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recentes, é a que ostenta também o maior 
aumento na participação nas vendas de 
marcas próprias, segundo a pesquisa da 
Nielsen: avanço de 22% entre 2011 e 2012.

“As marcas próprias crescem e ganham 
espaço, mas aos poucos. O consumidor ho
je tem muita vontade e oportunidade para 
experimentar, o que é uma boa notícia para 
esse tipo de produto”, avalia a diretora da 
GS&MD - Gouvêa de Souza, Cristiane Osso.

Não à toa, o perfil de consumidores 
considerado “experimentador” é o que 
mais contribui para a venda da categoria 
(23% de participação, segundo dados ta
bulados pela Kantar Worldpanel).

Produtos com maior valor agregado, con
siderados Premium, foram os que mais cres
ceram em participação na comparação entre 
2011 e 2012. Respondiam por 8% do share e, 
no ano passado, passaram a alcançar 11% do 
mercado, de acordo com o estudo conduzido 
pela Nielsen. Isso também ajuda a explicar 
o bom desempenho em valor da categoria.

De acordo com análise da gerente de 
atendimento da Nielsen, Lenita Mattar, 
há uma “qualificação” maior do consumo 
desse tipo de produto e, consequentemen
te, maior desembolso, seguindo a tendên
cia de “premiunização”, que também favo
receu outras categorias de produtos.

Outra explicação possível e que não 
contradiz a anterior, muito pelo contrário, 
é que as próprias varejistas, com destaque 
para as gigantes, estão investindo em pro
dutos de maior valor agregado para suas 
marcas próprias, com destaque, segundo 
especialistas, para o Grupo Pão de Açúcar 
(GPA) e a marca Taeq.

Se, no começo da introdução das mar
cas próprias no Brasil, conforme lembra 
a presidente da Associação Brasileira 
de Marcas Próprias (Abmapro), Neide 
Montesano, a estratégia predominante 
do varejo foi oferecer produtos de preço 
baixo, agora parece que o polo se inverte: 
os supermercadistas querem produtos de 
maior valor agregado, que reforcem posi
cionamento de qualidade da própria loja.
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Eric Debarnot, diretor da Kantar Re- 
tail para a América Latina (consultoria 
que acaba de iniciar sua operação no País 
e pertence ao mesmo grupo da Kantar 
Worldpanel) é um francês, radicado no 
Brasil, que morou em diversas partes 
do globo e se diz apaixonado por marcas 
próprias. Observando o mercado aqui e 
afora, ele arrisca um palpite: o GPA está 
puxando uma estratégia parecida com a 
que levou a Inglaterra a ter êxito sem pre
cedentes em marcas próprias.

Por lá, diz ele, desde o começo, as mar
cas próprias sempre foram posicionadas 
como produtos Premium, de maior quali
dade, disputando mercado com as marcas 
de melhor reputação. Isso talvez explique 
por que a penetração desse tipo de produto 
entre os ingleses chega a impressionantes 
42%. Em outras palavras: quase metade 
de tudo o que é vendido no varejo é marca 
própria da varejista. “É um caso único no 
mundo, que não é tão facilmente replica
do. Mas vejo muita semelhança entre essa 
estratégia inglesa e o que o Pão de Açúcar 
vem tentando fazer aqui, o que deve ser 
seguido pelos demais gigantes”, avalia.

Faz sentido. Das quatro marcas exclu
sivas do GPA (Qualitá, Taeq, Casino e Club 
des Sommeliers), as três últimas podem 
ser consideradas majoritariamente de 
produtos Premium. O Carrefour acaba de 
lançar a linha Importados Carrefour, com 
mais de 100 itens disponíveis para mais 
de 70 lojas e posicionada para um con
sumidor com maior poder aquisitivo. Já 
o Walmart, com cinco marcas, posiciona 
duas delas para competir com as líderes, 
outras duas como Premium (a de bem- 
-estar e a de importados) e apenas uma 
com apelo de menor preço.

Participação menor
No entanto, o que explica o crescimento 

constante das marcas próprias, contradi
toriamente, também ajuda a explicar os 
dados não tão positivos assim: apesar dos 
bons resultados, a categoria perdeu partici
pação para as marcas tradicionais e os con
sumidores estão comprando as exclusivas 
com menos frequência, segundo as pesqui
sas de Nielsen e Kantar, respectivamente.

Segundo o estudo da Nielsen, em 2011 
as marcas próprias detinham 4,9% do mer
cado. No ano seguinte, essa participação
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caiu para 4,7%. Parece uma queda peque
na, mas, em 2007, a participação chegou 
a ser de 5,4%. “O consumidor entende as 
vantagens das marcas próprias, mas, em 
algumas categorias e com algumas marcas, 
estamos vivendo um momento de valori
zação das aspiracionais, que são marcas 
tradicionais bem reputadas”, explica Le- 
nita, da Nielsen.

O aumento de poder aquisitivo da 
classe C, por exemplo, tem favorecido as 
marcas tradicionais com melhor posicio
namento e as marcas líderes identificadas 
como símbolos de status.

Para Debarnot, da Kantar Retail, 
quando um grupo de consumidores com 
menor poder aquisitivo conquista mais 
renda, seu primeiro investimento é garan
tir alimentação “melhor” à família. Nesse 
conceito de “melhor”, em geral, estão in
seridos produtos de marcas consagradas. 
Daí o incremento de vendas no segmento 
das já tradicionais.

Já os mais abastados, ele prossegue, 
fazem o caminho inverso: com mais re
cursos, aplicam dinheiro em supérfluos e 
lazer e, para sustentar esses gastos, optam 
por economizar em alimentação, especial
mente em produtos “commodities”, o que 
fica evidente a partir dos números apre
sentados pelos estudos tanto da Nielsen 
quanto da Kantar Worldpanel.

Por exemplo: segundo a Nielsen, há 
proporcionalmente mais consumidores 
das classes A e B comprando marcas pró
prias e não marcas gerais. Quando se trata 
de marcas das redes varejistas, os endi
nheirados respondem por 34% das ven
das. Já no universo de marcas em geral, 
essa participação cai para 24%. Esse dado 
está compilado na pesquisa de 2012, mas 
é relativo ao primeiro semestre de 2010.

A classe AB responde sozinha por 60% 
da penetração das marcas próprias. Em
bora já tenham respondido por mais (63% 
em 2011), ainda é o grupo com maior pe
netração desse tipo de produtos, conforme 
levantamento de 2012 da Kantar.

Mas o interesse crescente das classes 
C e D pelas marcas líderes não é o úni
co revés relevante das próprias. Houve 
queda de um ponto percentual (de 8 para 
7%) na proporção de consumidores que 
declaram comprar marcas próprias sem
pre. Entre os que compram às vezes, o re-
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cuo foi de três pontos percentuais (de 28 
para 25%). Na outra ponta, aumentou de 
29 para 32% a proporção de clientes que 
alegam comprar raramente esse tipo de 
produtos. “Muitas vezes, os consumidores 
compram em diversos canais e, por conta 
desse fenômeno, passa a ser mais difícil a 
fidelização com a marca própria”, explica 
a diretora comercial da Kantar Worldpa- 
nel, Christine Pereira.

Outra possível explicação para esses 
dois cenários de recuo é o avanço das re
des menores, do varejo de vizinhança e 
das redes do interior. Esse grupo em geral 
tem pouca ou nenhuma representação em 
marcas próprias. Na prática, a importân
cia dos produtos exclusivos nas redes re
gionais caiu de 0,7 para 0,6% entre 2011 
e 2012, segundo a Nielsen. “As classes C 
e D, que são a maioria e também o grupo 
que mais cresce em poder aquisitivo, ain
da compram em pequenos varejos. Nessas 
lojas, a regra é não ter marca própria”, ex
plica Neide, da Abmapro.

Não significa que as locais não tenham 
marcas exclusivas ou não invistam nelas. 
Mas são os varejos chamados de “globais” 
(em geral, as gigantes e as cadeias como 
as do grupo Cencosud e o Dia%) que en
cabeçam os lançamentos e investimentos 
em marcas próprias (8,1% de participação 
contra os 0,6% descritos dois parágrafos 
acima). Também são as capitais — e não 
o interior — que ostentam as maiores ta
xas de vendas das marcas próprias. “Para 
fabricar produtos com exclusividade de 
forma rentável, é preciso ter escala, o que 
não é facilmente alcançável por pequenos 
varejos ou redes menores de supermer
cados”, pontua a presidente da Abmapro.

A loja não tem
O que tem acontecido, segundo ela, é 

a organização das menores em torno de 
cooperativas que, aí sim, desenvolvem 
produtos de marca própria da rede coo
perada. Os especialistas consultados pela 
SuperVarejo dizem considerar essa uma 
estratégia acertada. Não apenas por ser 
a principal, se não única, forma de via
bilizar as marcas próprias nos pequenos 
estabelecimentos, mas especialmente 
porque os números mostram que há de
manda para uma estratégia desse tipo em 
negócios desse porte.
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Shoppers que compram marcas pró
prias costumam diversificar seus canais 
de compras principalmente entre super
mercados e varejos tradicionais. Ou seja, 
se abastecem basicamente nesses dois for
matos. Com mais oferta desses produtos 
nesses canais, obviamente há mais chance 
de esse consumidor sair do checkout com 
marcas próprias no carrinho.

Ampliar a oferta de canais com mar
cas próprias é certamente um dos desafios 
para aumentar a penetração desse tipo de 
produto. Mas há outros. Por exemplo, é 
preciso convencer de vez a classe média 
emergente, aquela que ainda prefere as 
marcas tradicionais, que se trata de pro
dutos de qualidade e com certo status. Se
gundo dados da Kantar Worldpanel, para 
84% dos consumidores ouvidos pela pes
quisa da consultoria, qualidade é o fator 
mais importante na decisão de compra de 
um produto com selo da varejista. Esse 
percentual, em 2011, era 74%. Avançou, 
portanto, 10 pontos em apenas um ano.

E outro ponto crucial, segundo apon
tam especialistas e pesquisas, é fazer o
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Caixa de texto
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 13 n. 145, p. 70-77, mar. 2013.




