
Redes disputam consumidor de marca própria  

Vera Dantas 

Crise tem ampliado presença nos carrinhos de itens com etiqueta dos supermercados  

Nos últimos seis meses, a supervisora Ana Cristina Bassani Moura vai às compras no 
supermercado cada vez mais disposta a experimentar novidades. Ela não está atrás de 
lançamentos de marcas conhecidas, mas percorre corredores à procura de produtos básicos, do 
dia-a-dia, que trazem estampada nas embalagens apenas a marca do supermercado.  

Voltar para a casa com o carrinho cheio de itens de marca própria tem significado uma economia 
de 15% nas despesas mensais de Ana Cristina com alimentos e produtos de limpeza e higiene.  

O orçamento apertado no fim do mês também tem convencido a dona de casa Conceição Andrade 
a fechar os olhos para certas marcas consagradas e a dar mais atenção às prateleiras onde estão 
produtos de marca própria. "Não abro mão do Omo, por exemplo. Mas trocar um leite de marca 
conhecida que custa R$1,52 por outro com o nome do supermercado que sai por R$ 1,25 vale a 
pena." Na lista de compras de Conceição já entram também suco, catchup, maionese e produtos 
de limpeza de marca própria. "São iguais aos outros e mais baratos." O interesse crescente do 
consumidor pelos produtos de marcas próprias, com preços de 10% até 30% mais baratos em 
relação à marca líder de vendas, está registrado nos resultados recentes das grandes redes de 
supermercados.  

No primeiro semestre, as marcas próprias no Grupo Pão de Açúcar cresceram 119% em relação 
ao mesmo período do ano anterior, enquanto seu maior concorrente, o Carrefour, comemorou há 
menos de um mês um aumento de 150% nas vendas destes produtos, graças a uma campanha 
promocional de 11 dias.  

"Nunca o consumidor esteve tão aberto à experimentação e à troca de marcas ", diz o diretor de 
marcas próprias do Grupo Pão de Açúcar, Rodolpho de Freitas. Com o orçamento apertado, o 
consumidor, admite, está sem saída.  

"Ele está mudando por pura necessidade."  

As maiores redes de varejo aproveitam o momento favorável para investir pesado em suas 
marcas numa "guerra" de campanhas publicitárias e promocionais. O Comprebem Barateiro, do 
Pão de Açúcar, começa neste fim de semana a anunciar um festival de promoções com 600 itens 
de marca própria.  

Pela primeira vez a rede prepara um filme publicitário institucional onde a marca própria é a 
estrela principal. A intenção é convencer o consumidor, ainda desconfiado, de que a qualidade do 
produto com o nome do supermercado é tão boa quanto a da marca mais famosa e custa menos.  

O Wal-Mart, outro gigante do setor, também anuncia neste fim de semana, em seus tablóides, um 
festival de produtos com suas marcas Great Value e Mais por Menos envolvendo 500 itens, com 
preços de 30% a 50% mais baratos em relação a marcas líderes.  

Novos nichos - A Rede Sonae, com atuação forte no sul do País, ampliou a lista de produtos com 
suas marcas nos encartes publicitários e lançou no mês passado a linha de produtos light com a 
marca própria Vida. Nos últimos 12 meses, as vendas de marcas próprias da empresa 
aumentaram 25%.  



"Não tratamos mais a marca própria apenas como um produto, e sim como nossa marca. A 
intenção é conquistar a fidelização do cliente, se diferenciar da concorrência e reforçar a imagem 
das bandeiras da companhia", diz o diretor do Pão de Açúcar. Hoje as três redes (Pão de Açúcar, 
Extra e Comprebem Barateiro) comercializam um total de 2.000 itens de marca. Até o fim do ano 
serão acrescentados mais 400 com as marcas próprias do grupo.  

A participação destes produtos no faturamento da empresa varia de 6% a 8% conforme a 
bandeira, mas a meta, diz Freitas, é chegar a 15% em três anos. O Pão de Açúcar investiu nos 
últimos dois anos R$ 10 milhões para reposicionar suas marcas próprias, que carregavam mais o 
conceito de preço baixo do que de qualidade, e este ano já destinou R$ 5 milhões para 
campanhas de reforço de divulgação.  

O Carrefour gastou neste ano 30% a mais do que em 2002 em ações promocionais com marca 
própria. "Tivemos um crescimento recorde com a campanha do mês passado", diz o diretor da 
empresa, Marcos Cunha. Ele trabalha com 2.500 itens de marca própria, que devem representar 
cerca de 7,5% do faturamento da companhia. Em 2000, equivaliam a 4,2%. "Só no primeiro 
trimestre as vendas representaram 6,5%, devido ao aumento da oferta de produtos e do 
interesse do consumidor."  

O ganho estratégico dos supermercados com a marca própria são a fidelização do consumidor, o 
aumento da lucratividade e um maior poder de negociação com os fornecedores. "Com produtos 
da minha marca, principalmente itens de maior valor agregado, consigo uma margem de 20% a 
30% acima do que ganho com o principal produto daquela categoria", sintetiza o diretor de 
marcas próprias da Rede Sendas, no Rio, Marco Quintarelli.  

As redes também lucram na negociação de preços com os fornecedores . "Temos um poder de 
barganha maior para discutir preços com a indústria", diz Freitas, do Pão de Açúcar.  

Mas a migração do consumidor para as marcas próprias, embora crescente, ainda é muito 
cautelosa. A desconfiança em relação à qualidade existe e é freqüente o consumidor resistir a 
experimentar produtos diferentes da marca líder, em determinadas categorias. "Compro marca 
própria de produtos de limpeza e de alguns alimentos. Mas não dispenso o arroz Tio João, o sabão 
Omo, a bolacha Tostines e outros produtos aos quais estou acostumada", diz a microempresária 
Claudia Benedetti, que na sexta-feira colocava em seu carrinho, "para experimentar", três litros 
de leite da marca Carrefour.  
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