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Elo partido

Yan Boechat / Escassez de fornecedores
impede crescimento de marcas
próprias no varejo brasileiro

Os supermercados procuram, mas não acham

O SEGMENTO de marcas próprias, sucesso
consolidado em supermercados de países
europeus e americanos, segue no Brasil
um caminho que poderia ser classificado
de, no mínimo, tortuoso. Depois de apos-
tar - equivocadamente - em produtos de
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qualidade inferior e preços extremamente
baixos, o varejo brasileiro mudou o con-
ceito de marcas próprias e assistiu a um
crescimento de respeito no início desta
década. Quando tudo parecia no caminho
certo, mais um solavanco. Desde 2002, a
participação nas vendas desses produtos
que levam no rótulo o logotipo do vende-
dor praticamente estagnou. Os últimos
dados divulgados pela consultoria ACNiel-
sen mostram que o segmento, em 2004,
cresceu apenas 0,1 ponto percentual em
relação ao ano anterior.

Em busca do leite condensado
Hoje, os artigos de marca própria respon-
dem por cerca de 5,6% das vendas do va-
rejo brasileiro. Apesar de ter dobrado nos
últimos dez anos, é uma participação tí-
mida quando comparada com outros mer-
cados. Na Holanda e na França, por exem-
plo, são responsáveis por cerca de 20% das
vendas, na Bélgica e Alemanha,'algo em
torno de 27% e na Inglaterra, a meca das
marcas próprias, chega a impressionantes
40%. "Esse é um setor que ainda não en-
controu seu caminho no Brasil", diz Luiz
Ledur Brito, professor da Fundação Getú-
lio Vargas, membro do Centro de Excelên-
cia em Varejo da FGV/Eaesp e um dos au-
tores do estudo Marcas Próprias no Brasil,
divulgado no início de novembro. "Ainda
está se estruturando e precisa conhecer
melhor seu mercado para ganhar o es-
paço que deveria ter entre nós."

As razões para esse fraco desempenho
são muitas. Passam pela pequena concen-
tração do varejo no Brasil, pela imaturi-
dade do segmento e mais uma série de fa-
tores conjunturais que não são exatamente
propulsores das marcas próprias. Mas, sem
dúvida, o grande entrave está exatamente
na base da indústria da marca própria. Não
existe um número considerável de forne-
cedores com disposição, volume e tecno-
logia para atender às exigências do varejo.

As pequenas e médias empresas mui-
tas vezes não têm capacidade ou interesse
para entrar no segmento. As grandes, por
razões óbvias, preferem ver suas marcas
nas gôndolas dos supermercados a se tor-
narem aliadas em um movimento que, por
certo, vai lhes tirar mercado. "O cresci-
mento discreto das marcas próprias no
Brasil se dá porque as pequenas e médias

indústrias ficaram sem estrutura produtiva
ao longo da última década", avalia Cláudio
Felisoni, coordenador do Programa de Ad-
ministração de Varejo da USP, o Provar.

O Grupo Pão de Açúcar vive uma ver-
dadeira caçada por fornecedores. Uma das
líderes e pioneiras no segmento de marcas
próprias, a empresa não consegue ampliar
o leque de produtos com sua marca pela
simples razão de que não existem indús-
trias prontas para atender à demanda. "O
mercado está aí, estamos crescendo, mas
posso contar nos dedos o número de em-
presas dispostas a apostar nesse segmento",
afirma Rodolpho de Freitas, diretor de de-
senvolvimento de marcas do Pão de Açúcar,
citando o caso do leite condensado, que
não tem fornecedor no Brasil. "Estamos
abertos a todas as empresas que queiram
ser nossos fornecedores, nossas portas estão
escancaradas para elas."

O "drama" de Freitas se repete com
os principais varejistas do País. Todos con-
cordam que a escassez de fornecedores

limita o crescimento das marcas próprias.
"Ainda é uma cultura incipiente na in-
dústria brasileira", diz Marcos Sampaio,
diretor comercial de mercearia do Grupo
Sonae. A empresa, dona das bandeiras Big
e Mercadorama, está entre as cinco maio-
res do varejo brasileiro e vem apostando
firme nas marcas próprias. "Temos regis-
trado bom crescimento, mas ainda não
encontramos o ambiente perfeito na in-
dústria para ampliar a variedade e a
oferta", diz Sampaio.

As razões dessa oferta reprimida na in-
dústria não encontram explicações apenas
na falta de tecnologia ou no simples desin-
teresse dos fornecedores. Uma das causas
do problema é o histórico negativo das
marcas próprias na década passada, quando
houve uma corrida do varejo para ter pro-
dutos próprios em suas gôndolas. A aposta,
naquele momento, era de que esses artigos
deveriam concorrer com marcas mais sim-
ples, conhecidas como taliban. Em geral,
não tinham qualidade e eram vendidas por
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preços até 50% inferiores aos das marcas lí-
deres. Foi um desastre. Os consumidores
de baixa renda rejeitaram as marcas pró-
prias, assim como as classes A e B. Com re-
sultados ruins, vários varejistas abandona-
ram a estratégia e muitas pequenas e
médias indústrias se viram abandonadas.

O grande desafio agora é convencer a
indústria de pequeno e médio porte de
que o movimento em direção às marcas
próprias é duradouro. "É um nó compli-
cado de desatar porque requer uma rela-
ção de muita confiança, os pequenos não
podem se dar ao luxo de errar", afirma
Ledur Brito, da FGV. De fato, é uma
aposta de certo risco. Para tornar-se um
fornecedor de produtos com marca pró-
pria para o varejo, inevitavelmente a in-
dústria precisa investir. "O fornecedor da
marca própria tem de penar tanto
quanto nós", afirma Marco Antônio
Quintarelli, coordenador do Comitê de
Marcas Próprias da Associação Brasileira
de Supermercados (Abras). Ele reco-
nhece que o passado não ajuda, mas que
há espaço para um relacionamento me-
lhor entre as duas pontas. "Essa é uma
cadeia que ainda não está azeitada".

Apesar dos problemas, os envolvi-
dos no setor apostam que as marcas
próprias atingiram um nível de maturi-
dade que lhes garantirá um espaço de
destaque no mercado brasileiro. As pre-
visões são de que a participação nas
vendas deve duplicar ou triplicar nos
próximos anos, atingindo o patamar de
10% ou 15% do mercado varejista.
Uma previsão não muito diferente da
que foi feita há cinco anos.






