
Já é Natal nos supermercados em
todo o país. E as principais redes
do setor apostam no sucesso das
marcas próprias na hora da esco-
lha do consumidor por produtos
como aves, panetones, pescado e
até mesmo objetos de decoração
— uma das novidades, por exem-
plo, do Grupo Pão de Açúcar para
este ano. O segmento registrou
um faturamento de R$ 2,9 bilhões
no ano passado, segundo pesqui-
sa da Nielsen, apresentada no 18º
Estudo Anual de Marcas Próprias
2012. Os números de 2013 ainda se-
rão fechados. No período de festas
de final de ano, a entrada de itens
sazonais tem objetivos claros: o au-
mento das vendas ano a ano deste
tipo de produto e o reforço da cul-
tura da marca própria no pais.

Dados da Associação Brasileira
de Marcas Próprias e Terceiriza-
ção (Abmapro), mostram que ain-

da estamos muito distantes, tanto
em consumo quanto em market
share, de mercados como a Euro-
pa e Estados Unidos. A Europa se
destaca, com um consumo de
39% em volume e 32,8% em valor
de participação de mercado. Já
nos EUA, mais de 40% da popula-
ção vê a marca própria como uma
boa alternativa de compra. Em al-
gumas categorias, a participação
de mercado já passa dos 50%.

“A marca própria vem ganhan-
do credibilidade e está ganhan-
do a confiança do consumi-
dor. No começo, a associa-
ção natural da marca pró-
pria era a de produto de pri-
meiro preço, sem qualida-
de. Essa mudança de visão
do consumidor tem ajuda-
do no incremento das
vendas. Para este ano,
por exemplo, espera-
mos um aumento
de 15% a 20% nas
vendas de produtos mar-

ca própria no Natal e Ano Novo,
ante o mesmo período do ano pas-
sado”, afirma Danusia Tavares, ge-
rente de Marca Própria da rede de
hipermercados Walmart.

Para esse ano, a novidade da su-
permercadista é o retorno na mar-

ca própria Great Value. É
uma marca global da rede,
que desembarca novamen-
te por aqui, muito por con-
ta da maior receptividade
do consumidor por esse ti-
po de produto.

“Vamos trabalhar com
os panetones, batata palha
ecremedeavelãcomaban-
deira Great Value. E inserir
aolongodoanooutrospro-
dutos da marca. Já com a
bandeiraBomPreço,tere-
mos as aves, com um vo-
lumede650toneladaspa-
ra atender ao consumi-
dor.Etambémcolocare-

mos à venda o bacalhau dessalga-
do”, completa Danusia.

Os itens marca própria, em
geral, costumam ser de 10% a
35% mais baratos que as marcas
líderes. E, no caso das festas de
final de ano, o panetone acaba
sendo, de fato, o queridinho das
marcas próprias. Um exemplo
disso vem também do Grupo
Pão de Açúcar (GPA). As pada-
rias dos supermercados Extra e
Pão de Açúcar já colocaram nas
gôndolas panetones de fabrica-
ção própria Qualitá. Além dos sa-
bores tradicionais, investiram
também em versões salgadas da
mesma iguaria. Com as novida-
des, esperam um incremento de
20% nas vendas ante 2012.

Além dos panetones, o GPA re-
solveu ampliar a linha de não ali-
mentos da marca própria. A ban-
deira Finlandek, lançada pela em-
presa em abril último com a meta
de tornar as redes supermercadis-
taemumareferênciaemartigospa-
ra o lar, estreia no Natal com mais
de 200 itens entre adornos, boli-
nhas, estrelas para as árvores,
além de enfeites de mesa de todos
os estilos e 300 quilômetros de lu-
zes. A expectativa é vender mais
de 30 mil árvores de Natal esse
ano. E aumentar as vendasna cate-
goria Bazar em 20%, comparado
ao mesmo período de 2013.

Lançadaem1976, alinhadepro-
dutos de marca própria do grupo
Carrefour terá, além dos paneto-
nes, conservas, biscoito champa-
nhe importados e cestas com 15
itens típicos da época.
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Varejistas ampliam itens
próprios para o Natal
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A Europa se destaca,
com um consumo de
39% em volume e
32,8% em participação
de mercado. Já nos
EUA, mais de 40% da
população vê a marca
própria como uma boa
alternativa de compra

Walmarttrazdevolta
marcaprópriaglobal,
companetonesecreme
deavelã.Osprincipais
itensdaceiasaem
comoseloBomPreço
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Nova percepção do consumidor sobre os produtos das redes deve gerar vendas 20% maiores
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 out. 2013, Empresas, p. 16.
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