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á 30 anos, quando os varejistas começaram a produ-
zir as Marcas Próprias (MP) no Brasil, a qualidade era 
questionável, não havia cuidado quanto à estética 
da embalagem, entre outros pontos negativos. Ainda 
hoje, para alguns consumidores, produtos que levam 
a bandeira do varejo são considerados de qualidade 
inferior, o que revela o estigma construído no passado. 

Ao mesmo tempo, pesquisas apontam mudanças 
significativas na percepção do consumidor, como a 
realizada pela GS&MD e a Kantar WorldPanel, e re-
percutida em junho, em São Paulo, no 1º Congresso 
Nacional de Marcas Próprias e Terceirização. No Bra-
sil, as duas empresas acompanham semanalmente o 
consumo de 8,2 mil domicílios, o que representa 81% 
da população domiciliar e 90% do potencial de con-
sumo do País. Segundo Fátima Merlin, diretora da 
Kantar, no ano passado 32,8 milhões de famílias bra-
sileiras compraram pelo menos um produto de MP. 
“Isso é quase 70% da população brasileira em termos 
de domicílios”, revela.

A pesquisa quantitativa realizada com 600 pessoas 
nas regiões de São Paulo, Recife e Porto Alegre, mostra 
ainda que 820 mil pessoas no Brasil compram com fre-
quência esses produtos, um porcentual baixo em com-
paração com os outros países. “Um em cada três bra-
sileiros nunca comprou MP. No Estado de São Paulo, 
apenas 18,8% compram com frequência”, afirma Fáti-
ma. O perfil de consumo traçado pela Kantar reafirmou 
também a não rejeição às MPs: 65% dos brasileiros não 
mostraram nenhuma objeção – mas 41% admitem que 
ainda valorizam a marca do produto na hora da compra.

A carga negativa dada às marcas próprias fez, por 
exemplo, com que as empresas começassem a inves-
tir e mudar o posicionamento. Sylvia Gagnotto, ge-
rente de qualidade e desenvolvimento de perecíveis 
do Pão de Açúcar conta que oferecer MPs com outros 
nomes, e não o da bandeira, veio para fugir do estig-
ma de um produto de baixa qualidade. “A qualidade 
nós já tínhamos, não queríamos que isso fosse um 
empecilho para a compra. Ainda hoje os produtos 
trazem a chancela do grupo de uma maneira discre-
ta”, confessa Sylvia.

Há uma tendência forte de investimento nessa 
área, e alguns players acreditam que o varejo deve se 
unir em prol da valorização das marcas próprias. Esse 
é o caso de Fernando Del Grossi, gerente de inovação 
e qualidade de marca própria do Carrefour, que afir-
ma não haver concorrência entre as MPs. “Temos de 
nos unir e fortalecer a imagem das marcas próprias no 
Brasil. A MP do Walmart, por exemplo, não é minha 
concorrente. Dificilmente o consumidor vai de um pdv 
a outro em busca de marcas próprias”, afirma.

Pontos imPortantes Para o sucesso de uma mP
n Investimento em qualidade e propaganda.
n Valorização no pdv.
n Experimentação dos produtos – com amostras grá-
tis e degustação no pdv, uma vez que 95% dos consu-
midores são motivados pela experimentação.
n Segmentação das linhas de MP, o que ajuda na di-
versidade de itens.
n  Pesquisas de satisfação junto ao consumidor.

Em 2009, 32,8 milhões de famílias brasileiras 
compraram produtos de marca própria
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TERCEIRIZAÇÃO PARA EXPANDIR 
Pontos positivos Oportunidade de conhecer o 

mercado com riscos calculados; economia, já que 
não há necessidade de se ter uma indústria, e possi-
bilidade de trabalhar nichos de mercado diferentes.

Pontos negativos Risco no cumprimento dos pra-
zos pelo terceiro gera consequente ruptura no pdv; 
aumento de preço ou encerramento das atividades 
do fornecedor de forma repentina.

DESAFIOS A SEREM VENCIDOS 
Se a embalagem, a qualidade e o preço já são 

desafi os vencidos quando se fala em MPs, agora o 
principal desafi o é conquistar os mais de 50% que 
ainda não deram importância a esse segmento. Ou-
tro desafi o é evitar a ruptura no pdv, já que, em se 
tratando de MPs, ela fi ca ainda mais evidente. As 
regiões Norte e Nordeste podem e devem ser mais 
exploradas: 58% da população dessa região diz não 
conhecer produtos de MPs.

 
MARCAS MAIS CONHECIDAS 
  Entre os que dizem conhecer marcas próprias, 94% 
são do segmento de alimentos. Entre bandeiras mais 
conhecidas estão: Qualitá, Extra, Taeq, Econ, Carrefour, 
Walmart e Dia. 
  Em seguida, estão as marcas próprias de produtos 
de limpeza com 79%; seguido por higiene pessoal com 
73%, e roupas, com 69%. 
 7% dizem conhecer as marcas próprias do setor de 
medicamentos, os nomes citados foram: Drogasil, Dro-
garia SP, Ultrafarma. 
  5% disseram conhecer as marcas próprias de ma-
teriais de construção, a C&C – Fita Isolante foi citada 
como a mais conhecida do segmento. 
  5% disseram não conhecer nenhuma marca própria. FO
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Pão de Açúcar

“Os produtos 
trazem a chancela 
do grupo de uma 
maneira discreta”

Segmento     

COMPRO PORQUE...

ÍNDICE DE PREDISPOSIÇÃO A COMPRAR MARCA PRÓPRIA

Predisposição 
a comprar           Já comprou

A pesquisa revelou que a maioria das pessoas que compra 
produtos de marca própria visa ao preço baixo. Outros motivadores: 
curiosidade, degustação, fabricante e custo–benefício.
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marca própria

Empresa

VEJA COMO OS PRINCIPAIS VAREJISTAS PENSAM 
E AGEM QUANDO O ASSUNTO É MARCA PRÓPRIA

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR

CARREFOUR

WALMART

GRUPO BRAMIL

Marcas Próprias Estratégias

Taeq (produtos ligados ao 
conceito da saudabilidade) e 
Qualitá (de alimentos 
a produtos de limpeza).

São mais de 11. As principais: 
Carrefour, Dia%, Atacadão, Viver 
e PetCare.

Bom Preço, que já conta 
com 150 produtos de 
50 categorias, e Sentir Bem, 
com 130 produtos.

Mil, Naturally Plus e Bramil.

Escolheu nomes diferentes para as marcas próprias para não sofrerem com o 
estigma negativo.
Segmenta os produtos ao criar inúmeros pilares. Taeq, por exemplo, é segmentado por 
orgânico, nutrição, esporte, casa e beleza.
Oferece produtos diferentes das marcas líderes, mais variados e sempre busca 
surpreender o consumidor.

Também aposta na segmentação. A linha da marca Viver é subdividida em baby, 
women, men, kids e selection.
Está atento às questões da sustentabilidade. Paulo Pianez, diretor de sustentabilidade 
da rede, acredita no poder desse relacionamento. “Não sei dizer se sustentabilidade 
vende mais, porém quem não se atentar ao tema vai vender menos, com certeza. 
96% dos brasileiros aceitariam que o varejo retirasse das gôndolas produtos que 
afetassem a natureza“, afi rma. No topo da gôndola fi ca a marca líder e, na altura 
dos olhos do consumidor, os de marca própria. Fernando Del Grossi, gerente de 
inovação e qualidade, orienta que “no pdv a marca própria tem de ter destaque 
obrigatório e permanente”.

Movimentou-se no sentido de substituir as marcas que levavam os nomes das bandeiras 
do grupo (BIG, Mercadorama e Nacional) por uma marca unifi cada, a Bom Preço.
Investimento na diversidade de produtos e valorização no pdv. 
Investe na segmentação das marcas. A Sentir Bem, por exemplo, oferece as linhas light, 
integral, soja, zero e orgânico. 
Todas as embalagens desenvolvidas possuem algum diferencial em sustentabilidade. 

Atuação global: indústria, varejo e atacado. 
Investe na diversidade de produtos, são mais de 500 itens de MP. Segundo Marco Túlio, 
superintendente Grupo Bramil, “5% do faturamento total do grupo veio por meio 
das MPs”, revela. 

LEROY MERLIN Luxens – tintas premium, massa 
corrida PVA, massa corrida 
acrílica e selador acrílico – 
SenSea, para metais sanitários; 
Inspire, para decoração interior; 
e Dexter, para ferramentas.

Realiza pesquisas com o cliente em todos os âmbitos, como na escolha do fornecedor, 
com teste de qualidade e aprovação das embalagens. 
Não realiza a simples importação das marcas da Europa, mas, sim, a adaptação para o 
mercado nacional. 
Usa experimentação no ponto de venda para conquistar consumidores. 
Alia suas marcas próprias aos conceitos de sustentabilidade.   

RIACHUELO É a responsável pelo 
relançamento da marca Pool.

Investe em diversas marcas próprias, cada uma com identidade visual e público-alvo 
específi co. Alia a MP a um ícone que seja a personifi cação do conceito que a marca 
deseja refl etir. Exemplo: Ivete Sangalo.
Integrada ao Grupo Guararapes, que possui duas fábricas, uma em Natal (RN), que 
produz malharia e tecido plano, e outra em Fortaleza (CE), que produz jeans e sarja.

DUDALINA Dudalina, Base e Individual. Investe fortemente no pdv e em publicidade. “Ao todo temos por volta de 400 páginas 
de revista por ano, além de investirmos em de novelas e telejornais de todo o Brasil”, 
afi rma Rui Souza, diretor de varejo e exportação da empresa. 
Investe em franquias – por enquanto são seis, uma em São Paulo, três em Santa 
Catarina, uma no Paraná e outra no Rio Grande do Sul. 
Também confecciona para empresas renomadas, como Zara, Daslu, Brooksfi eld, 
entre outras. 
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Text Box
Fonte: Consumidor Moderno Novarejo, São Paulo, ano 2, n. 12, p. 18-20, jul./ ago. 2010.
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