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A participação de marcas próprias no mercado tem aumentado progressiva-
mente em todas as regiões do mundo desde 2005. Ainda antes, na Europa
Ocidental e nos Estados Unidos, os produtos de marcas próprias responde-
ram por quase todo o crescimento nas categorias de alimentos embalados,
beleza e cuidados pessoais, e higiene doméstica no período de 2000 a 2010.
A recessão global deu um impulso adicional e, em muitas categorias, os ga-
nhos foram substanciais. De 2006 a 2010, das 30 categorias top americanas
analisadas em uma pesquisa da Bain & Company, havia apenas uma — iogur-
te — na qual a marca própria perdeu participação no mercado.

No Reino Unido, em 2010, a Sainsbury’s lançou 1.300 produtos de marca
própria e aprimorou outros 3.500. O Carrefour, por sua vez, inovou ao introdu-
zir nada menos do que 2 mil produtos em 2009. Os produtos da Kroger repre-
sentaram 35% das vendas em itens de mercearia e 27% das vendas em dólar.
Mesmo em mercados onde as marcas próprias têm tido pouca penetração, os
varejistas estão entrando em cena — todos, desde o E-Mart, da Coreia, até o
Pão de Açúcar no Brasil. Muitos desses produtos têm qualidade superior a dos
genéricos do passado e oferecem diversos benefícios além de preços baixos.

Parece haver uma relação clara entre a consolidação do comércio organiza-
do e a penetração das marcas próprias: na Suíça, os cinco principais varejis-
tas têm mais de 70% de participação no mercado; as marcas próprias cerca
de 45%. Na França, os maiores players respondem por mais de 60% das ven-
das; as marcas próprias têm mais de 30% de penetração. Em comparação, na
Rússia, onde a taxa de consolidação do varejo é relativamente baixa — em
torno de 20% —, as marcas próprias alcançam menos de 5%.

A análise da Bain revelou que enquanto o varejo cresce 10%, a penetração da
marca própria aumenta 3%. Os ganhos foram ainda maiores nas categorias pre-
mium. Definimos fator premium como a porcentagem de categoria de produ-
tos vendida a um preço maior em relação a marcas de baixo custo ou a marcas
próprias. A análise da Bain mostra que essas categorias, como isotônicos e bar-
ras de cereal, registraram um crescimento mais dramático das marcas próprias
durante a recessão do que as categorias de valor, como feijão enlatado ou sopa.

Até mesmo em mercados onde a penetração de marca própria é normal-
mente baixa, os consumidores estão cada vez mais dispostos a incorporar es-
se tipo de produto em seu repertório de compras. Em Cingapura, enquanto
apenas 56% dos lares haviam experimentado comprar marcas próprias em
2004, mais de 90% já havia feito isso quatro anos depois.

Em retrospecto, a ascensão das marcas próprias não é surpresa. Elas aju-
dam os concorrentes a se diferenciar e, muitas vezes, fornecem ganhos eco-
nômicos maiores — margens brutas adicionais entre 5% e 10% são comuns
em muitas categorias. Além disso, as redes de varejo têm crescido o suficien-
te para investir em conhecimentos e capacidades necessários à construção
de suas marcas. Os sinais são claros: não há geografia nem categoria imunes
à crescente — e duradoura — concorrência das marcas próprias. ■
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ALFREDO PINTO
Sócio da Bain & Company

Até pouco tempo atrás, a maioria dos executivos brasileiros não hesitava em
aceitar um convite para trocar uma empresa de capital nacional por uma in-
ternacional. Um cargo numa multinacional representava melhor remunera-
ção, mais benefícios, status e a perspectiva de ter uma experiência no exte-
rior. Mas não era só isso: a passagem por uma empresa de atuação mundial
também significava crescimento profissional por meio da aprendizagem de
melhores práticas globais, do aperfeiçoamento do idioma falado na matriz
ou do inglês e da riqueza da diversidade cultural na organização.

Hoje, empresas nacionais concorrem com multinacionais na atração dos
melhores talentos. As organizações brasileiras se profissionalizaram, abri-
ram capital, ganharam musculatura e passaram a disputar o mercado glo-
bal. Entre as mais internacionalizadas figuram JBS, Gerdau, Vale, Odebre-
cht, Stefanini IT Solutions, Metalfrio, Ibope, Sabó, Petrobras, entre muitas
outras de classe mundial. Cresce também o número de grandes empresas
nacionais que, embora não tenham atravessado as fronteiras do País, são ad-
miradas e cobiçadas pelos profissionais. Ou seja, empresas brasileiras ofere-
cem praticamente as mesmas condições que multinacionais para que o exe-
cutivo tenha uma carreira de sucesso. Mas existe alguma diferença em se
trabalhar numa empresa nacional ou internacional?

Com a internacionalização da economia, empresas de todas as nacionali-
dades tendem a adotar padrões comuns e as melhores práticas globais. Mas
existem diferenças regionais que influenciam a cultura da organização. Ale-
mães e asiáticos, por exemplo, são considerados mais conservadores e reser-
vados, enquanto as práticas corporativas de países anglo-americanos refle-
tem otimismo e transparência. Em alguns países, há certos padrões mais fle-
xíveis em termos de cumprimento da legislação, ética, comportamento cor-
porativo e até mesmo de gestão.

Executivos costumam afirmar que empresas brasileiras proporcionam
mais autonomia aos gestores que multinacionais que atuam no país, o que
não deixa de ser natural. Os que trabalham em multinacionais geralmente
se queixam de que têm de consultar a matriz antes de qualquer decisão,
mesmo as mais rotineiras, e de que o excesso de burocracia compromete a
agilidade das decisões. E qualquer mudança torna-se difícil depois que um
processo é desenvolvido e repassado às filiais. As empresas nacionais, em
contrapartida, são mais flexíveis.

Essa flexibilidade também se manifesta no desenvolvimento da carreira
dos executivos, ao contrário do que ocorre em empresas asiáticas, por exem-
plo, que são caracterizadas pela rigidez hierárquica e pelo longo, planejado e
previsível processo de ascensão aos cargos. Assim, em muitos casos, o profis-
sional pode ter uma ascensão meteórica numa empresa nacional, o que seria
difícil em organizações de outros países. Mas quem opta por uma empresa
multinacional também leva em conta que vai concorrer com profissionais
não apenas da matriz, mas de todos os mercados em que ela atua. ■
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Até mesmo em mercados onde a penetração de
marca própria é baixa, os consumidores estão cada
vez mais dispostos a incorporar esse tipo de produto

As nacionais seduzem executivos

Os que trabalham em multinacionais geralmente
se queixam de que têm de consultar a matriz antes
de qualquer decisão, mesmo as mais rotineiras

PONTO DE VISTA

A Organização das Nações Unidas (ONU) informou que a maior parte dos países
diminuiu as contribuições destinadas à redução da pobreza e inclusão social
no mundo. Para a ONU, a crise econômica internacional que atinge principalmente
os países da zona do euro, os Estados Unidos e parte da Ásia é a principal
responsável pela diminuição dos repasses. Dos 23 países que integram o comitê de
ajuda ao desenvolvimento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico, 16 reduziram suas contribuições no ano passado. ABr
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 set.  2012, Primeiro Caderno, p. 39.




