
A eficácia da 
receita caseira 

As marcas próprias ocupam cada vez mais espaço nos 
supermercados. Resta saber se esse crescimento 

não ameaça a sobrevivência da indústria 

POR RENATA GUERRA 

século XX assistiu à expansão das grandes marcas de produtos de varejo. 

Muitas delas consolidaram-se como ícones mundiais, impondo usos e cos-

tumes a pessoas das mais diferentes culturas. Esse fenômeno foi possível 

graças, principalmente, às verdadeiras fortunas em dinheiro investidas 

pelos fabricantes em marketing e publicidade. Há 30 anos, p o r é m , outro 

fenômeno de varejo vem crescendo gradativamente, tendo já se firmado como concorrente 

das grandes marcas nas gôndolas dos supermercados. Trata-se das marcas própr ias , isto é, de 

produtos que levam as marcas dos própr ios varejistas. 

No livro, "Estratégia de Marcas Próprias: como enfrentar o desafio da marca de 

loja", publicado pela M. Books, os autores, Nirmalya Kumar e Jan-Benedict 

Steenkamp, ambos especialistas em marketing, defendem que as mar

cas própr ias ajudam a construir a fidelidade à loja. " U m estudo 

com famílias norte-americanas verificou que um aumento de um 

ponto percentual na compra de marca de loja está associado a 

um aumento de 0,3 ponto percentual na fidelidade à loja." 

Em re lação ao fabricante, há dois aspectos. O primeiro diz 

respeito à conco r r ênc i a em si, entre a marca de varejo e a do 

fabricante. Diante disso, o varejista tem maior poder de barga

nha frente às marcas das indústr ias . "O varejista gera os maio

res lucros da categoria, tanto pelas margens mais altas de sua 

marca p r ó p r i a quanto pelas margens mais altas que os fabricantes 

são obrigados a adotar para n ã o favorecer a marca da loja." Por 

outro lado, isso torna as negociações mais equilibradas, visto que 

antes a indús t r ia era quem dava as cartas do jogo. De acordo com 

os autores, isso explica a p resença de marcas de loja em categorias 

que elas n ã o t êm sucesso. 



Marcas próprias 
em quatro gerações 
A história das marcas próprias divide-se em quatro 
períodos, de acordo com Neide Montesano, presi
dente da Abmapro (Associação de Marcas Próprias e 
Terceirização) Elas surgiram no período pós-guerra 
na Europa, com produtos inferiores e baratos, como 
uma opção às classes mais baixas. Esses produtos eram 
embalados, mas não tinham rótulos, portanto, eram 
chamados de genéricos. Os itens da primeira geração, 
como posteriormente ficaram conhecidos, chegaram ao 
Brasil na década de 70. A segunda geração caracteriza-
se por produtos que ganharam marcas, mas ainda sem 
preocupação com a qualidade. Isso aconteceu na Europa 
no final dos anos 60, e no Brasil, na década de 80. A 
terceira etapa é composta por produtos similares aos 
das marcas tradicionais. Conhecidos também como "Me 
too", ou seja, cópia da marca líder; o principal atributo 
desses itens era o preço mais baixo. No final do anos 90 
na Europa, e no Brasil a partir de 2005, surge a quarta 
geração. Seus produtos têm valor agregado, como com
ponentes de saúde, bem-estar; ecologicamente corretos, 
entre outros. No entanto, a quarta geração não suplan
tou a terceira. Elas dividem as gôndolas. 

Dessa forma, quem sai ganhando é o consumidor, com mais 

opções de escolha no ato da compra. De acordo com Jú l io 

More i ra , professor da p ó s - g r a d u a ç ã o em c o m u n i c a ç ã o 

da ESPM, houve uma evolução no mercado. "Antes, o 

conhecimento a respeito do consumidor estava concentrado 

na indús t r ia . Os supermercados tiveram que entender os 

consumidores para l ança r suas p róp r i a s marcas. Desse modo, 

os varejistas evo lu í ram ao incorporarem pesquisas de consumo, 

desenvolvimento e fabr icação de produtos e c o m u n i c a ç ã o . " 

Como resposta, os fabricantes passaram a investir em lojas 

conceito para ter uma re lação mais p r ó x i m a com o consumidor, 

d iminuindo assim a i n t e r m e d i a ç ã o do varejista. 

No entanto, há quem discorde da estratégia de marcas de lojas. 

Para o consultor de marketing Francisco Madia de Souza, os 

varejistas perderam o foco de seu trabalho. "As marcas própr ias 

são uma dis torção grosseira e lamentável dos grandes grupos 

varejistas. Eles se esqueceram que seu papel é serem prestadores 

de serviços. As redes devem oferecer variedade de produtos, 

onde o consumidor tenha escolha. Ao invés disso, elas agora 

concorrem com seus principais parceiros e fornecedores." 

D E S A F I O S 

Nos supermercados brasileiros, a par t ic ipação das marcas 

própr ias é estimada em 7% do total das vendas do setor, se 

comparado com outros países (ver box na pág. 75). De acordo 

com Neide Montesano, presidente da Abmapro (Associação de 

Marcas Próprias e Terceirização), isso se deve a três motivos. O 

primeiro é tempo. Os países europeus e os Estados Unidos têm 

marcas própr ias há mais tempo que o Brasil (ver box acima), e já 

conquistaram a confiança do consumidor. O segundo consiste 

nos diferentes pa râme t ros para medir o que é marca de loja e 

o que não é. No Brasil, por exemplo, não são consideradas as 

marcas de loja produtos de diferentes seções, como frutas, ver

duras e legumes, carnes, laticínios, padaria e comidas prontas. 

"Quando os varejistas fazem a operação de comprar a matéria-

prima, selecionar, cortar e reembalar, a responsabilidade de 

vender aquele produto passa a ser da rede. O México tinha uma 

forma de mensu ração parecida com a nossa e a participação 

de marcas própr ias representava 2,5% das vendas totais. Com 

o formato americano, o n ú m e r o passou para 1 1 % " . Por isso, 

a Abmapro estuda uma forma de adotar esse parâmet ro no 

ano que vem. E o terceiro é a p reocupação com a qualidade, 
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que só foi percebida nos últ imos anos. "Antes, nosso principal 

desafio era quebrar o paradigma de que esse nicho n ã o tinha 

qualidade. Nos últ imos anos, vários projetos foram repensados, 

e outros surgiram. Conseguimos conquistar outros segmentos, 

como os de const rução civil, equipamentos esportivos, ca r tão 

de crédito, postos de combustíveis, entre outros. Ou seja, em 

todos os segmentos a marca p rópr i a vem sendo repensada 

constantemente." 

B E N E F Í C I O S 

Apesar do diferencial de p reço , que em alguns produtos 

chega a 20%, os varejistas entenderam o que é necessár io 

para a cons t rução de marca. "As perguntas 'qual é o meu 

posicionamento? M i n h a identidade? M e u públ ico-alvo? O 

que estou vendendo de diferente?' n ã o eram feitas quando um 

varejista resolvia l ança r uma marca de loja. As grandes redes 

perceberam que o atributo p reço era pouco. Além de p reço , o 

consumidor quer um produto de qualidade e 'aspiracional'", 

diz More i ra . "Entre as categorias que mais crescem estão 

marcas que trouxeram algum tipo de d i fe renc iação" , completa 

Filipe Aboláfio, analista de mercado da Nielsen Brasil. Dessa 

forma, as redes varejistas no Brasil es tão apostando em marcas 

p rópr i a s com posicionamento que traga, a l ém da qualidade e 

p reço , um beneficio a mais ao consumidor, como a l inha Taeq, 

do Grupo P ã o de Açúcar , Viver, do Carrefour, e Sentir Bem, 

do Walmart (leia a seguir). As três linhas t ê m estratégia de bem-

estar e vida saudável . 

De acordo com Moreira, a Taeq modificou a imagem de marca 

de loja no mercado brasileiro. "De tão sofisticada, ela nem é 

identificada como marca p rópr i a pelo consumidor. Sua logo-

marca tem os morros, s ímbolo do grupo ao qual pertence, mas 

de maneira estilizada." 

O Carrefour adota uma estratégia oposta. "O grupo francês 

usa o p rópr io nome para endossar seus produtos, carrega a 

identidade da marca Carrefour, para o bem ou para o mal" , 

diz Moreira . 

Os três maiores grupos varejistas representam 49% das vendas 

dessas marcas no Brasil, de acordo com o 15" Estudo Anual 

de Marcas Própr ias , desenvolvido e publicado pelo Instituto 

Nielsen. Sendo assim, a revista Propaganda conversou com eles 

para saber sobre suas estratégias. 



Pão de Açúcar 
O Grupo Pão de Açúca r começou a desenvolver marcas pró

prias na década de 70 e desde então tem ampliado sua atuação 

nesse mercado. O grupo foi o primeiro varejista a lançar uma 

marca exclusiva voltada ao segmento de bem-estar no Brasil. 

A p ó s um ano de planejamento e concepção, a marca Taeq 

chegou às gôndolas em setembro de 2006. Hoje com mais de 

1200 itens, divididos em cinco pilares (nutrição, orgânico, espor

te, casa e beleza),Taeq é comercializada em todas as redes 

do grupo - Extra, Pão de Açúcar; Sendas, CompreBem, ABC 

CompreBem, além de ter lojas exclusivas dentro de 15 lojas das 

redes Extra e Pão de Açúca r nas cidades de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Fortaleza e Brasília. 

O público-alvo é formado por homens e mulheres, das classes 

A e B, com faixa etária entre 30 e 50 anos. O perfil psicológi

co desses consumidores também foi t raçado: "Pessoas jovens 

de espírito, curiosas e que gostam de novidades; gostariam de 

usufruir e proporcionar mais qualidade de vida para sua família; 

acreditam que a alimentação equilibrada é uma das fontes para 

uma vida saudável; praticam esportes ou simpatizam com a ati

vidade; estão em busca de cuidados e bons momentos e valori

zam o equilíbrio entre a beleza interior e exterior" 



Neste ano, a marca recebeu 

um investimento de R$ 10 

milhões para desenvolvi

mento de novos produtos, 

abertura de lojas exclusivas loca

lizadas nos supermercados e hiper

mercados do grupo e comunicação 

No ano passado, o faturamento de 

Taeq registrou crescimento de mais de 50% em relação a 2008 

e a previsão é que em 2010 a marca ainda cresça mais de 30%, 

As redes Pão de Açúca r e Extra respondem juntas por 90% 

do faturamento da marca, enquanto o CompreBem e Sendas 

respondem pelos 10% restantes. Alguns produtos tornaram-se 

líderes absolutos de vendas, como é o caso da linha de barri

nhas light e do arroz integral. 

Com o resultado de Taeq, a empresa expandiu sua estratégia 

de produtos de marca exclusiva e, em maio de 2008 lançou 

a marca Quali tá, unificando as diversas marcas próprias do 

grupo em uma única bandeira. Com mais 

de 1200 itens divididos em nove categorias, 

Qual i tá oferece produtos básicos, como arroz, 

feijão, café, ovos, frutas, verduras e também a 

linha de higiene e limpeza. 

De acordo com Luciana 

Enout, gerente de marke

ting de marcas exclusivas 

do Grupo Pão de Açúcar; 

os produtos do grupo competem em pé 

de igualdade com as marcas tradicionais. 

"Elas são líderes ou vice-l íderes em cerca 

de 35% das categorias em que participam. 

Com Taeq, esse número ultrapassa 50% dos 

subgrupos onde está presente." 

Ela afirma que a vantagem competitiva é 

fruto do equilíbrio de atributos, como ino

vação, qualidade (sabor/desempenho), emba

lagem e preço. Saiba mais a seguir: 

Por que investir em marcas próprias? 

Com qualidade e preço, em média 20% 

abaixo do similar, a marca exclusiva gera 

tráfego e fidelidade dos consumidores. 

A l é m disso, a marca exclusiva permi-



te margens melhores que as verificadas nos produtos da 

indústria e contr ibuem com a melhoria da rentabilidade do 

Grupo Pão de Açúcar . 

Como é feita a comunicação dessas marcas? 

O foco da comunicação é no ponto de venda, com materiais 

promocionais e ações de ativação, como degustação, e nos 

tablóides. A l é m disso, na marca Taeq, também é verificado um 

esforço maior relacionado à participação ativa nos eventos 

esportivos do Grupo Pão de Açúca r e em ações ligadas com 

sustentabilidade e vida saudável. 

Quantas marcas exclusivas o Grupo Pão de 

Açúcar tem em suas lojas? 

Em alimentos temos Taeq, Qualitá, Casino e Club dês 

Sommeliers; em não alimentos, Cast, Bambini, Cherokee, 

Homeleader e Cyber 

Quantos produtos são lançados 

por ano, em média? 

Temos um plano de desenvolvimento bem agressivo. 

Anualmente, 500 novos produtos são estudados. Desses, mais 

de 80% são lançados. 

Quais são os critérios que o Grupo Pão de Açúcar tem para 

escolher um fornecedor parceiro de marcas próprias? 

A empresa realiza um rigoroso 

processo de seleção de forne

cedores, testes de qualidade 

nas empresas e em laboratórios 

internos e externos.Todos os 

produtos desenvolvidos para 

as nossas marcas devem, obri-

gatoriamente, ter excelência de qualidade, comprovada pelo 

consumidor em testes sensoriais que o posicionem acima da 

marca considerada referência e em linha com as marcas líderes 

de cada segmento. 

Carrefour 
No Brasil o Carrefour começou a investir em marcas próprias 

em 1989. Desde então, as marcas exclusivas da rede sempre 

levaram seu nome. Atualmente, são cerca de 1400 produtos ' 

divididos em nove marcas próprias. De acordo com Cláudio 

Irie, diretor de marcas próprias do Carrefour; colocar o nome 

da própria marca em produtos exclusivos é uma questão de 

confiança. "Para a rede colocar a marca Carrefour em um pro

duto ela tem que acreditar no que está fazendo, A gente acre

dita no que faz." 

No final de 2006, foi lançada a linha Viver para atender as neces

sidades do consumidor relacionadas com vida saudável. São mais 

de 300 produtos, divididos em seis famílias: Diet, Light, Orgânicos, 

Funcionais, Soja e Zero. "Para vender produtos alimentícios, por 

exemplo, não existe segredo: é preciso qualidade. Então, o consu

midor conhece o produto, faz o famoso boca a boca, fala para o 

vizinho que o produto é tão bom e mais barato, e aquele ranço 

que as pessoas tinham quando ouviam falar de marcas próprias 

vai sumindo. Surpreende a quantidade de categorias em que bri

gamos com a marca líder ou somos líderes", diz. No entanto, Irie 

não revelou os números, nem as categorias. 

No começo de 2010, a rede relançou a marca Carrefour Baby. 

Ancorado em pesquisa com o consumidor; o departamento 

de marcas próprias entendeu que a mãe buscava uma linha 

completa para o bebê. Desse modo, a Carrefour Baby vende 

fraldas, toalhas e lenços umedecidos e 

haste flexível. Em abril, a rede lançou o 

Carrefour Pet Food, ração para cães e 

gatos. "Desenvolvemos o produto e a linha 

está com uma performance bastante inte

ressante. Nossas embalagens não devem 

nada a ninguém." 

As embalagens são criadas por agências 

de design parceiras do Carrefour "Estamos 

alterando as embalagens, com informações 

importantes para o consumidor" Confira 

entrevista a seguir 



Do ponto de vista estratégico, 

qual o objetivo de 

ter marcas próprias? 

Um dos principais motivos é 

buscar satisfazer a necessidade 

do cliente. A gente vê que os 

consumidores confiam na marca 

e pedem por novos produtos. 

A l é m disso, ter uma marca 

exclusiva fideliza o consumidor 

Como é feita a comunicação dessas marcas? 

Basicamente no PDV, com banners, faixas de gôndolas, placas e 

stopper A lém disso, divulgamos os produtos nos nossos tablói

des, no site e na TV Carrefour Muitos dizem que esse t ipo de 

produto não tem propaganda, e não é verdade. No ano passa

do, a gente fez uma ação no programa Hoje Em Dia, da Rede 

Record. O apresentador Edu Guedes fez merchandising com 

os produtos da linha Viver Em 2008, fizemos uma ação com a 

revista Caras. Neste ano tivemos uma ação de patrocínio no 

evento Miss São Paulo. As ações de marketing e propaganda 

só são possíveis se tiverem relação com a estratégia da marca, 

Não adianta fazer por fazer 

Quantos produtos são lançados por ano, em média? 

Lançamos cerca de 300 produtos por ano. 

Quantas marcas próprias a rede Carrefour tem em suas lojas? 

Viver Carrefour Baby, Carrefour Kids, Carrefour Man, Carrefour 

Woman, Carrefour Pet, Carrefour Selecion e Carrefour Em ele

trodomésticos, o grupo tem a marca Bluesky. 

Quais são os critérios que o 

Carrefour tem para escolher um 

fornecedor parceiro de marcas 

próprias? 

Os produtos que levam nossa 

marca são terceirizados e 100% 

dos nossos fornecedores são 

auditados. Ao fechar o contrato, 

a fábrica recebe uma consultoria 

que audita e recebe uma nota. De 

acordo com a nota, validamos o 

contrato ou não. Estando apto o 

parceiro, o Carrefour tem um laboratório interno que desenvol

ve o produto. Aqui fazemos testes sensoriais de sabor viscosida

de, etc, além de teste cego para comparar nosso produto com 

outras marcas. Definido o que o queremos, o parceiro começa a 

fabricar o produto. 

Walmart 
Neste mês, as marcas BIG, Mercadorama, Nacional e Great 

Value tornaram-se uma só: Bom Preço. "O objetivo da migração 

e unificação para a marca Bom Preço é oferecer uma marca que 

possa ser identificada com a qualidade e garantia do Walmart 

Brasil em todas as redes da companhia, como já acontece 

hoje com os produtos Sentir Bem", diz Julia Pettini, diretora de 

marcas próprias do Walmart Brasil. A linha Bom Preço chega 

às prateleiras dos supermercados e hipermercados do grupo 

com 150 produtos, entre alimentos e itens de limpeza, com 

preços entre 10% e 30% menores. A t é o final do ano, as marcas 

antigas serão gradativamente substituídas e o seu mix deve ser 

ampliado em mais de 100%. 

Com a mudança, a empresa prevê ganho de escala, redução 

de custos e maior penetração no ponto de venda. Para 

os fornecedores, isso significa também ganho em escala 

e economia na produção de embalagens, que agora 

não precisarão mais conter o nome de cada bandeira. 

A linha Bom Preço nasce com a sustentabilidade em seu 

DNA.Todas as embalagens cartonadas possuem o selo verde 

FSC (Conselho de Manejo Florestal, em por tuguês) e trazem 

instruções de descarte e reciclagem, além de informações 

escritas em braile. 

O Walmart tem mais de 12 mil itens de marca própr ia em 

mais de 180 categorias (entre alimentos e não alimentos). "A 

Text Box



venda de produtos de marca própr ia cresce cerca de 20% ao 

ano no Walmar t Brasil. A expectativa é superar essa marca 

em 2010, com os movimentos t raçados a partir de agora." 

Em junho de 2009, o Wa lmar t Brasil lançou a linha Sentir 

Bem, cujos itens são divididos em cinco grupos: Light, Integral, 

Soja, Zero e O rgân i co . Hoje a linha é composta por mais de 

I 30 itens e está presente em 21 categorias. A t é o final do 

ano, outros 80 itens de mercearia devem ser inseridos ao 

por t fó l io da marca, somando mais de 200 produtos. A seguir 

algumas perguntas para Julia Pettini: 

Por que investir em marcas próprias? 

Porque é um nicho de mercado onde o varejo consegue 

fidelizar os clientes, entregando produtos de qualidade, com 

diferencial de p reço competit ivo, gerando maior rentabilida

de para o negócio. A l é m disso, enquanto no mercado mun

dial de marca própr ia o conceito já está consolidado e com 

sua proposta de valor clara para o consumidor, mostrando 

onde podemos chegar, no Brasil, estamos desenvolvendo a 

pe rcepção de que os itens de marca própr ia apresentam os 

mesmos atributos de marcas líderes, com o diferencial de 

p reço baixo. 

Como é feita a comunicação dessas marcas? 

E feita por meio de tablóides, s ina l i zação,TV Walmar t e 

outras comun icações internas e externas, mostrando para o 

cliente que esses produtos só podem ser encontrados nas 

lojas do Walmart . Como o objetivo das marcas própr ias é 

oferecer p reços competitivos com produ' 

de qualidade, os investimentos em comur 

cação são enxutos. Nossa missão é garan 

t i r a expos i ção adequada com visibilidade 

dos produtos nas gôndolas, mostrando a 

proposta de valor que cada um tem para 

entregar. Porém, na ocasião do lança

mento, houve um investimento pon

tual em anúncio em jornais e revistas. 

Quantas marcas exclusivas 

o Grupo Walmart tem em 

suas lojas? 

O Walmar t possui 15 marcas exclu

sivas em diferentes categorias. Mas o 

diferencial da marca Bom Preço foi a possibilidade de trans

formar cinco marcas em uma, reduzindo custos em toda a 

cadeia produtiva do varejo e simplificando as compras dos 

clientes, 

Quantos produtos são lançados 

por ano, em média? 

A marca Bom Preço está sendo lançada com I 50 produtos. 

A t é o final do ano, a linha deve dobrar seu mix. Já na Linha 

Sentir deve inserir outros 80 itens de mercearia ao portfólio 

da marca até o final do ano, somando mais de 200 produtos. 

Quais são os cr i tér ios que a empresa 

tem para escolher um fornecedor 

parceiro de marcas próprias? 

Em primeiro lugar, o fornecedor precisa atender a alguns 

padrões estabelecidos internacionalmente pela empresa. 

T a m b é m precisa ter estrutura para atender o volume de 

vendas e os nossos pedidos. A l é m disso, ele precisa cumprir 

as exigências de qualidade, bem como mantê-las; possuir um 

corpo técn ico qualificado específ ico para a área de desenvol

vimento de produtos e qualidade; realizar constantes pesqui

sas de mercado; efetuar análises laboratoriais e metrológicas 

de rotina; trabalhar a melhoria cont ínua no processo produ

tivo do item; e possuir flexibilidade de processo e formula

ção de produtos. P 

Text Box

Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 55, n. 711, p. 71-86, jun. 2010.




