




explica o diretor do Decomtec.
Mas, para garantir espaço nesse

mercado, já competitivo, é preciso que
a indústria esteja preparada, seja pró-
ativa na busca de parceiros e ofereça
produtos com preços e qualidade atra-
entes. A cadeia da marca própria reúne
esforços conjuntos de varejistas, indús-
trias, fornecedores de embalagem,
papelão, insumos e matéria-prima, ava-
lia José Ricardo Roriz. "Essas parcerias
demonstram cada vez mais a necessi-
dade de a indústria e o comércio traba-
lharem juntos para ambos serem mais
competitivos, enfrentando a concorrên-
cia nacional e de importados", diz.

Para Neide Montesano, a marca
própria deve ser entendida como uma
unidade de negócio independente e
com capacidade instalada para apro-
veitar esse mercado. "Se uma indús-
tria pretende entrar na marca própria
devido à ociosidade, já começa erra-
do", alerta. "Quando as vendas melho-
ram, essa indústria, normalmente,
deixa de produzir a marca própria
para atender à demanda. Se há ruptu-
ra no ponto~de-venda, não tem como
fídelizar o cliente", explica.

Preço e qualidade. Comparado aos
produtos tradicionais, a "marca própria"
oferece uma economia de 15 a 20% no
preço final, já que não tem incorporado
custos de marketing e mídia. Como é
um projeto conjunto entre varejo e for-
necedor, há uma redução de custos em
cascata em toda a cadeia, resultando em
preço menor ao consumidor final.

Mas, corno lembra Neide, a marca
própria não é o primeiro preço, tam-
pouco deve estar associada a baixa
qualidade, como já foi no passado.
Hoje, a qualidade dela é uma caracte-
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rística perceptível. Além de oferecer
um bom produto com preço competiu- :

vo, o Brasil já começa a entrar no mer-
cado de marcas próprias de produtos
sustentáveis e com alta tecnologia.

De olho na sustentabilídade e na
proteção ao meio ambiente, a Abinapro
lançará, em breve, a Certificação
Brasileira de Fornecedores de Marca i
Própria e Terceirização, auditoria que :
verificará se o fornecedor está apto a
fabricar o produto de marca própria. O
certificado leva em conta responsabili-
dade social, boas práticas de fabricação
e controle, sistemas de qualidade, entre
outros itens. "O fornecedor não só tem
que oferecer um produto de qualidade
como também deve ser uma indústria
que busque inovação e se preocupe
cora o meio ambiente", orienta Neide.

Pressão do varejo. Em várias partes
do Brasil, redes de compras formadas
por grupos de 50 a 150 lojas estão levan-
do a marca própria para as gôndolas.
"Isso é comum em Portugal e na
França. Pequenos varejos reú-
nem-se em redes para fazer com-
pras em comum e aumentar o
poder de negociação", diz Nei-
de. Alguns exemplos são a
União Gaúcha de Supermerca-
dos (Unisuper), a Rede Econômica,
do Mato Grosso do Sul, a Rede Par-
ceiros e a Rede Legal, de São Paulo.
Para atender essas redes de mercados
de vizinhança, a Associação Paulista de
Supermercados criou sua marca pró-
pna (veja quadro).

No mundo inteiro, o varejo concor-
re com a indústria nas gôndolas. Nos
Estados Unidos, 15% das marcas de
varejo são marca própria e, na Europa,
chega a 30%. "E uma relação comer-
cial. O varejo tem a marca dele, mas

não recolhe tributo como indústria. A
indústria, por sua vez, reduz o custo e
tira a capacidade ociosa gerada, mui-
tas vezes, por estar nas mãos do vare-
jo", avalia Denis Ribeiro, diretor de
Economia da Associação Brasileira
das Indústrias da Alimentação (Abia).

Como as redes de varejo compe-
tem entre si para dar o menor preço ao
consumidor, acabam pressionando o
preço da indústria para baixo. Em mui-
tos casos, indústrias ficam sem capital

de giro e com capacidade ociosa, tor-
nando-se vulneráveis para fornecer os
produtos de marca própria. "A indús-
tria sabe que marca própria faz parte
do jogo internacional. Ou você tem
uma marca de peso ou fica vulnerável
para fornecer para a indústria", diz
Ribeiro. E adverte: "Não há o que cri-
ticar, Há que desempenhar a opera-
ção industrial da melhor forma, redu-
zir o custo fixo e aumentar a rentabili-
dade pela escala".
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