fa-
zendo com o BNDES”, diz .

O efeito colateral das capta-
ções é o aumento dos juros em
operações de captação futuras,
já queendividadas, asempresas
passam a interessar menos aos
investidores.

A Americanas, por exemplo,
teve um rebaixamento na ava-
liação de suas debêntures logo
após a aquisição de rede de lo-
cadoras Blockbuster.A FitchRa-
tings, contratada pela empresa
paradar notasas suasemissões,
apontou o endividamento co-
mo causa para a nota pior.

A despeito disso, Rocha não
acredita que os varejistas te-
nham dificuldades em fazer
empréstimos futuros. “Essas
empresas são bem administra-
das. Elas se preparam para pe-
gar o empréstimo e realizar o
pagamento com uma certa fol-
ga”.

Ontem, aFitch anunciouque
estava novamente elevando o
rating dos títulos da America-
nas. Segundo a consultoria, de-
pois de uma análise detalhada,
constatou-se que a varejista tem
condições de arcar com as suas
obrigações resultantes de suas
emissões e aquisições.
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Programa varejista
chega a mais
um município

são paulo

O Sebrae no Paraná e o Sistema
Fecomércio lançaram na ter-
ça-feira, em Andirá (PR), o Pro-
grama VarejoMais - Mais Vendas
Mais Competitividade, voltado
para empresários de micro e pe-
quenas empresas e profissionais
de vendas do comércio varejista
que buscam excelência em seus
atendimentos.

O VarejoMais, lançado em 28
cidades do Paraná em 2006, tra-
balha conceitos técnicos, para
fortalecer os empreendimentos,
tornando-os mais competitivos.
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Páscoa
O presidenteda Abras, Sussumu Honda,estima que
o faturamento do setor na Páscoa deste ano deverá
crescer cerca de 7% em relação a 2006. A avaliação
está baseada no aumento de 5% da produção de
chocolatesfeita pelaindústria enaexpansão emtor-
no de 10% de itens como bacalhau e azeite. Ele res-
saltou tambémque a datada Páscoa de2007 deverá
favorecero incrementodos negócios,jáque seráce-
lebrada após o quinto dia útil de abril, coincidindo
com o período de pagamento dos salários.

O executivo acredita que o mês de março manterá
o ritmo de crescimento apresentado pelo setor em
fevereiro, de 5,45% na comparação com igual inter-
valo de 2006. A alta acumulada no primeiro bimes-
tre,de 6,05%,dásinais dequeofaturamento dossu-
permercados em 2007 deverá apresentar evolução
entre3,5%e 4%superandoaprevisão inicial,queera
entre 3% e 4%.

A Abras estima que 53%das empresas fizeram en-
comendas maiores neste ano, se comparadas aos
pedidosdomesmoperíodo de2006.Olevantamen-
to apontou, porém, que 38% ainda mantiveram o
mesmo nível de compras da Páscoa anterior. Ape-
nas 9% informaram ter comprado menos.

agência estado

Em relação a janeiro houve queda de
3,82%; sem descontar a inflação,
houve alta de 8,64% face a 2006

R E S U LTA D O S

Supermercados brasileiros anunciam
venda 5,45%maior durante fevereiro

sãopaulo // As vendas reais dos supermercados re-
gistraram alta de 5,45% em fevereiro deste ano em
relação a igual mês de 2006, de acordo com a Asso-
ciação Brasileira de Supermercados (Abras). O au-
mento é atribuído, principalmente, à recuperação
dos preçosde produtosalimentícios, assimcomo já
havia sido observado em janeiro de 2007, quando o
índice de vendas apurado registroualta de 6,62% na
comparação com o mesmo mês do ano passado.

A Abras ressalta também a elevação do poder de
compra do consumidor e a expansão do volume físi-
co de vendas do setor como motivos para o cresci-
mento no mês passado. Em relação a janeiro deste
ano, no entanto, houve queda de 3,82%. Em valores
nominais semdescontar ainflação, asvendas dose-
tor apresentaram incremento de 8,64% na compa-
ração com fevereiro de 2006. Em relação a janeiro
deste ano, houve recuo de 3,40%. No bimestre, as
vendasnominaisacumulamalta de9,23%jáasreais
sobem 6 05%.
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