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CONSUMO

Feitos
emcasa

Produtos com a marca das redes de supermercados
ganham cada vez mais espaço no mercado

Cada vez mais o consumidor
brasileiro vem optando por
deixar de lado as marcas tra-
dicionais expostas nas gôndo-
las dos supermercados e ade-
rindo aos produtos novos. As
razões para essa mudança vão
desde a qualidade até o preço,
quase sempre menor. Segundo
um levantamento da Associa-
ção Brasileira de Supermerca-
dos (Abras), essas novas mar-
cas representam cerca de 6%
das vendas das redes.

Para Daniel Plá, diretor da
Associação Comercial do Rio

de Janeiro (ACRJ), essa é
uma tendência do setor. Se-
gundo ele, o processo deve
continuar, pois o consumidor
está se habituando a pesqui-
sar os preços.

– Quem sai ganhando com isso
são as grandes redes de super-
mercados, que estão apostando
em marcas próprias– afirma.

O economista André Braz, do
Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getúlio Var-
gas (Ibre/FGV), explica que o
surgimento no mercado varejis-
ta, de várias opções para o con-

sumidor dentro de uma mesma
linha de produtos, contribuiu
para esse crescimento.

– A substituição ocorre quan-
do marcas mais tradicionais

apresentam aumentos de pre-
ço que não são seguidos na
mesma magnitude por marcas
que estão entrando no merca-
do, e que apresentam preços
mais competitivos – disse.

Apr ovação
O setor de marcas próprias

tende a crescer ainda mais no

país. E motivos para isso não fal-
tam. Segundo pesquisa realiza-
da pela publicação especializa-
da Supermercado Modernojunto
aos consumidores, 80% disse-
ram utilizar marcas novas e
55,7% responderam estar satis-
feitos com a qualidade delas.

Continua na página seguinte.

6 %
das vendas dos supermercados já são referentes
a produtos de marcas novas no mercado

Divulgação

HÁBITO – Segundo pesquisa, mais da metade dos consumidores se diz satisfeita com as novas marcas
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Selic
(meta/efetiva % a.a)10,75%/11,18%
a.a

CDB pré
30 dias.......................... 7,80/10,65

CDB pós
121 dias...................... 9,50/10,50tr

DI Over taxa média ..........10,64% a.a

DI Over taxa média(a.m.) ........ 1,20%

Swap DI x
pré 30 dias ...........10,60/10,70% a.a

Swap DI x
pré 60 dias ...........10,60/10,70% a.a

Swap DI x
pré 91 dias ...........10,60/10,70% a.a

Taxa Anbid 1 dia
Para 05/11/2010...........10,54% a.a

Poupança
09/11/2010 ..................... 0,5055%

TR (%)
05/11/2010 a 05/12/2010
0,0584%

TBF (%)
05/11/2010 a 05/12/2010
0,7488%

tjlp (% a.a.)
De 1º/10/2010 a 31/12/2010 6,00

Our o
Ouro (g) BM&F ................ R$ 81,700
Ouro (onça troy*) NY US$ 1.406,200
*1 onça troy = 31,103 g

Bolsas
Bovespa - Índice .............. 72.657,40
Bovespa (var. %) ...................... 0,07
Nasdaq - Índice.................. 2.579,05
Nasdaq (var. %) ........................ 0,00
Nova York - Índice ........... 11.405,00
Nova York (var.%) .....................-0,34

Câmbio/Dólar (R$/US$*)
Ptax**.................... 1,6962/1,6970
Paralelo .................. 1,7200/1,8200
Cabo (BC) .............. 1,6780/1,7180

Tu r i s m o
São Paulo................ 1,6000/1,7400
Rio.......................... 1,6200/1,7800

Eur o*
US$/¤................. 1,39450/1,39470
R$/¤........... 2,3653509/2,3668059

Peso argentino*
$/US$ ................ 3,95810/3,96090
R$/$ .......... 0,4282360/0,4287411

*Compra/venda
**Taxa média do Banco Central

Consumidores
dão preferência a
produtos com preços
mais competitivos

De acordo com André Braz, o
surgimento de novas marcas
beneficia o consumidor, por-
que o ajuda a economizar sem
perda de qualidade. Ele expli-
ca que alguns produtos da cesta
básica, como o feijão, acabam
subindo muito de preço por pro-
blemas de safra. Com isso, o
consumidor que não tira tais
produtos de sua lista acaba op-
tando por marcas menos tradi-
cionais a fim de economizar,
“amortizando um pouco essa
tendência de alta”.

O economista ressalta que
os produtos de marcas menos
conhecidas também ficam
mais caros, porém seu custo
continua mais baixo. Com o
preço competitivo, eles ga-
nham a preferência no mo-
mento da compra, já que o
consumidor não quer abrir
mão do produto. Assim, tais
marcas acabam conquistan-
do fatias importantes do
mercado à medida que caem
no gosto dos consumidores, e
representando economia pa-
ra quem as escolhe, explica o

especialista.
O presidente executivo da

Associação de Supermerca-
dos do Estado do Rio de Ja-
neiro (Asserj), Aylton Forna-
ri, afirma, no entanto, que a
substituição de marcas tradi-
cionais por outras, mais ba-
ratas, não é novidade no mer-
cado brasileiro.

– É um fenômeno que ocorre
sempre. Produtos novos apare-
cem constantemente nos su-
permercados, e o consumidor
os experimenta não só por cau-
sa do preço mais convidativo,

mas também pelo fator da no-
vidade.

O fenômeno pode ainda es-
tar relacionado à ascensão
de uma parcela da popula-
ção, as classes C e D. De acor-
do com Fornari, não se trata
de uma tendência recente,
p o r t a n t o.

– Isso passou a ocorrer desde
a estabilização da moeda. O
aumento do poder aquisitivo
do trabalhador melhorou, o
que ampliou o consumo. As
pessoas passaram a ter mais
poder de compra.

CPDOC JB

GANHO – Consumidores estão habituados a pesquisar preços
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