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cientifique lacunas de categorias e faça com que
sua embalagem seja uma força de ruptura, e
mais uma vez, analise a estrutura. As metas são
a oferta de valores relevantes e o fortalecimento
de relações profundas com o consumidor.
Opa! Isso pode ser uma má notícia para as marcas
nacionais? Parece que cada vez mais as lojas vare-
jistas estão, finalmente, começando a "entender".

Os varejistas estão cada vez mais começando a trabalhar
como marcas nacionais independentes, e não apenas como
corretores imobiliários que vendem as marcas de terceiros.
Atualmente para manter a fidelidade do consumidor, as
lojas não podem somente oferecer preços baixos. Precisam
fornecer melhores produtos, melhores serviços, e melhor
experiência, ou seja, desenvolver-se como marca e agir como
comerciantes. Dessa forma, eles focam no consumidor, fa-
zendo com que a experiência de compra seja mais simples,
mais envolvente, e, por fim, mais agradável.
Como as lojas se transformaram em ferramentas de marketing
mais poderosas, a função do design de embalagens tornou-se
crucial para o sucesso. As marcas nacionais precisam aprender
a contar sua própria história dentro do novo paradigma marca
própria em que os varejistas estão definindo marca para seus
próprios mostruários de loja e começando a deixar as marcas
nacionais fora do mix de produtos.
Você lembra quando as marcas próprias se apresentavam
em embalagens de aspecto genérico? Em certo momento
ocorreu uma mudança, e as marcas próprias começaram a
projetar as embalagens de forma a serem específicas para as
categorias e assim nocautear o design da marca líder nacio-
nal que competia com elas. Hoje, a tendência é que as lojas
desenvolvam suas marcas, criando um sistema de identidade
utilizando-o em todas as embalagens da loja. Por um lado,
isso ajuda a criar consistência visual para a marca. Por outro
lado, também pode diluir a imagem da marca.
Como resultado, há muita oportunidade de competição
efetiva, por parte das marcas nacionais, contra essa onda
de marcas de rótulos próprios. Uma questão chave está
fornecendo um ponto relevante de distinção que eleva o
valor da marca nacional na mente do consumidor. As marcas
relevantes fornecem valor além dos produtos que competem
intensamente em termos de preços menores.
A Safeway e a Procter & Gamble apresentam duas aborda-
gens diferentes para criação de valor para os clientes. A marca
Eating Right da Safeway trabalha a cor e os motivos gráficos
da embalagem para fornecer uma única mensagem - bom
para você. Isso é feito em todas as diversas linhas de produtos
da marca. Mas as marcas nacionais têm o recurso de utilizar
a embalagem para estabelecer liderança na categoria.

COMODIDADE AOS CONSUMIDORES
A Procter & Gamble, por exemplo, busca estabelecer
relacionamento mais profundo com seus consumido-
res. Ao invés de utilizar a mesma identidade de marca e
abordagem gráfica para a Tide, Herbal Essences, Febre-



especial

ze e Charmim, a empresa criou identidades exclusivas
para cada marca. A embalagem comunica a especia-
lidade da P&G dentro de cada categoria de produto.
A noção de diferença relevante se estende também à
estrutura da embalagem. Essa é uma área em que as
marcas nacionais devem buscar a diferenciação, pois as
marcas próprias geralmente não conseguem igualar os
custos de estruturas de embalagens mais inovadoras.
Os proprietários de marcas devem se perguntar três questões
ao avaliar a diferenciação por meio da estrutura. Primeira:
como posso utilizar os formatos e materiais para fornecer ino-
vação na gôndola dentro da minha categoria? Segunda: quais
são as lacunas de embalagem que oferecem necessidades ao
consumidor que não são atendidas na minha categoria? E
terceira: como posso utilizar a estrutura para criar uma em-
balagem que chame a atenção e gere a compra por impulso?
Outras marcas nacionais fornecem diferencial relevante tam-
bém para seus correspondentes. Trataremos disso posterior-
mente. Primeiramente, vamos dar uma volta pela loja e ver
como os varejistas estão recriando a si mesmos como marcas.
Assim como a Starbucks mudou a cultura sobre o café, os varejis-
tas especialistas como a Whole Foods e a Trader Joe's se aproxi-
maram do consumidor e criaram o acompanhamento devotado.
O posicionamento exclusivo e a personalidade são essenciais
para os varejistas ao criar uma marca forte. A Trader Joe's tor-
nou suas lojas mais acessíveis criando uma voz peculiar, engra-
çada e envolvente. A empresa tem uma história especial e ela
se reflete em todos os itens, desde a seleção de produtos até
as inconfundíveis lousas e sinalização. Até mesmo os unifor-
mes dos funcionários (camisas havaianas) são inesquecíveis.
A Whole Foods também é muito disciplinada em sua
filosofia e estratégia de marca, que enfatiza a saúcle e
o bem-estar, desde sua comunicação dentro da loja até
seus produtos totalmente naturais. E isso foi essencial
para colocar os produtos orgânicos na tendência atual.

A LUZ ILUMINA O QUADRO
O design e o layout de uma loja são essenciais para
o sucesso do vare j i s ta . A iluminação, cor, t ex tura e
materiais gráficos contribuem para a criação de uma
marca coesa. Os supermercados recém redesenhados
da Pathmark são um excelente exemplo desse fato.
Os consumidores que entram na loja Pathmark em Ed-
gewater, NJ, imediatamente percebem um novo mercado
de produtos não industrializados, caracterizado por ins-
talações individuais de madeira, iluminação especial e
paleta de cores com riqueza de tonalidades, aconchegante
do piso ao teto. Guias de luz ajustáveis dão vida aos pro-
dutos frescos que se encontram no departamento e dão a
impressão que os produtos estão saltando dos expositores.
Aprimorando ainda mais o departamento de produtos
não industrializados, vemos sinalização que traz fotos de
frutas e vegetais frescos que prendem o olhar, combinadas
com frases como "Recém Colhido", "Direto da Fazenda"
e 'Amadurecida na Videira". Essas declarações reforçam o
posicionamento "Escolha o que é Fresco, Escolha o que é
Local" da Pathmark. Esse tema se reflete em toda a loja.
Juntos, esses elementos de merchandising e de design visam
a proteger a idéia de autenticidade ao reforçar a ligação da
Pathmark com a área de três estados de Nova Iorque, nos Es-
tados Unidos, onde a empresa opera a maioria de suas lojas.
Por exemplo, a área de delicatessen recebeu a marca "The
Original 59th Street Delicatessen" e a padaria é chamada de
"Chelsea Bakers". Ambas rememorativas das lojas de Nova
Iorque no estilo antigo. Da mesma forma, destaques em aço
inoxidável e painéis em madeira branqueada conferem um
aspecto elegante e de limpeza ao "Chesapeake Seafood", su-
gerindo que o alimento acaba de ser colhido nas praias locais.
O objetivo é dar a casa um ar de familiaridade, e ao mesmo
tempo, comunicar a idéia de que a Pathmark— um varejista
realmente desenvolvido localmente — é o lugar onde os
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consumidores podem encontrar as especialidades locais.
Alguns supermercados trazem inovações de layout para ajudar
a diferenciar suas lojas e a criar um aspecto mais alinhado. Os
layouts com adequação ergonômica fazem com que as lojas
sejam mais apropriadas ao consumidor. Os formatos de loja
de conveniência criam uma área de loja dentro da loja' que
permite aos consumidores pegar alguns itens sem ter que pas-
sar por todos os corredores. Além disso, muitas lojas utilizam
características de inclusão alinhadas e expositores interativos
de ponto de compra. Isso ajuda a comunicar as mensagens
da marca e a tornar a compra mais prazerosa e interessante.

A MATURIDADE DAS MARCAS PRÓPRIAS
O conceito de marca própria está se estendendo para os
produtos embalados do próprio varejista. As estratégias dos
varejistas de produção de embalagens cada vez mais sofis-
ticadas incluem o uso mais intenso de cores e imagens para
seduzir os sentidos dos consumidores. Essas táticas estão
encorajando eles a dar mais atenção aos rótulos próprios.
O conceito de rótulos próprios começou como uma alternati-
va mais barata às marcas nacionais. Eles foram posicionados à
direita das marcas nacionais e.com preços 20% mais baratos.
Mas, nos últimos anos, grandes melhorias no design e mate-
riais de embalagem, qualidade de produto e segmentação de
consumidores mudaram o ambiente competitivo. Posterior-

mente, estratégias de rótulos próprios inteligentes permitiram
que os supermercados competissem com os Whole Foods e
Trader Joe's mundiais. Hoje, as marcas de rótulos próprios
estão recebendo mais espaço de destaque do que nunca nas
prateleiras, como jamais visto dentro das lojas, pois os vare-
jistas entendem a importância de seus próprios produtos para
fazer com que suas lojas se tornem destinos dos compradores.
O teste de litmus decisivo de uma marca de rótulo próprio
é verificar se ela pode caminhar sozinha. A Safeway, por
exemplo, mudou seu mix de produtos, aumentou a variedade
e desenvolveu uma linha de rótulos próprios imensa e bem-
sucedida. Tanto a linha "O" de orgânicos da Safeway (proje-
tada para competir com a Whole Foods) quanto sua marca
"melhor para você - Eating Right - serão vendidas em redes
de supermercados concorrentes no próximo outono. A Eating
Right trabalha um design de embalagem despojado, que tor-
na o nome do produto um elemento de arte, posicionado-o

proeminentemente em um quadrado verde no rótulo de cada
produto. Essa mensagem única em cada embalagem, suge-
rindo um produto saudável, transcende muitas categorias de
produtos. As marcas nacionais geralmente não conseguem
se comparar com uma exposição tão ampla em toda a loja.
Todas essas táticas de definição de marca dentro da loja -
layout, expositores no ponto de compra, e embalagem de
rótulo próprio - se tornaram intensamente mais sofisticadas.
Para que as marcas nacionais possam sobreviver nesse am-
biente, sua embalagem precisará criar um diferencial relevan-
te e também trazer uma ruptura visual no corredor da loja.
Quem está tendo sucesso? Analise os recentes desen-
volvimentos de embalagem da StarKist e da Splenda.
Respondendo às necessidades dos consumidores, a Sta-
rKist lançou o atum em uma embalagem especial para a
categoria — uma embalagem flexível csterilizável (retort
pouch) posicionada na prateleira entre um mar de latas
de atum empilhadas. A evolução estrutural da StarKist
fornece diversos benefícios ao consumidor. As embalagens
flexíveis esterilizáveis são fáceis de abrir, portáteis, e eli-
minam a bagunça necessária para drenar o líquido da lata.
Além de atender a diversas necessidades do consu-
midor, a estrutura da embalagem cria mais "imóveis"
para definir as fases e desenvolver a marca. Os gráficos,
que em uma lata ficariam muito pequenos, são mui-
to maiores na área de rótulo da embalagem flexível.

EMBALAGENS ESPLÊNDIDAS DA SPLENDA
No corredor de adoçantes, a Splenda recentemente lançou
uma linha de "minis"— pequenas pastilhas solúveis — em
um porta-produto pendurado nos pinos da prateleira. Essa
forma de produto e sua embalagem diferenciam a Splenda
dos demais adoçantes e fazem a separação visual. Como
resultado, os consumidores podem encontrar o produto
com mais facilidade, encorajando as compras por impulso.
Ao investir em P & D e em ações de marketing, as mar-
cas nacionais podem empreender o replanejamento de
suas embalagens e inovações de produto que são resul-
tado direto das mudanças de categoria, consumidor e
mercado. Essas iniciativas estratégicas permitirão que
as marcas nacionais continuem a sobreviver e a com-
petir no ambiente varej is ta em constante mudança.
Quando tudo já tiver sido dito e feito, a florescente filoso-
fia de marca própria poderá ser uma relação ganha-ganha,
tanto para os varejistas quanto para as marcas nacionais.
Os consumidores sempre irão buscar lojas onde seja mais
fácil comprar e onde estejam certos de encontrar produtos
e valores melhores. A lucratividade de longo prazo dos
varejistas estará vinculada à sua capacidade de fornecer
marcas de qualidade e de satisfazer as experiências de
compra. Enquanto as marcas nacionais e os varejistas con-
tinuarem a desenvolver essas parcerias, eles encontrarão
consumidores fiéis e colherão as recompensas finais.
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