
Marca própria é opção para melhor rentabilida-

de, mas no segmento atacadista é preciso cui-

dado para que as indústrias parceiras não vejam

produtos similares como uma ameaça
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Buscar as melhores opções
de rentabilidade tem sido a
rotina de muitos atacadistas
distribuidores e varejistas, e a
marca própria tem desempe-
nhado um papel de destaque
nesse cenário, promovendo
fidelidade dos clientes e bons
lucros. Segundo o Ranking
ABAD 2008, a presença de

empresas atacadistas com
produtos de marca própr ia
aumentou quase 2% em um
ano, saltando de 28,8% em
2006 para 30,5% em 2007.
No varejo, segundo dados for-
necidos pela Abmapro - As-
sociação Brasileira de Marcas
Próprias e Terceirização, hou-
ve 27% de aumento no con-

sumo de marcas próprias no
ano passado. "Em um mo-
mento de risco de inflação,
como o que estamos vivendo,
ela é uma ferramenta impor-
tante", lembra sua presiden-
te, Neide Montesano.

Mercado
Apesar de as marcas própri-

as estarem presentes em diver-
sos atacadistas distribuidores,
há muitas maneiras de se tra-
balhar essa operação. No Pei-
xoto, por exemplo, as marcas
próprias começaram incentiva-
das pelas informações sobre o
crescimento do mercado brasi-
leiro. Na época, a empresa ti-
nha a intenção de criar a Rede
Valor, com clientes fidelizados,
e oferecer a eles marcas pro-



prias. "Era um mercado pro-
missor. E começou com a co-
mercialização apenas para os
clientes da nossa rede, mas
o número de varejistas ainda
era pequeno e então decidi-
mos ampliar a venda", lembra
Flávio Peixoto, gestor de Mar-
cas Próprias.

Isso aconteceu em 1999. O
Peixoto começou com pou-
cos fo rnecedores , apenas
três, nas categorias de doces,
margar ina e cond imentos .
Hoje, são aproximadamente
300 itens e 20 fornecedores
que continuam atendendo to-
dos os clientes. "Esse cresci-
mento ocorreu ano a ano,
com aumento médio de 9%
atualmente. A grande vanta-
gem é não haver concorrên-
cia direta. A equipe de ven-
das trabalha com produto ex-

c lusivo e ganha comissões
melhores. A lucratividade
para a empresa é maior e,
além disso, gera fidelidade de
clientes."

Para a LT Distribuidora, do
Rio Grande do Sul, a estraté-
gia consiste em adotar nomes
próprios, não associando, as-
sim, as marcas próprias ao
nome da organização, e cri-
ando uma identidade própria
com o mercado. "Com isso,
temos alguns benef íc ios,
como a criação de diferenci-
al em relação à concorrência
por meio de oferecimento de
mais alternativas aos consu-
midores", afirma o diretor da
empresa, Valdir Delazari.

A empresa tem 700 produ-
tos distribuídos em oito mar-
cas próprias e a operação re-
presenta 35% do faturamen-

to total da empresa. Delazari
conta que, desde o início do
primeiro semestre de 2008,
a comerc ia l ização de itens
desse segmento aumentou
103% em relação ao mesmo
período de 2007.

O Makro trabalha com di-
versas marcas, mas o foco do
trabalho é o desenvolvimento
de produtos. Só na marca Aro
há 800 SKUs e 130 fornece-
dores. A marca está direcio-
nada para cl ientes de food
service. A mistura para pão
francês é líder de venda no
Makro, com mais de 50% de
share. Além dele, o Makro
trabalha com a M&M, produ-
tos para revendedor; a Clean
Line, produtos de limpeza; a
Baldarcci, produtos de alta
sazonalidade, como no Natal
e na Páscoa, bomboniere e



salgadinhos; a Q-biz, linha de
escritório; e a Mktech, eletro-
eletrônicos e informática.

Além de destaque nas gôn-
dolas, o Makro realiza ações
para demonstrar a qualidade
do produto, seu preço atrati-
vo e sua divulgação por meio
de eventos dentro da loja.
Tudo para garant i r melhor
rentabilidade. As marcas pró-
prias representam 8% das
vendas do Makro, mas têm
crescimento constante, lan-
çando cerca de 150 produtos
por ano.

Para outras empresas, a
marca própria complementa o
mix, mas essa não é uma par-
te estratégica do negócio,
como no caso do Destro.
"Não temos foco em marca

própria. Não te-

mos interesse", revela Emer-
son Destro. A empresa para-
naense mantém alguns pou-
cos produtos exclusivos,
como, por exemplo, leite em
pó da Argentina, papel higiê-
nico, toalha de papel e pês-
sego em calda, não passan-
do de vinte produtos.

Para Destro, a f i losofia da
empresa é a parceria junto à
indústria. Quando se coloca
um produto similar no forne-
cedor, que vai competir com
a indústria, a parceria perde
o valor. "Nessa situação, a in-
dús t r ia pode nos encarar
como concorrente."

A história da Saborelli vem
na contramão do Destro e na
direção da inovação citada
por Neide. A primeira tentati-
va da empresa foi com um
atacado em que os proprie-
tários trabalhavam muito, mas
não tinham a rentabil idade
que esperavam. Então, deci-
diram atuar no atacado de
maneira diferente, com uma
marca exclusiva para os ata-

cadistas. O primeiro produ-
to foi a farinha de trigo
em embalagem de um
qui lo. Hoje, a empresa
comercializa 450 produ-
tos divididos em 18 cate-
gorias, e conta com 65
fabricantes. A Saborelli
atua em cinco Estados -
Distrito Federal, Goiás,
Pará, Amapá e Mara-

As marcas da LT

Distribuidora:

identidades próprias,

não associada ao

nome da empresa.

nhão. Os distr ibuidores são
chamados de DAS (Distribui-
dores Autorizados Saborelli),
que não precisam trabalhar a
marca com exclusividade.

Geralmente, os DAS são
empresas de pequeno porte,
com até 300 cl ientes e 15
vendedores, nas quais a Sa-
borelli representa de 50% a
70% das vendas. "Preferimos
os pequenos para desenvol-
ver. O que importa é a parce-
ria. Os produtores não têm
concorrentes, não vendemos
para atacadistas e garantimos
limitação territorial", conta o
consultor Walter Bell. Todos
os pedidos passam pela UCN
(Unidade Central de Negóci-
os), que coordena todas as
compras e entregas dos fa-
bricantes. Os distr ibuidores
trabalham com um mix que
varia de 1 00 a 300 produtos.

Oportunidades
Na LT, as categorias que

mais se destacam são as de
alimentos e de limpeza. "Te-
mos o seguinte panorama: o
consumidor costuma trocar
essas categorias com mais
facilidade. Na categoria higi-
ene, o resultado é mais lento
em comparação com marcas
líderes", comenta Delazari.

Peixoto também garante
que produtos de limpeza têm
ótima saída, principalmente o
amaciante e o desinfetante.
Além disso, o achocolatado
em pó e os produtos de higie-
ne pessoal saem bem. Mas a
estratégia do Peixoto foi abrir
sua própria indústria para pro-
dutos da categoria de limpe-
za. "Dá maior foco de venda,
já estamos consagrados."
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