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o fim do ano passado, um estudo de
abrangência nacional do instituto de
pesquisas LatinPanel acusou que os
produtos com marcas próprias do
varejo já comparecem, em algum

grau, em 67% dos lares brasileiros - um total de
29,4 milhões de domicílios, número 9% maior
que o de uma mesma leitura feita em 2005. Ano
após ano, desde a década passada, o filão dos bens
de consumo com o dedo dos distribuidores vem
crescendo, cm volume de vendas, a taxas de 12%
a 16% ao ano no pais.

Diante desse contexto há quem acredite que.
para o bem ou para o mal, o Brasil
caminha para uma situação como
a da Inglaterra, onde as chamadas
private labels (ou house brands) dos
supermercadistas chegam a ocupar
mais da metade dos espaços das
lojas. Embora ainda estejam longe
de ter tanta representatividade para o
modelo de negócio do varejo local, as
marcas próprias daqui se aproximam
cada vez mais do patamar inglês, e
daquele dos demais países avança-
dos, em cuidado com branding.

Nas gôndolas esse movimento
vem se traduzindo na multiplicação
de submarcas sofisticadas, atentas à maior selc-
tividadc do consumidor e aos seus crescentes
anseios, como alimentação mais saudável. Não
obstante mantenham preços menores que os das
marcas líderes, sustentados pela economia com
marketing, essas novas chancelas do varejo não
se atem visceralmente ao apelo do primeiro preço
como as de outrora - aquelas que, normalmente
acondicionadas em embalagens simplórias, com
visual genérico, ganharam a alcunha de "marcas
brancas".

Seguindo uma tendência internacional, lá fora
encampada por nomes do varejo aqui também atu-
antes ou influentes, ganham cada vez mais respal-
do os rótulos que discretamente fazem alusão ao
controle por varejistas, ou que, numa ruptura mais
incisiva, nem sequer a fazem. As integrantes deste
último grupo vêm sendo chamadas, em alguns
círculos, de "marcas transversais". A designação é
controversa. "São as conhecidas marcas associa-
tivas, porém mais bem trabalhadas e sintonizadas

com novos valores de consumo, como qualidade
de vida", entende o especialista em gestão de mar-
cas Jacqucs Meir, da agência Mr. Brand.

À parte discussões sobre a pertinência da
definição, o fato é que, para aflição da indústria,
essas emergentes marcas apadrinhadas pelo vare-
jo podem passar por marcas comuns, como se
fossem 100% geridas pelo setor produtivo. Isso
porque elas cada vez mais se alicerçam em identi-
dades visuais e embalagens refinadas como as dos
produtos líderes. A desvinculação com logotipos
dos estabelecimentos é conveniente. "A vantagem
é que essas marcas podem ser comecializadas em

qualquer bandeira que o varejista
dctiver", comenta Neide Montesano.
presidente da Associação Brasileira
de Marcas Próprias e Terceirização
(Abmapro).

No Pão de Açúcar (CBD), a estra-
tégia de marca própria mais inde-
pendente, requintada e mais bem
apresentada é encabeçada pela Taeq,
guarda-chuva de produtos apelativos
ao bem-estar lançado no fim de 2006
e encontrado nas lojas de todas as
bandeiras do grupo (Pão de Açúcar,
Extra, Sendas e CompreBem). Com
equities visuais criados pela Future

Brand, consultoria que também atende indústrias
como a Nestlé, a Taeq já advoga em causa de mais
de 700 produtos, a maioria deles alimentos, com
embalagens que em nada ficam a dever para as
das marcas notórias.

Um exemplo é o do achocolatado em pó
da marca, acondicionado em pote
plástico acinturado, com
formato de pilão, moldado
pela Sinímplast — a mesma
fornecedora de potes para
uma referência nesse seg-
mento, o Toddy, da Pepsico.
O recipiente do achocolata-
do Taeq é envolvido por um
rótulo plástico termoencolhível
de corpo inteiro (da Propack),
decoração cada vez mais utilizada
nas embalagens rígidas. Entre outros
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casos de apresentações caprichadas de produtos, a
Taeq se destaca também pelo uso de embalagens
flexíveis confeccionadas com filme fosco (matte)
de polipropilcno biorientado (BOPP), material
premium (veja reportagem napág. 24).

Na área de bebidas, uma novidade do Pão
de Açúcar é a estréia de vinhos brasileiros com
a marca Club dês Sommcliers, criada pelo sócio
francês Casíno e desde 2001 disponível nas lojas
da rede, rnas somente dispondo de safras estran-
geiras - francesas, chilenas e argentinas, por
exemplo. Os vinhos, produzidos pela tradicional
vinícola gaúcha Miolo, são envasados em garrafas
de vidro da Owens-Illinois do Brasil ornadas com
uma tendência em decoração de embalagens de
vinhos: rótulos auto-adesivos.

As etiquetas frontais, de papel, são impressas
em letterpress pela Gráfica Reúna, assim como
os contra-rótulos, com informações em braile.
"Sabemos que a decisão de compra no ponto-de-
venda é cada vez maior, e que a embalagem tem
um papel fundamenta! nesse processo", comenta
Alexandra Jakob, diretora de marcas exclusivas
do Pão de Açúcar, à luz do cuidado da rede com a
apresentação dos produtos. "Por isso, procuramos
aprimorar tanto o dcsign quanto a qualidade técni-
ca de uso e manuseio das embalagens."

Alimentos e bebidas, contudo, não são as úni-
cas categorias que abrigam os passos mais ousados
dos varejistas em marcas próprias. O atual número
l do setor brasileiro de distribuição, o Carrefour,
acaba de nacionalizar uma marca criada por sua
matriz francesa para a área de cuidados pessoais,
a Lês Cosmétiques. A assinatura do supermerca-
dista só c mencionada nos versos dos frascos e
potes dos xampus e cremes da linha, supridos por
transformadores como Zandei, Itupeva e Oxyplas.
Os rótulos auto-adesivos aplicados nos recipientes
ostentam o chamado no-label look (produzidos
com filmes plásticos transparentes, dão efeito de
decoração direta nas embalagens) e, em pé de
igualdade com a decoração das embalagens de
poderosas grifes da indústria de cosméticos, têm
acabamento com detalhes em hot stamping.

Comunicação direta
A transposição para as lojas nacionais de marcas
próprias mais maduras, trabalhadas no país de
origem, é seguida pelo grupo americano Wal-
Mart, que nacionalizou sua chancela de produtos
de higiene pessoal Equate. A linha de sabonetes
líquidos da marca é acondicionada em frascos
plásticos com silhueta ligeiramente alargada na
base, formato que remete às embalagens de per-
fumes. Por sua vez, os bastonetes flexíveis Equate
são comercializados em um cartucho de papel
cartão com o selo do FSC (Conselho de Manejo
Florestal, na sigla em inglês, entidade que ates-
ta práticas sustentáveis referentes aos padrões
sociais, econômicos e de exploração florestal),
certificação cuja base de adesão entre a indústria
nacional vem crescendo. O Wal-Mart não divulga
os nomes dos fornecedores de suas embalagens.

Rita Oliveira, gerente de produtos e emba-
lagens sustentáveis do Wal-Mart, explica que as
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marcas próprias "autônomas", que não destacam
o logotipo da empresa, fazem parte do posicio-
namento global da companhia. Por não escan-
cararem o aval do varejista, nem contarem com
divulgação maciça, os produtos dependem muito
da atração que exercem sobre o público nas lojas.
''A embalagem c a melhor ferramenta de comuni-
cação que ternos diretamente com o consumidor",
sintetiza a executiva do Wal-Mart.

Como não poderia deixar de ser, essa triiha de
sofisticação e de maior dependência por apresen-
tações vendedoras dos produtos com marcas pró-
prias do varejo vem impondo reflexos na indústria
de embalagens. "O novo posicionamento das
marcas próprias vem nos possibilitando oferecer
aos produtos desse tipo embalagens com design
diferenciado e moldes exclusivos", diz Leandro
Bettanin. gerente comercial da Zandci, fornece-
dora de embalagens para produtos de redes como
Pão de Açúcar e Carrefour. Por sua vez, Ricardo
Pesente, gerente comercial da Oxyplas, que tem
na sua carteira clientes corno Carrefour e Wal-
Mart, desenha um novo cenário para a sua área de
atuação. "Com mais compradores de embalagens,
sejam standard ou personalizadas, o mercado será
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mais competitivo e dinâmico", vaticina Pesente.
No entanto, se até agora os desempenhos fan-

tásticos têm ajudado os produtos do varejo a des-
mistifícar o antigo provérbio de que propaganda é
a alma do negócio, e muito embora as embalagens
em grande parte venham absorvendo essa função
divulgadora, chamando a atenção do consumidor
no ponto-de-venda, há sinais de que poderão ocor-
rer transformações ainda mais profundas com as
marcas próprias.

Em março, entraria no ar uma forte campanha
publicitária da marca Viver, do Carrefour (veja
quadro), com direito a anúncios em revistas, mer-
chandising televisivo e material de apoio no ponto-

de-venda criados pela agência Almap/BBDO.
"Queremos dobrar a participação no mercado de
marcas próprias em dois anos, e para isso investi-
remos em marketing", antecipa Vanessa Souza de
Oliveira, gestora de produtos do Carrefour. Se já
contam com projetos visuais esmerados e emba-
lagens refinadas, com suporte de propaganda as
marcas próprias prometem alçar vôos ainda mais
altos. Poderão, até, se transformar em nomes livres
de amarras com o varejo, como fez a GoodLight:
antes marca exclusiva de produtos light do Pão de
Açúcar, desde 2006 ela é comercializada numa
malha expandida de supermercados e empórios.
As marcas líderes têm motivo para se ouriçar. 33
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