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A quarta onda das marcas próprias
Varejistas apostam em novas categorias, posicionamento premium 
e sustentabilidade para vencer a desconfi ança do consumidor
Jonas Furtado

Presentes no País há décadas, 
as marcas próprias chanceladas 
por players do varejo ainda en-
frentam resistência para entra-
rem nos lares dos consumidores. 
Até hoje, um em cada três brasi-
leiros nunca comprou produtos 
de marca própria.

Como a mudança desse com-
portamento acontece em um 
rimo mais lento do que gosta-
riam, os varejistas investem em 
diferentes frentes para vencer 
a desconfi ança dos clientes. Os 
novos direcionamentos contem-
plam posicionamentos premium, 
valores ligados à sustentabilidade 
e à variedade de produtos – esta a 
principal aposta de categorias em 
expansão, como medicamentos e 
materiais de construção.

Segundo estudo da Nielsen, 
com 331 empresas de varejo, nas 
categorias em que estão represen-
tadas, as marcas próprias respon-
dem por 4,8% do valor faturado 
por essas companhias. O resul-
tado, referente ao 1o semestre de 
2010, representa um incremento 
de 21% em relação ao mesmo 
período do ano anterior. Dentre 
as categorias de maior destaque 
estão os panetones (38,6% do vo-
lume da categoria) e derivados de 
tomate (32%). Ao todo, a Nielsen 
identifi cou mais de 65 mil itens 
sendo comercializados sob marca 
própria no Brasil – aumento de 
18% em relação a 2009. 

“Um fato relevante é que, nos 
centros urbanos, 50% dos gastos 
com produtos de marca própria 
são feitos nos três principais 
grupos (Pão de Açúcar, Carrefour 

e Walmart), que, representam 
cerca de 40% do faturamento 
entre os supermercados”, res-
salta Olegário Araújo, diretor de 
atendimento da Nielsen. 

O bom momento da economia 
brasileira, porém, pode tornar 
mais árdua a tarefa do varejo 
para emplacar seus produtos, 
que geram para os donos dos 
estabelecimentos margens de 
lucro muito superiores aos das 
marcas líderes de mercado. 
Nos Estados Unidos, as marcas 
próprias costumam melhorar 
consideravelmente em tempos 
difíceis, como os recentes. Na 
Europa, os consumidores tam-
bém aproveitaram os momentos 
desfavoráveis para substituírem 
os produtos de suas cestas por 
versões mais em conta. Já no 
Brasil, onde a recuperação da 
crise de 2008 se deu de forma 
mais rápida, a sensação de bolso 
cheio e a confi ança do consumi-
dor, aliados à tradicional aspira-
ção do brasileiro em optar pelas 
marcas líderes, quando dispõe de 
dinheiro e crédito, representam 
grandes desafi os. 

“Com o poder aquisitivo da 
população numa crescente, os 
consumidores tendem a com-
prar produtos que não faziam 
parte da cesta antes e a subir de 
patamar, optando pelas marcas 
líderes, nas categorias em que já 
compravam”, avalia Fábio Bel-
trão, diretor de inteligência da 
GS&MD Gouvêa de Souza. 

O consultor aponta a falta 
de cuidado na apresentação da 
primeira geração de produtos de 

marcas próprias no Brasil como 
o principal obstáculo para uma 
evolução mais rápida do segmento 
na década passada. “Eram artigos 
sempre mal posicionados nas 
gôndolas, sem apelo algum de 
promoção, embalagem ou comu-
nicação. O consumidor fi cou com 
esse ranço na cabeça.” Outros em-
pecilhos são a relativamente baixa 
concentração do varejo nacional 
quando comparado ao europeu, o 
que torna mais difícil o ganho em 

escala, e a dimensão do País, com 
todas as suas diferenças regionais. 

Estratégias
Para enfrentar os desafios 

do cenário atual, os players de 
varejo começam a diversifi car e a 
aumentar os seus investimentos 
em comunicação e marketing para 
as marcas próprias. A partir desta 
semana, os participantes do Big 
Brother, reality show de maior 
sucesso da TV, farão as compras 

Duas categorias são aponta-
das pelos consultores e pesquisa-
dores como “a bola da vez” dentre 
as marcas próprias: medicamen-
tos e materiais de construção. Se 
as demais categorias muitas vezes 
pedem esforços extras para que 
a qualidade seja ressaltada, no 
ramo de construção a marca pró-
pria serve como aval do produto. 
“É um setor tão commoditizado  
que a marca de um varejista pode 
ser uma garantia maior do que 
a dos fabricantes”, opina Fábio 
Beltrão, diretor de inteligência da 
GS&MD Gouvêa de Souza. 

Com o boom da construção 
civil no País, a C&C lançou, no 
ano passado, a sua segunda 
marca própria, a Metropac, de 

A bola da vez do segmento
artigos de construção, como fer-
ramentas, argamassas e rejuntes. 
Antes, em 2001, a loja começou a 
trabalhar a Casanova, voltada para 
a decoração e equipamentos do lar. 
A rede explora o conhecimento do 
comportamento de seus consumido-
res para oferecer um mix satisfatório 
de produtos. “As marcas próprias 
podem suprir lacunas deixadas 
pelos fabricantes”, afirma Mauro 
Florio, diretor de marketing da C&C, 
que completa. “Hoje, o consumidor 
está muito segmentado, é preciso 
ter uma variedade compatível para 
atendê-lo.”

Em meio ao processo de con-
solidação – e após terem sido au-
torizadas a comercializarem com 
suas chancelas os medicamentos 

conhecidos como OTC (isentos de 
prescrição médica) –, as farmácias 
prometem entrar de uma vez no 
jogo. Um dos desafi os é ganhar es-
cala o sufi ciente, já que a produção 
desses remédios requer grandes 
investimentos. 

Com 270 lojas na região Sul do 
País, a Panvel não tem planos de 
curto prazo para os OTC. Mas já é 
um dos cases mais interessantes de 
marcas próprias do varejo nacional. 
A rede de farmácias começou colo-
cando seu nome em fraldas em 1989. 
Hoje, tem mais de 500 itens que 
englobam desde as linhas básicas 
de higiene pessoal (pasta de dente, 
xampu, desodorante) a artigos de 
alto valor agregado das linhas Panvel 
Vert, com ativos naturais, e Panvel 

As razões alegadas pelos consumidores 
para a não aquisição de produtos com a marca própria

Alimentos 

37% Fidelidade a outra marca

18% Não confi am

Higiene Pessoal

40% Fidelidade a outra marca

18% Não confi am

Limpeza

34% Fidelidade a outra marca

20% Não confi am

Farmácia

18% Preferência por marcas conhecidas

15% Falta de costume

Materiais de construção

31% Não confi am

27% Não conhece a qualidade do produto

Vestuário

37% Preferência por marcas conhecidas

25% Não confi am
Fonte: GS&MD Gouvêa de Souza

Li
an

e 
N

ev
es

/d
iv

ul
ga

çã
o

Julio Mottin, da Panvel: marcas próprias respondem por 20% das receitas

Secret, de cremes e óleos corporais. 
“De dez anos para cá, começamos a 
desenvolver nossas submarcas. Hoje, 
são 16 delas, com os mais diferentes 
posicionamentos e preços”, diz Julio 
Mottin Neto, vice-superintendente 

do Grupo Dimed/Panvel. Atual-
mente, as marcas próprias res-
pondem por 20% das receitas da 
Panvel e tiveram um aumento de 
25% nas vendas em 2010 – a rede 
cresceu 15%.

A evolução das marcas
próprias no Brasil

1ª
 g

er
aç

ão produtos muito 
básicos e embalagens 
simplórias, bicolores, 
com tarjas e o nome do 
produto. 

2ª
 g

er
aç

ão

produtos padronizados 
e presentes na cesta 
do dia a dia, com preço 
de combate, com 
embalagens um pouco 
mais elaboradas.

3ª
 g

er
aç

ão

produtos com foco na 
qualidade, disputando 
mercado com os líderes 
das categorias e preços 
ligeiramente mais 
baixos.

4ª
 g

er
aç

ão produtos premium, 
muitas vezes exclusivos 
e de apelo sustentável, 
com valor agregado e 
marcas independentes.

dos alimentos para a semana em 
uma réplica de uma loja do Carre-
four montada dentro da casa onde 
estão confi nados (ler mais sobre o 
reality à pág. 10). Os produtos à 
disposição serão prioritariamente 
das marcas próprias da rede. 

A ação de Carrefour no progra-
ma da Globo inclui ainda a partici-
pação da garota-propaganda Ana 
Maria Braga, degustações e o for-
necimento de todos os produtos de 
limpeza a serem usados no dia a dia. 
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“Foi a oportunidade que 
encontramos para levar os 
produtos de marca própria 
para esse universo e gerar 
um maior conhecimento 
junto ao público”, diz Ra-
faela Queiroz, diretora de 
mídia da F/Nazca, agência 
que detém a conta de Car-
refour. “Adotamos uma 
estratégia de envolvimento 
com o conteúdo para as 
marcas serem percebidas 
de uma forma mais natu-
ral”, completa Rafaela, que 
projeta mais inovações em 
ações de marketing para as 
marcas próprias do cliente 
em 2011. 

O templo sagrado das 
marcas próprias, porém, 
continua sendo o ponto de venda fí-
sico. É nesse canal que os varejistas 
concentram seus maiores esforços 
de comunicação. “A expressão da 
marca no PDV é a nossa prioridade. 
Não temos campanhas conceituais 
ou um trabalho de construção de 
marca”, afirma Cecília Gurgel do 
Amaral, diretora de Marcas Ex-
clusivas do Grupo Pão de Açúcar. 
Com faturamento estimado em 
R$ 1,4 bilhão, o segmento envolve 
nove marcas próprias, dentre as 
quais são expoentes Taek e Qualitá 
. “Uma marca de personalidade for-
te diferente da marca de bandeira 
ajuda na melhora da percepção 
pelo consumidor”, analisa. 

Nova geração
Lançada dois anos antes do 

que Qualitá – criada em 2008 e 
que em 2011 ganhará presença nas 
mídias digitais –, a Taeq foi conce-
bida com um posicionamento mais 
avançado. Conceito já estabelecido 
há tempos em mercados mais 
maduros, como o europeu, a cha-
mada “quarta geração” das marcas 
próprias agrega posicionamento 
premium, produtos exclusivos 
e embalagens diferenciadas e 
informativas. Em 2010, o Pão de 
Açúcar investiu R$ 10 milhões na 
comunicação, desenvolvimento de 
produtos e a abertura de lojas da 
Taeq nos estabelecimentos do gru-
po, nos quais, em categorias como 
arroz integral e barrinhas light, a 
marca se tornou líder de vendas.  

Taeq agrega ainda mais um 
valor que entra com força na 
agenda das marcas próprias: o 
da sustentabilidade. Pesquisa da 
Kantar Worldpanel para a Associa-
ção Brasileira de Marcas Próprias 
(Abmapro) indicou que, dentre os 
consumidores que têm o hábito de 
comprar marcas próprias, 70% se 
preocupam com o meio ambiente, 
29% compram embalagens já reci-
cladas (contra 15% no geral) e 45% 
adquirem produtos biodegradáveis 
(contra 21% no geral). “Os grandes 
varejistas, hoje, têm acesso à alta 
tecnologia e ótimos fornecedores. 
Conseguem desenvolver uma linha 
de marca própria sustentável com 
muito mais rapidez (do que a in-
dústria)”, afirma Marco Quintarelli, 
vice-presidente da Abmapro. 

As marcas próprias também 
foram debatidas no maior evento 
do setor de varejos do mundo, o 
NFR Big Show, realizado entre 
9 e 11 de janeiro em Nova York. 
Cathy Green, presidente da Food 
Lion Family of Banners, lembrou 
que nos Estados Unidos as marcas 
próprias cresceram muito no mer-
cado recessivo, apontando que 
elas devem ser encaradas como 
uma oportunidade de criar mais 
um ponto de contato para uma 
ligação íntima com o consumidor. 

“Quanto mais uma marca 
puder entregar de modo a ajudar 

Tema foi assunto na NFR 2011
sucedido projeto de reformulação 
de lojas físicas. Sob o conceito de 
oferecer os melhores 30 minutos 
da vida de uma criança, a em-
presa investiu US 50 milhões em 
reformas baseadas em um projeto 
arquitetônico e funcional, capaz 
de entregar aos consumidores nos 
pontos de venda uma experiência 
similar à oferecida nos parques 
temáticos, filmes e shows de TV 
da marca. Nas lojas já reinaugu-
radas, como a flagship da Times 
Square, houve um aumento médio 
de 25% nas margens da operação 
e de 20% no fluxo de clientes.

o entendimento do seu propósito, 
do seu posicionamento, mais fácil 
fica para o consumidor aderir a essa 
marca, seja ela produto ou serviço”, 
diz Lúcia Xavier, diretora de planeja-
mento da Escala, que acompanhou a 
apresentação.  

A centésima edição da NFR teve 
a participação de mais de cinco mil 
varejistas de 75 países. Os brasileiros 
formaram a maior delegação inter-
nacional. O tema central do evento 
foi ancorado em duas grandes áreas: 
sustentabilidade e mobilidade. 

A apresentação de maior sucesso 
ficou a cargo da Disney, com o seu bem-D
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Olegário: crescimento de  21% em 2010
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