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1. INTRODUÇÃO

1.1. Importância das marcas próprias e a questão do preço

As marcas próprias, ainda que pouco exploradas no mundo acadêmico, não

representam um fenômeno recente no varejo mundial. Seu crescimento nos

diversos continentes, conforme relatos da AC Nielsen, chegam a 96% ao ano,

como é o caso da América Latina. A única exceção, identificada no estudo por

eles realizado, é a África do Sul, que apresenta retração no volume de vendas

das marcas próprias em detrimento às marcas nacionais.

No Brasil, as marcas próprias foram lançadas na década de setenta 1
.

Inicialmente, elas se apresentaram como marcas genéricas, ou seja,

embalagens brancas, apenas com o nome do produto e as exigências legais

cabíveis; uma estratégia que, como tratado mais adiante neste trabalho, não

gerou muitos frutos. A estratégia no tratamento das marcas próprias pelo

varejo, em função do fracasso inicial, mudou e, com isto, os resultados também

começaram a ser melhores. Vale entretanto dizer que um dos objetivos iniciais,

e que parece acompanhá-Ia até hoje, era o de ter um produto de baixo preço,

desenhado para operar na posição estratégica definida como liderança de

custo.

Desde os primeiros movimentos das marcas próprias no Brasil, a intenção da

rede varejista sempre foi a de transmitir ao consumidor final a idéia de que não

havendo gastos excedentes em embalagens diferenciadas e sofisticadas e,

sem a necessidade de se investir em marcas, quer seja na sua fixação nas

mentes dos compradores, quer seja no seu alto custo de manutenção e

preservação dos direitos de propriedade, o preço final obrigatoriamente seria

menor. Estava, de fato, declarada a guerra contra os produtos de marca

I Parente, Juracy. Varejo no Brasil. la edição. São Paulo. Atlas, 2000. p 194



10

reconhecida, conhecidos na literatura de varejo como produtos de marcas

nacionais.

Mesmo tendo sua origem no varejo para ser uma solução em preços para dar

competitividade às relações comerciais entre diferentes redes, o que

aparentemente daria como concluído o estudo do papel do preço nas marcas

próprias, é ainda neste tópico que reside o ponto mais intrigante na análise do

posicionamento e gerenciamento da categoria de marcas próprias.

o estudo dos preços relativos nas marcas próprias não mostram apenas a

necessidade de se entender qual é a sua relação quando comparadas às

marcas nacionais, mas também como estes preços se comparam a produtos

similares de marcas próprias em redes concorrentes.

o tema marcas próprias, pela particularidade de não se ter ainda algo mais

profundo no entendimento da gerência dos seus preços é fascinante e, como

tal, merece ser entendido e explicado academicamente.

o tema que, embora aparente ser apenas de interesse do varejo, se bem

explorado pode vir a servir a qualquer um dos dois lados que disputam palmo a

palmo a posição de vencedor na relação de poderes no controle do canal:

varejo e indústria.

Entender a lógica de como se dá a formação dos preços de marcas próprias

pelo varejo, principalmente em relação à marca líder, pode ser um importante

sinalizador para a indústria na identificação e na determinação de

oportunidades que maximizem os seus ganhos.

Por outro lado, entender em detalhes o sucesso de determinados produtos de

marcas próprias na diminuição das margens das indústrias pode ser importante
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para o varejo na maximização dos seus resultados e no aumento da sua

competitividade e/ou rentabilidade.

Em qualquer um dos dois casos, quer seja na busca de maior vantagem

competitiva e maior rentabilidade no varejo, quer seja pelos mesmos motivos na

indústria, entender a determinação da lógica na diferença de preços entre

marcas próprias de dado varejo, marcas líderes e marcas próprias de redes

concorrentes nas diversas categorias pode ser de fundamental importância.

Embora entender a mecânica da formação de preços de marcas próprias no

varejo seja uma das motivações deste trabalho, é de igual importância, e tão

motivador quanto, buscar respostas para os fatores que influenciam a

constituição e estabelecimento desta dinâmica.

Intriga o fato de que haja no varejo alinhamento de preços relativos para

algumas categorias, como é o caso de óleo de soja que apresenta um desvio

relativo aos preços praticados em marcas próprias e a média de preços da

categoria nas 6 diferentes redes de varejo estudadas de apenas 5%, enquanto

em um produto como arroz parboilizado tipo 1 embalado em 1 kg este mesmo

desvio pode chegar a 60%.

A mesma perplexidade ocorre quando avaliado a relatividade de preços entre

as marcas próprias e as marcas ditas nacionais. Nas 6 redes analisadas a

média de preços da marca líder de óleo de soja está posicionada 5% acima da

média de preços da marca própria, enquanto maionese, na mesma condição,

está posicionada a 84% acima da média de preços da marca própria.

Ao mesmo tempo que todos estes questionamentos relacionados a preços

ocorrem, as marcas próprias vêm alcançando postos mais relevantes no varejo

brasileiro e crescendo em importância na estratégia do varejo.
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Apenas para mostrar esta importância, no 6° Estudo Anual de Marcas Próprias,

AC NIELSEN (2000), são apresentados dados que chegam a surpreender,

como o crescimento de 85% do número de itens de marcas próprias entre os

anos de 1999 e 2000, ou seja, passou de 5709 itens para 10568 itens. Neste

mesmo período, o número de categorias cobertos por marcas próprias cresceu

em 9% e o número de organizações que trabalham com marcas próprias

cresceu 37%. O Pão de Açúcar, conhecida rede de varejo em nível nacional, é

o líder no manejo de marcas próprias, atuando em 136 categorias, seguida de

perto pela francesa Carrefour, com 127 categorias. No ranking ABRAS (2000)

das 20 maiores organizações de varejo, 75% operavam com marcas próprias.

Em função do crescimento e da importância das marcas próprias no cenário

varejista, a questão passa a ser qual será o posicionamento de preço que

deverá ser adotado pelo varejo haja vista esta mudança de cenário e, inclusive,

se os preços estarão relativamente alinhados entre as diferentes redes,

obviamente respeitando-se o posicionamento estratégico de cada uma delas.

É exatamente este questionamento, qual seja, o posicionamento de preços a

ser adotado em função das novas exigências de mercado, no que se refere às

marcas próprias, que este estudo tentará responder, comparando o

comportamento dos preços relativos entre marcas próprias e marcas líderes e

média de preços de 17 categorias nas 6 principais redes de varejo de acordo

com o ranking ABRAS ( 2000 ) com atuação no grande ABC, especificamente

nas cidades de Santo André e Mauá.

Para que esta explicação possa ser completa, como já mencionado

anteriormente, é necessário que sejam estudadas as causas que motivam as

diferenças em categorias distintas.



13

Um dos fatores que deu origem a motivação pelo estudo é a ausência de algo

publicado que aborde este tema, ou seja, relatividade de preços entre marcas

próprias e marcas líderes e marcas próprias e média da categoria. Pesquisas

em material recente (faz-se necessário que o material de pesquisa tenha um

forte foco nos últimos anos, em função do crescimento e alterações recentes do

mercado) mostram que há estudos fragmentados que descrevem ou explicam

parte do questionamento aqui levantado, como é o caso dos artigos publicados

no Journal of Retailing no volume 76 (2) editada no outono de 1998, uma edição

especial sobre as perspectivas de preços no varejo. Em nenhum dos artigos há

um estudo para a proposta aqui apresentada, ou seja, há trabalhos em marcas

próprias desassociado de preços, há trabalhos de preços dissociados de

marcas próprias e há, ainda, estudo de preços para marcas próprias mas com

outros propósitos.

Não tendo encontrado algo que respondesse à pergunta, foi tornando-se mais

intensa a motivação para dar início a tal trabalho e, como ponto de partida uma

série de questionamentos foram aparecendo, criando uma base importante para

uma avaliação descritiva e exploratória.

Estes questionamentos acabaram por formar uma relação quase que natural

entre variável dependente, preços relativos, e variáveis independentes.

Surgiram uma série de perguntas, que não encontravam respostas mas que,

eventualmente, pareciam poder influenciar nos movimentos dos preços

relativos.

Como o que se queria era descrever e explicar a relatividade de preços,

parecia ser necessário buscar algo que de fato pudesse influenciar o seu

comportamento, em maior ou menor grau. Esta busca acabaria em

questionamentos que, certamente, careceriam maior estudo, mas que poderiam

ser uma base para o início da explicação. Dentre estes questionamentos, aqui

chamados de variáveis independentes, surgem perguntas como: Seria a
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concentração das marcas, por exemplo a concentração das três principais

marcas, um fator relevante na relatividade de preços? Qual a influência dos

investimentos em mídia na relatividade de preços e no distanciamento entre a

marca própria e marca líder? Qual a influência do fator risco da compra,

podendo ser entendido como a distância compreendida entre uma commoditye

uma especialidade, na decisão da determinação dos preços relativos? Qual a

influência da fatia de mercado do líder na formação dos preços? Há alguma

influência do preço por quilo ou litro do produto na compreensão do que seria

uma commodity e, por conseqüência, na relatividade dos preços? E o grau de

penetração da categoria, seria alguma indicação para se entender a relatividade

de preços?

Entender se há alguma relação válida entre estas variáveis e como elas

interagem também seria importante, ou seja, se estas variáveis têm relação

com a formação dos preços relativos, qual seria a direção desta relação?

Poderíamos sugerir alguma direção, como segue:

1. Uma maior concentração das marcas/indústria aumenta a relatividade?

2. Maior investimento em mídia na categoria aumentaria a relatividade?

3. Maior grau de penetração do item diminuiria a relatividade?

4. Maior fatia de mercado do líder aumentaria a relatividade?

5. Menor preço por quilo ou litro de produto indicaria o grau de commodity e,

por conseqüência, diminuiria a relatividade?

Em resumo, será que poderíamos dizer que os preços relativos seriam uma

função da concentração da marca, do grau de commodity, da fatia de mercado

do líder, do preço por quilo/litro de produto, do grau de penetração da categoria

e do grau de investimento em mídia?

É com base no exposto nesta introdução que o trabalho em epígrafe se propõe

a responder o que está estabelecido no itens 1.2 e 1.3 abaixo, como segue:
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1.2. Primeiro objetivo

o primeiro objetivo deste trabalho é investigar e descrever a posição de preços

relativos das marcas próprias comparadas às marcas líderes nas seis maiores

redes varejistas com atuação nas cidades de Mauá e Santo André, de acordo

com o ranking da ABRAS ( 2000 ).

Ainda faz parte do primeiro objetivo deste trabalho, investigar e descrever a

posição de preços relativos das marcas próprias comparadas à média de

preços das categorias estudadas nas mesmas bases estabelecidas para as

marcas líderes, ou seja, nas seis maiores redes varejistas de supermercados

com atuação nas cidades de Mauá e Santo André.

1.3. Segundo objetivo

o segundo objetivo deste estudo é entender e explicar os resultados obtidos na

investigação e descrição da posição de preços relativos das marcas próprias

comparadas às marcas líderes e posição de preços relativos comparadas à

média de preços das categorias estudadas.

A intenção, ainda, é responder se o preços relativos, variável dependente, são

uma função da concentração das marcas, do grau de penetração da categoria,

da fatia de mercado do líder, do preço por quilo ou litro do produto e do

investimento em mídia na categoria. A resposta, assim como as explicações,

devem ser dadas para o resultado da seguinte função:

Preços relativos = f(Grau de concentração da marca; grau de penetração da

categoria; fatia de mercado do líder; grau de investimento em mídia na

categoria; preço por quilo ou litro do produto).
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A hipótese a ser testada é que os preços relativos das marcas próprias, em

relação aos líderes das categorias, tenham o seguinte comportamento:

(a) As diferenças aumentam na medida em que as marcas se concentram;

(b) As diferenças diminuem na medida em que o grau de penetração da

categoria aumenta;

(c) As diferenças aumentam na medida em que mais verbas são investidas em

mídia na categoria.

(d) As diferenças aumentam na medida em que o líder tem maior fatia de

mercado

(e) As diferenças diminuem na medida em que o preço por quilo ou litro de

produto diminui ( indicativo de commodity).

Os entendimentos e as explicações aqui referenciados têm como base os

materiais e os resultados conseguidos com a conclusão do primeiro objetivo.
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2. REVISÃO DO CONHECIMENTO

A revisão do conhecimento buscará encontrar elementos já estudados no meio

acadêmico, que possam contribuir nas explicações das observações efetuadas

na análise exploratória do tema marcas próprias.

Alguns conhecimentos parecem contribuir de forma especial para este fim.

Assim sendo, a revisão do conhecimento iniciará abordando as marcas próprias

e seu desenvolvimento. A seguir será revisado o tema de preços, buscando

fixar-se em estudos que possam explicar a relatividade de preços no varejo.

Tendo explorado o tema preços, o passo seguinte será a exploração dos temas

relativos a mercado, onde serão abordados o comportamento do consumidor,

sob a ótica econômica e mercadológica, segmentação de mercado, marca e

ciclo de vida do produto. A seguir, serão estudados os sistemas de atuação no

mercado do ponto de vista econômico e, por fim, estratégias que possam

explicar o porquê das diferenças entre redes e entre marcas na relatividade de

preços.

2.1. Marca própria e seu desenvolvimento

2.1.1. Definição de marcas próprias

Para que haja uma comunhão de conceitos no desenrolar do trabalho, é

importante que terminologias essenciais sejam claramente definidas de acordo

com preceitos já disponíveis no meio acadêmico.

Dentre os conceitos que se fazem necessários esclarecer, o principal deles é o

de marca própria. Abaixo seguem cinco, dentre as definições disponíveis para

marca própria na literatura:

"Os produtos sob a definição de marcas próprias ( em inglês 'private brands')
são aqueles itens de consumo que podem ser produzidos ou etiquetados por
terceiros, para varejistas, atacadistas ou lojas de descontos." ( MARTINS,
1996, p. 82)
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"Marcas próprias são marcas desenvolvidas e vendidas com exclusividade
por varejistas ou por atacadistas ( ex.: marca Aro, vendida pelo Makro)"
(PARENTE, 2000, p. 194)

"Marcas próprias são aquelas de propriedade do varejista e são vendidas
com exclusividade por estes ( exemplo : baterias Sears vendidas com a
marca 'Die-Hard)". ( MASON ET AL, 1993, p. 399)

"Marca própria, também conhecida como marca da loja, é quando um
varejista desenvolve sua própria marca e contrata um fabricante para
produzir a mercadoria com a marca do varejista, ao invés de comprar esta
mesma mercadoria com a marca do fabricante estampada nela" ( DUNNE e
LUSCH, 1999, p. 15)

"A Marca Própria caracteriza-se por ser um produto distribuído
exclusivamente pela organização que detém a marca. Esta pode levar o
nome da empresa ou utilizar uma outra marca não associada ao nome da
organização." (AC NIELSEN, 2000, p. 2)

2.1.2. Diferentes modelos de atuação em marcas próprias

A competição no varejo vem se acirrando cada vez mais com o passar dos

anos. Esta tendência, que vinha fortemente ocorrendo em âmbito íntemacíonaf',

também passa a ser importante no mercado nacional onde as cinco grandes

redes de supermercado representam 39%3 do volume negociado.

Em Market-driven Management Strategic & Operational Marketing, JEAN-

JACQUES LAMBIN (2000) é analisada a concentração, citada acima, a qual

fez com que houvesse um crescimento das forças de mercado, capitaneada por

grandes redes de varejo. Dentre as iniciativas para fortalecer esta nova

realidade aconteceram.

I. Criação de centros de compras, com significativo aumento do poder de

barganha dos grandes varejistas;

2 Euromonitor lnternational, marketing news ( 1999),25 de outubro, p.3.
3 Fonte: Boston Consulting Group
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11. desenvolvimento de depósitos centralizados e coordenação de sistemas

de entrega. Estes centros criaram uma barreira física entre fornecedores

e supermercados locais.

111. A generalização de pontos eletrônicos de vendas onde o varejista

consegue monitorar o movimento de cada produto. Como a informação

fica em poder do varejista este passa a deter o canal.

Estas ações acabaram por criar uma alteração nas relações entre varejistas e

fornecedores, dando origem a um claro ponto de desbalanço entre estes dois

atores. Como decorrência destas ações, o varejista encontrou a oportunidade

de criar suas próprias marcas no sentido de aumentar a sua rentabilidade.

Mesmo a marca própria sendo um conceito único, ela pode se apresentar de

diversas formas. Em Reatiling, MASON ET AL ( 1993), em Modern Retailing,

MASON ET AL ( 1994) e em Retail Management, BARRYe EVANS ( 1998), é

verificado que não existe uma única forma ou modalidade de marca própria. O

mercado internacional e nacional já convivem com diferentes tipos. Algumas

destas modalidades são descritas abaixo, como seguem:

2.1.2.1. Marcas próprias com nome dos varejistas

Esta categoria de marcas próprias tende a seguir o mesmo princípio das

marcas nacionais. O varejista utiliza o mesmo nome da rede de varejo nas

marcas próprias que comercializa.

Adaptando o conceito visto em Reatiling, MASON ET AL ( 1993), em Modern

Retailing, MASON ET AL ( 1994) e em Retail Management, BARRYe EVANS

(1998), para o caso brasileiro podemos citar, dentro desta modalidade, as

marcas Carrefour, Extra e BIG, dentre outras. Neste caso, marca e varejo se

complementam na identidade junto ao consumidor.
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Conforme visto em Retail Management, BARRYe EVANS ( 1998), embora as

marcas próprias sejam a expressão de marcas com ambição de serem

reconhecidas em nível nacional, como ocorre com marcas reconhecidas de

produtores, a tendência é que as marcas próprias tenham preços mais

moderados.

2.1.2.2. Marcas genéricas

Os autores já citados em 2.2.1. acima, complementam dizendo que produtos

com marcas genéricas são produtos muito pouco sofisticados, são

apresentados em embalagens muito simples e aos preços mais baixos da loja.

Os preços praticados pelas grandes redes para esta categoria de produto são

os conhecidos como produtos de primeiro preço.

O conceito visto em em Reatiling, MASON ET AL ( 1993), em Modern Retailing,

MASON ET AL ( 1994) e em Retail Management, BARRYe EVANS ( 1998),

também tem correspondente no modelo brasileiro. Apenas para dar maior

clareza ao tema, vale citar o exemplo da rede de supermercados Carrefour que

introduziu as marcas genéricas no Brasil, antes de iniciar suas operações com

as marcas próprias com nome dos varejistas. Nesta oportunidade, os produtos

eram envasados em embalagens brancas onde, além das exigências legais,

continham o nome do produto.

2.1.2.3. Marcas criadas por varejistas

Os autores ainda citam o caso das redes de varejo que criam suas marcas,

como se fossem uma marca normal de mercado, e não as relacionam com o

nome da rede de varejo. Estas marcas, entretanto, são exclusivas da redes de

varejo que as criaram.

A adaptação deste conceito para um exemplo real do varejo brasileiro são as

marcas Greaf Value da rede de varejo Wal Mart, a marca Maitá da rede

atacadista Martins e a marca Qualitá do grupo Pão de Açúcar.
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2.1.2.4. Primeiro preço

Os autores ainda definem as marcas próprias de primeiro preço como sendo

marcas próprias criadas para conter a ação de grandes redes de desconto. A

rede varejista, que se utiliza de marca própria dentro desta categoria, trabalha

estrategicamente para evitar que a marca seja relacionada à imagem da rede.

Uma estratégia nesta linha pode ser o uso das marcas genéricas.

2.1.3. Uma visão panorâmica do tema marcas próprias

Mesmo considerando-se que o objetivo deste trabalho seja a relatividade de

preços entre marcas próprias e marcas líderes e a relatividade de preços entre

marcas próprias e a média dos preços das categorias em cada um dos varejos

avaliados, é interessante passar uma visão panorâmica, porém resumida, do

que representam as marcas próprias nos diferentes cenários onde há a sua

utilização como poderosa ferramenta de estratégia de liderança de preços.

Esta visão pode ajudar a entender como a evolução das marcas próprias no

cenário nacional e internacional , com maior oferta de produtos e condições

mais competitivas, tende a mudar a relatividade de preços.

O panorama é descrito como uma caminhada natural que parte de uma visão

mais ampla, mostrando cenários mundiais, e flui para um afunilamento que

conduz para uma realidade mais restrita, que é a atuação das marcas próprias

dentro do varejo brasileiro. A navegação dentro da realidade das marcas

próprias mundiais estará sempre baseada em estudos feitos por empresas

reconhecidas no mercado.

2.1.3.1 As marcas próprias no mundo

De acordo com o 6° Estudo Anual de Marcas Próprias, AC NIELSEN (2000), as

marcas próprias mostram crescimento consistente em todo mundo. O

crescimento em volume é maior nas regiões onde a sua participação nas

gôndolas é menos significativa.
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No Japão, onde as marcas próprias representam menos de 3% na participação

do total do volume comercializado pelo varejo, o crescimento das marcas

próprias aponta para números superiores a 20% no período de um ano.

Na América Latina, tratada como uma região mais ampla e não como um país

isoladamente, como foi o caso do Japão, as marcas próprias representam

menos de 5% do volume total comercializado. Se por um lado o volume é

baixo, comparado a outros países e/ou regiões, por outro o crescimento é de

chamar a atenção do mercado varejista. As marcas próprias cresceram em

volume nada menos do que 96% em apenas um ano.

Excetuando-se a África do Sul, que talvez precise de uma avaliação mais

aprofundada pelo posicionamento, aparentemente contrário às tendências

mundiais, todos os demais países mostram, de forma mais agressiva ou mais

moderada, crescimento em volume na comercialização das marcas próprias.

A pesquisa também mostra que há uma tendência em diminuir o crescimento

das marcas próprias na medida em que estas passam a ocupar maior espaço

no varejo. Esta tendência pode ser observada no estudo abaixo, figura 1

onde um comparativo é traçado entre o crescimento em volume e a

participação, também em volume, nas várias regiões, como segue:
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Figura 1 Desempenho das marcas próprias no mundo
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Fonte: AC Nielsen : Marcas próprias 2000 - 6° estudo anual.

2.1.3.2 As marcas próprias na Europa e EUA

Mesmo considerando-se que as marcas próprias têm apresentado um

crescimento significativo nas últimas três décadas, não se pode dizer que seja

um fenômeno recente. Há registros de marcas próprias na Grã- Bretanha em

1869, da mesma forma que há evidências de que já havia marcas próprias na

França em 1929 e na Suíça em 19254

Em estudo realizado em Market-driven Management Strategic & Operational

Marketing, JEAN-JACQUES LAMBIN (2000), a estratégia de marcas próprias

tem sido implementada por diversos varejistas, com destaque especial para

Europa e EUA. Na tabela 1 , abaixo, está demonstrado o mapa da evolução das

marcas próprias na Europa, representado em termos de fatia de mercado, entre

os anos de 1992 e 1995.

4 MARTINS, José Roberto, BLECHER, Nelso~. O império das marcas. São Paulo: Marcos Cobra
Editora, 1996.p.82.
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Tabela 1 Evolução das marcas próprias na Europa

País 1992 1995 País 1992 1995
Suíça 42 41 Suécia 10,7 11
Inglaterra 33 37 ~spanha 8 10
Bélgica 16 22 Austria 7 9
Alemanha 17 22 Itália 4 7
França 15 18 Finlândia 5,4 N.D.
Holanda 16 16 Irlanda 3,6 N.D.
Média Europa 12,6 N.D Grécia 3 3
Fonte: Nielsen ( 1997 )

Ainda dentro do estudo levado a cabo em Market-driven Management Strategic

& Operational Marketing, JEAN-JACQUES LAMBIN (2000), quanto à percepção

do consumidor europeu, na comparação entre a marca nacional, ou marca do

fabricante, e as marcas próprias oferecidas pelos varejistas, constatou-se que a

percepção do consumidor era de que o preço da marca própria era

significativamente mais baixo, enquanto nos quesitos qualidade e confiabilidade

a percepção deste mesmo consumidor era de que a marca própria e marca do

fabricante eram iguais. Este conceito pode ser usado na análise da variável

independente, grau de penetração ou preço por quilo/litro . O resultado

demonstrativo da percepção dos consumidores, em percentual dos

entrevistados na Europa, está demonstrado na tabela 2 abaixo, como segue:

;Preço
i Mais alto 3 3 2 2 3 1
i Igual 19 12 16 26 29 13
Mais baixo 78 85 83 72 68 86

Qualidade
Melhor 5 2 6 3 7 4
Igual 78 90 73 78 71 77

: Mais baixa 17 8 21 19 22 18

! Confiança
Mais 6 3 7 4 10 5

, Igual 74 84 71 73 66 74
: Menos 21 12 22 23 24 21
Fonte: Secodip, IGD Europanel ( 1994 )
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De acordo com o 60 Estudo Anual de Marcas Próprias, AC NIELSEN (2000), as

marcas próprias apresentaram crescimento contínuo na década de 90 em todos

os países europeus

Segundo estudo observado em Retailing, ROBERT F. LUSCH e PATRICK

DUNNE (1999), o avanço no crescimento das marcas próprias não é privilégio

dos países europeus. As vendas proporcionadas por este segmento nas lojas

de departamento nos EUA já atingiram níveis superiores a 40% dos negócios.

Nos supermercados, as vendas das marcas próprias chegam ao patamar de

20%.

No estudo conduzido em International Private Label Retailing Report, AC

NIELSEN (2000), a consolidação das marcas próprias na Europa e nos EUA

pode ser constada pelos números expressivos em algumas categorias.

A tabela 3, abaixo, mostra alguns exemplos da participação destas categorias,

assim como a força que representam as marcas próprias dentro do segmento

de alimentos. Os casos mencionados refletem o resultado de pesquisa em três

países da Europa e dos EUA. Este resultado é dado como a participação das

marcas próprias em algumas categorias em porcentagem do volume

comercializado. Esta relação pode ser utilizada no comparativo com as mesmas

categorias no Brasil no momento de se analisar a influência do fator grau de

penetração na formação de preços relativos

Tabela 3 Participação das marcas próprias como % do mercado total

Inglaterra Portugal França EUA
. Arroz 81,0 31,2
Massas alimentícias 80,4

, Óleos comestiveis 72,9
Sorvetes 39,8 33,7
Batata frita congelada 36,5
Conservas vegetais 32,9 50,3 45,5

• Geléias 33,0 79,6
Fonte: AC Nielsen International Private Label Retailing Report ( 2000 )
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2.1.3.3 Marcas próprias na América Latina

No 6° Estudo de Marcas Próprias, AC NIELSEN (2000), há uma análise da

evolução das marcas próprias na América Latina a qual também demonstra

uma relação de força grande, que pode ser equiparada às verificadas na

Europa e nos EUA.

Na América Latina há uma concentração considerável da força do varejo e esta

concentração é acompanhada por uma forte política de utilização de marcas

próprias. O gráfico 1, abaixo, mostra como as dez principais redes de varejo

estão posicionadas em comparação ao total da rede varejista, assim como cada

um dos países está atuando no que tange à política de utilização de marcas

próprias.

Dos países analisados na América Latina, Brasil, Chile, Colômbia e Porto Rico,

o Brasil é o que tem a menor concentração da rede de varejo, 39 %. Uma

concentração relativamente pequena se comparada à Colômbia, 72%, e Porto

Rico, 86%.

Por outro lado, mesmo demonstrando uma baixa concentração das dez maiores

redes varejo, o país se mostra muito agressivo quanto à utilização de marcas

desenvolvidas para uso exclusivo destas redes. O Brasil se equipara à

Colômbia na utilização de marcas próprias pelas grandes redes, ou seja, 100%

das dez principais redes se utilizam de marcas exclusivas. Os índices

brasileiros de utilização de marcas desenvolvidas por varejistas para uso

exclusivo destes, superam os números verificados no Chile e Porto Rico. As

dez grandes redes nesses países têm um índice de 80% de utilização de

marcas próprias, contra os 100% já citado no caso do Brasil.

O gráfico 1, a seguir, mostra o comparativo entre a concentração das dez

maiores redes de varejo nos quatro países mencionados, assim como a

utilização de marcas próprias, no segmento de alimentos, como segue:
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Gráfico 1 Concentração do varejo x utilização de marcas próprias

Concentração do varejo e nlvel de utllização de marcas próprias
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2.1.3.4. O crescimento das marcas próprias no Brasil

Ainda de acordo com os trabalhos desenvolvidos no 60 estudo anual de marcas

próprias, AC NIELSEN (2000), pode ser observado que o Brasil vai ao encontro

das tendências mundiais, ou seja, as marcas próprias no Brasil vêm crescendo

de forma consistente.

• Concentração do varejo. % de marcas Próprias

Fonte: AC Nielsen : Marcas próprias 2000 - 6° estudo anual.

Um trabalho realizado com os trezentos varejistas melhores classificados na

ABRAS e mais vinte varejistas fora desta classificação, mas com histórico de

marcas próprias, além dos vinte melhores atacadistas na relação da ABAD e os

cinqüenta maiores na cadeia de drogarias, mostrou que poucas das empresas

relevantes no varejo estão fora do mercado de marcas próprias. Vale salientar a

importância do crescimento na utilização de marcas próprias de um ano para

outro.
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o desempenho desta categoria pode ser visto no gráfico 2 a seguir . Este

gráfico está dividido em dois grupos distintos, sendo um deles elaborado com

números absolutos e outro com números relativos, ambos com o mesmo

conteúdo e resultado. Esta separação serve apenas para melhor mostrar a

correlação durante a análise dos dados.

É importante, entretanto, ressaltar alguns pontos nestes gráficos, como

seguem:

I. O primeiro destes pontos é o crescimento contínuo no uso de marcas

próprias no varejo, no atacado e drogarias, ano após ano.

11. O segundo destes pontos é a estabilização do crescimento relativo das

marcas próprias. Este fato é importante, porque, mesmo havendo uma

estabilização relativa, a base de onde se extrai esta relatividade é maior,

o que, na prática, significa crescimento real.

111. O terceiro, e último ponto a destacar, é a tendência de queda nos dados

de empresas que abandonam marcas próprias com o passar dos anos,

uma parcela pequena.

Estes fatores agrupados podem ser úteis na explicação sobre relatividade de

preços e na sua tendência, uma vez que um crescimento real nas atividades de

marcas próprias poderia indicar vantagem competitiva na estratégia adotada.
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Gráfico 2 Evolução das marcas próprias no Brasil - 1998 a 2000
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2.1.3.5. Distribuição das marcas próprias no varejo brasileiro

Finalmente, o 6° estudo anual de marcas próprias, AC NIELSEN (2000),

demonstra que a utilização de marcas próprias não é privilégio de uma

categoria específica, pelo contrário, está distribuída nas mais diversas

categorias dos varejistas, atacadistas e drogarias.

É importante, entretanto, atentar para o ponto de que cada um dos canais de

distribuição acima citados apresentam estratégias absolutamente distintas no

que tange ao gerenciamento desta categoria.

o varejista de supermercados mostra um interesse muito acentuado em

incentivar o desenvolvimento das marcas próprias no segmento de alimentos,

em detrimento a outros segmentos. Esta estratégia, entretanto, não é

compartilhada com outros setores do varejo. O atacadista, quando o tema é a

utilização de marcas próprias, prefere considerar uma política de melhor

distribuição entre as categorias. Entretanto, é relevante observar que, embora o

atacadista demonstre uma estratégia de melhor distribuição, é no segmento de

alimentos que está o seu maior avanço. As drogarias, até por características

que lhes são peculiares, concentram suas estratégias em marcas próprias nas

categorias de higiene, saúde e bazar.

Abaixo é apresentado o gráfico 3, representativo de como cada segmento do

varejo trata o tema marcas próprias no desenvolvimento de suas estratégias,

como segue:



Gráfico 3 - Estratégias de atuação em marcas próprias
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Fonte: AC Nielsen - Marcas Próprias, 6° Estudo Anual

2.4. O preço como uma variável importante

2.4.1. Formação do preço de referência

Mesmo considerando-se que o trabalho aqui apresentado está voltado para a

formação do preço relativo pelo varejista, o estudo empírico denominado Is The

Price Right? Understanding Contingent Processing in Reference Price

Formation, MANJIT S. YADAV e KATHLEEN SEIDERS ( 1998 ), analisa a

avaliação da formação de preços referências do lado do consumidor, e pode

ser importante no momento da avaliação da relatividade dos preços para itens

comprados por consumidores experientes em aquisições freqüentes, como

ocorre com as commodities.

Neste ensaio, os autores procuram identificar como os consumidores

estabelecem seus preços relativos no momento de uma compra.
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o conceito original é que um consumidor tem um preço de referência interno,

aquele que ele adquiriu por experiência anterior como, por exemplo, uma

compra efetivada anterior do produto que está sendo comparado, uma

lembrança de preço por uma passagem em um estabelecimento que ofertava o

produto, ou mesmo em função de propagandas e promoções que tivessem

estado ao seu alcance fora do ponto de compra. Para qualquer fator que viesse

a evocar uma lembrança anterior, do comprador em potencial, o autor reputa

como sendo referência interna.

Da mesma forma há, segundo o estudo, uma referência externa. Esta

referência externa aparece para o potencial comprador na hora de se decidir

pela compra. A referência externa pode se dar por um anúncio, uma referência

no ponto de venda sobre a comparação com os preços praticados pela

concorrência ou qualquer outro elemento que venha a dar informações no ponto

de venda.

Para efeito da análise os autores consideram, ainda, que há dois tipos distintos

de compradores: os experientes e os inexperientes.

Da mesma forma que, segundo nossa observação na introdução deste trabalho,

pouco se tenha concluído sobre a formação de preços relativos do lado do

varejista, o artigo do Joumal of Refailing mostra que o mesmo ocorre na

formação de preços relativos por parte do consumidor e, desta forma, o

interesse por esta resposta continua crescendo, sendo inclusive mencionado no

estudo que as investigações continuam para se revelar como a formação de

preços de referência ocorrem diante de uma natureza tão complexa.

Ainda, segundo o estudo, parte da complexidade no entendimento da formação

dos preços de referência se deve à maleabilidade destes mesmos preços na

lembrança dos consumidores.
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Como conceito, esta definição dos autores pode ser importante, porque pode

fornecer evidências que nos ajudem a entender se tal efeito reflete na

formação de preços relativos no varejo e qual sua intensidade nesta formação.

Outro fator importante na formação dos preços de referência por parte dos

consumidores, que também pode vir a servir de subsídio no estudo de formação

de preços relativos por parte do varejo, enfatizado pelos autores, é como os

consumidores atualizam as suas referências internas, como eles são

influenciados pelas informações dos pontos de vendas e/ou por estas mesmas

referências internas.

O trabalho Behavioral Perspectives on Pricing: Buyers' Subjective Perceptions

of Pricing Revisited, RUSSEL S. WINER (1988), considera que os preços de

referência interno podem ser preços pagos no passado, preços considerados

típicos ou mesmo preços que os consumidores desejam pagar.

No caso do nosso estudo, a possibilidade de se ter um preço típico, entendido

como sendo aquele que é gravado pelo consumidor pela sua freqüência no uso,

como citado acima e estudado em Behavioral Perspectives on Pricing: Buyers'

Subjective Perceptions of Pricing Revisited, RUSSEL S. WINER ( 1988), pode

ser de grande importância caso haja um comportamento com estas

características nas categorias alvo deste trabalho como, por exemplo, poderia

ser o caso dos itens de alto grau de penetração sendo, estes, relacionados com

alto grau de referência interna.

Em The Price Knowledge and Search of Supermarket, PETER R. DICKSON e

ALAN G. SAWYER (1998), é analisado a habilidade para se recordar preços,

por parte do consumidor, como sendo pequena.

As considerações em Behavioral Perspectives on Pricing: Buyers' Subjective

Perceptions of Pricing Revisited, RUSSEL S. WINER (1988) ,quanto à

facilidade do consumidor em guardar preços típicos, associada à observação

em The Price Knowledge and Search of Supermarket, PETER R. DICKSON e
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ALAN G. SAWYER (1998), podem contribuir para a evolução do entendimento

na formação de preço no varejo.

Em Contextual and Temporal components of Reference Price, K. N.

RAJENDRAN e GERARD J. TELLlS ( 1998), é reportado que compradores

experientes diminuem suas crenças em referências externas e as fortalecem

quanto às referências internas, corroborando com as definições observadas em

Behavioral Perspectives on Pricing: Buyers' Subjective Perceptions of Pricing

Revisited, RUSSEL S. WINER ( 1988).

o estudo conduzido em Is The Price Right? Understanding Contingent

Processing in Reference Price Formation, MANJIT S. YADAV e KATHLEEN

SEIDERS ( 1998 ), tem o objetivo de identificar o que ocorre durante uma

avaliação de preço em dois aspectos:

(a) Na comparação entre informação interna e informação externa;

(b) Qual a alteração que compradores experientes e inexperientes adicionam ao

processo.

Como conclusão do trabalho, os autores identificaram que consumidores de

um modo geral aceitam mais as informações externas do que as internas,

entretanto consumidores experientes aceitam menos as informações externas

do que os consumidores inexperientes. Os consumidores experientes, ao

contrário do que ocorreu com os inexperientes, rejeitaram mais os preços

externos quando os preços eram altos.

o observado em Is The Price Right? Understanding Contingent Processinq in

Reference Price Formation, MANJIT S. YADAV e KATHLEEN SEIDERS

(1998 ), em Contextual and Temporal components of Reference Price, K. N.

RAJENDRAN e GERARD J. TELLlS ( 1998) e em Behavioral Perspectives on

Pricing: Buyers' Subjective Perceptions of Pricing Revisited, RUSSEL S. WINER

( 1988), será importante na explicação dos preços relativos quando comparados
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ao líder e, de forma incrementai, no estudo aqui conduzido onde o grau de

penetração do item, especificamente neste caso e para alimentos, tem em

conotação de commodity, onde maior o grau de penetração maior deveria ser o

grau de commodity do item.

2.4.2. Precificação em varejo de alimentos - novo ambiente competitivo

Entendemos que a responsabilidade na formação de preços no varejo não pode

recair exclusivamente sobre o produto. Isto corresponde a dizer que o preço

estampado no produto é o somatório de uma série de fatores. Assim

considerando, qualquer que seja o perfil da análise, o produto deve ser

considerado apenas como mais um componente. Este conceito independe da

forma de como esta avaliação está sendo conduzida, podendo ser considerado

a fixação de preço sob a ótica do preço absoluto ou, inclusive, ser visto sob o

prisma de preços relativos, que é o foco do trabalho aqui proposto. É relevante

enfatizar que como relatividade deve ser considerada a comparação com

produtos substitutos dentro da própria loja ou na sua equiparação com seus

similares em redes concorrentes.

o preço, como estudado em Varejo no Brasil, JURACY PARENTE ( 2000 ), é

uma composição de fatores que considera, além do produto, outros atributos

como , promoções, apresentação do varejo, pessoal e o ponto onde o varejo

está estabelecido. É este o ambiente onde se desenvolve o estudo Grocery

Market Pricing and the New Competitive Enviroment, JAMES K. BINKLEY e

JOHN M. CONNOR ( 1998) onde este conjunto de fatores passa, na verdade, a

ser considerado como o novo ambiente competitivo vivido no varejo.

É neste novo ambiente competitivo que a relação benefício/custo é apresentado

para o consumidor na forma de preço. Isto, na nossa avaliação, pode significar

que preços iquaispodem representar para os clientes valores diferentes. Esta

nossa avaliaçáo também é parte do tema que é tratado em Grocery Market
;'
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Pricing and the New Competitive Enviroment, JAMES K. BINKLEY e JOHN M.

CONNOR ( 1998 ).

o trabalho desenvolvido no artigo e citado no parágrafo anterior, pode ser útil

na compreensão da relatividade de preços, principalmente quando gera a

oportunidade de desvincular o preço de uma responsabilidade única que seria o

produto. Desta forma, o preço como resultado passa a fazer parte de uma visão

mais ampla. O artigo parece ainda ir ao encontro do trabalho na medida em que

o tema se desenvolve no ambiente das mudanças do mercado de alimentos

com foco no preço ao consumidor, o que tem interseção com boa parte do

trabalho aqui proposto.

Um aspecto importante, que é mencionado no artigo, é o desejo do varejo pelo

entendimento das práticas de preços onde, segundo este estudo, o interesse

não está no custo, mas sim nos fatores diferenciais de ambientes que geram o

preço. Os preços, por sua vez, podem ser diferentes entre redes de varejo em

função de diferentes ambientes experimentados pelo consumidor em diferentes

redes, dado um certo custo.

A preocupação dos autores não está em estudar o preço em função do custo,

mas sim o preço em função do ambiente onde este mesmo preço é

apresentado ao consumidor. Esta visão de preço, como um componente de

maior complexidade e mais abrangente, pode contribuir para explicar, no nosso

estudo de preços relativos, as diferenças verificadas entre distintas redes de

varejo, caso haja estas diferenças.

Um conceito estudado pelos autores diz respeito ao modelo econômico no qual

os supermercados estariam inseridos. O trabalho por eles desenvolvido mostra

que há pontos contraditórios, porém defensáveis, quando avaliados diferentes

estudiosos do varejo versando sobre o tema em questão.
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Não é apresentado no artigo um conceito tido como definitivamente

estabelecido e claramente aceito, entretanto os autores demonstram uma

aceitação maior por monopólio localizado ou competição monopolística.

Vale dizer que a contribuição deste conhecimento para o trabalho de preços

relativos é o de entender o modelo econômico onde o varejo de alimentos está

inserido. Uma vez entendido o modelo, pode ser que ele ajude a explicar como

se dá o posicionamento de preço em cada uma das redes estudadas.

Em Effective Competition and the Anti-Trust Laws, M. A. ADELMAN (1948) e

em Five Lectures on Economics Problems, GEORGE J. STIGLER ( 1950), é

defendido o posicionamento de que o varejo trabalha em mercados de

competição perfeita.

Autores mais recentes tendem a concordar com o estudo Retail Distribution,

HENRY SMITH (1937), onde o autor defende que o varejo alimentício trabalha

no modelo econômico conhecido como competição monopolística.

Há ainda uma terceira linha de pensamento, que defende o modelo de

oligopólio para a atuação do mercado varejista, como em Oligopoly Theory and

Retail Food Pricing, WILLlAN J. BAUMOL ET AL (1964), em The Structure of a

Retail Market and the Market Behavior of Retail Units, BOB R. HOLDREN

(1968) e em The Food Retailing Industry : Market Structure, Profits and Prices,

BRUCE W. MARION (1979).

O conceito mais aceito em Grocery Market Pricing and the New Competitive

Enviroment, JAMES K. BINKLEY e JOHN M. CONNOR ( 1998 ), como já citado

acima, se baseia em definições expostas em Price Discrimination and

Monopolistic Competition, M. L. KATZ ( 1984), em Theory of Retail Pricing, C. A.

BLlSS (1988) e em The Effects of Third Degree Price Discrimination in

Monopoly, T. J. HOLMES (1989), todos defendendo o monopólio concentrado e

a competição monopolística por parte do varejo.
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Outro ponto importante verificado em Grocery Market Pricing and the New

Competitive Enviroment, JAMES K. BINKLEY e JOHN M. CONNOR ( 1998 ), é

que seguindo o modelo de discriminação de preço, é demonstrado que as

margens praticadas no varejo são maiores para produtos com demandas

inelásticas.

Baseado que o estudo conduzido em Grocery Market Pricing and the New

Competitive Enviroment, JAMES K. BINKLEY e JOHN M. CONNOR ( 1998 ),

constata a ocorrência de margens maiores para produtos com demanda

inelástica, o conceito pode ser explorado no nosso trabalho com o objetivo de

associá-lo a uma possível inelasticidade por não fixação de preços internos de

referência para determinado segmento de produtos. Isto, na verdade, seria a

correlação entre dois trabalhos : Grocery Market Pricing and the New

Competitive Enviroment, JAMES K. BINKLEY e JOHN M. CONNOR ( 1998 ) e

Is lhe Price Right? Understanding Contingent Processing in Reference Price

Formation, MANJll S. YADAV e KAlHLEEN SEIDERS ( 1998 ).

Esta correlação poderia ajudar nas nossas conclusões e explicações caso

houvesse influência do grau de penetração do item na formação dos preços

relativos. Neste caso, se buscaria explorar o fato de que quanto mais

familiarizado com o item o consumidor fosse, maior a pressão deste mesmo

consumidor para fazer os preços convergirem nas diferentes redes,

proporcionando, com isto, menor desvio. No sentido inverso, quanto menos o

consumidor fosse familiarizado com o item, maior seria a inelasticidade por falta

de elementos comparativos e, assim, o inverso ocorreria.

O artigo desenvolve ainda um outro aspecto que merece atenção especial em

função da contribuição que pode dar nas explicações e nos questionamentos

formulados nos objetivos primeiro e segundo do nosso estudo.

Ainda em Grocery Market Pricing and the New Competitive Enviroment, JAMES

K. BINKLEY e JOHN M. CONNOR ( 1998 ), há a afirmação de que diferentes
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mark-up's podem surgir quando os preços de determinados itens dentro do

varejo de alimentos são utilizados para criar a sensação de imagem ou de

preço sinalizador. A referência de preço sinalizador, assim chamada pelo autor,

está diretamente relacionada com um termo usado no varejo brasileiro que é o

preço para produtos destino, ou seja, aqueles que geram tráfego nas redes de

varejo.

Em Retailer Reactions to Competitive Price Changes, PETER R. DICKSON e

JOE E. URBANY ( 1994), é desenhada uma pesquisa junto a gerentes de

supermercados e como conclusão , extraída das declarações destes mesmos

gerentes, é obtido que os consumidores são mais ativos na comparação de

preços de itens como leite, carne, produtos básicos e bebidas . Segundo o

trabalho de DICKSON e URBANY (1994) havendo a aplicação do conceito de

precificação visando preservar uma determinada imagem, ou mesmo buscando

sinalizar um determinado posicionamento para o mercado consumidor, os

mark-up's não mais dependeriam das características do produto.

Para mostrar que os preços não mais dependem das características do produto,

os autores citam um exemplo onde mencionam que havendo a completa

ausência de sinalização para o mercado consumidor, por iniciativa do varejo,

estas mesmas lojas de varejo deveriam enxergar as commodities como tendo

um número limitado de substitutos. Sendo visto desta forma, por exemplo, o

leite deveria ser notado pelo varejo como um produto com limitado número de

substitutos.

Tratando estes itens com o rigor proposto na primeira hipótese, os autores

indicam que a ausência de sinalização para o mercado consumidor implicaria

em dizer que o varejo não trataria o item leite como sendo uma commodity e,

sendo visto como uma especialidade, permitiria a prática de aplicação de

preços com margens superiores por parte do varejo.
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Os autores executam, então, a hipótese segunda onde eles assumem que se

estes mesmos gerentes, os que haviam anteriormente precificado o leite como

uma especialidade, entendessem que o leite é de especial importância no

momento em que os consumidores escolhem a rede de varejo onde efetuarão

as suas compras, este mesmo varejo teria que enxergar o leite sob outra

perspectiva. Nesta nova visão, o leite deveria ser considerado como um produto

altamente elástico, não pelo conceito de produtos substitutos dentro da própria

loja, mas sim pela influência que terá no comportamento de compra e escolha

da rede de varejo a ser utilizada pelo consumidor, quando comparado com o

mesmo produto na rede varejista concorrente. Em outras palavras, a

elasticidade percebida pelo consumidor se dará em relação ao leite, dado a

capacidade deste mesmo consumidor em comparar preços deste produto em

diferentes redes. A percepção do consumidor em relação a um único produto

acabará, por fim, afetando todas as demais categorias oferecidas pelo varejo,

independentemente da elasticidade ou inelasticidade de todos os demais itens

distribuídos nas mais diversas categorias.

Como conclusão os autores indicam que a visão de elasticidade do item, não

analisada de forma isolada, mas sim levando-se em consideração o risco que a

elasticidade específica deste item pode representar, inclusive com a

possibilidade de comprometer todas as demais categorias é que deve, de fato,

ser avaliada. A partir de um ponto de vista mais amplo, segundo os autores, o

varejo transformará o conceito de especialidade que este item carregava

consigo, no caso exemplificado o leite, e o tratará de modo especial, buscando

enxergá-lo como parte de um todo e não mais como um item específico. Assim

sendo, pela importância que este item agora representa, quando avaliada a

forma como seu preço será constituído, haverá a tendência para formatá-lo

dentro de padrões com mark up reduzido.

Uma definição de commodity é a completa falta de diferenciação dos itens

transacionados e possibilidade de serem transacionados em moeda estrangeira

em qualquer mercado, nacional ou internacional. Por inferência no artigo,
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podemos entender que esta nova consideração avalia um item não

transacionado em moeda estrangeira e com diferenciação, inclusive podendo

ser esta diferenciação em marca, em uma modalidade clássica de

administração de commodity.

A importância da colocação feita em Retailer Reactions to Competitive Price

Changes, PETER R. DICKSON e JOE E. URBANY ( 1994), está no fato de que

ela pode contribuir de forma interessante no trabalho de entendimento e

explicação dos preços relativos, aqui proposto. Isto pode acontecer na medida

em que, de forma simples, ele foge do conceito clássico de commodity como

sendo bens transacionados em moeda estrangeira e com nenhum atributo de

diferenciação como, por exemplo, características de produtos ou fatores de

marca e, ao invés disso, chama de commotity todos os itens que possam ser

facilmente lembrados pelo consumidor dentro do conceito de referência interna

de preços e que, adicionalmente a isto, possam induzir na escolha da rede a

ser utilizada pelo consumidor.

Esta visão diferenciada de commodity no varejo de alimentos pode ser de

especial importância na avaliação dos preços relativos, principalmente se

conseguirmos estabelecer uma conexão entre preço de referência interno e

externo, estudado em Is The Price Right? Understanding Contingent Processing

in Reference Price Formation, MANJIT S. YADAV e KATHLEEN SEIDERS

(1998) e commodity, sendo que esta deve ser considerada dentro dos

preceitos estudados em Retailer Reactions to Competitive Price Changes,

PETER R. DICKSON e JOE E. URBANY ( 1994). A associação pode se dar na

avaliação do grau de penetração do item como sendo, simultaneamente, a

capacidade do consumidor de guardar preços com a sua facilidade de troca de

rede na decisão de compra, quando avaliado os itens sinalizadores ou destino.

Este conceito ainda pode ser útil na explicação de menor desvio entre redes

para itens classificados dentro do modelo estudado nos dois artigos, caso este

evento venha a acontecer no decorrer do estudo.
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Os conceitos estudados nos itens 2.4.1. e 2.4.2. na revisão do conhecimento

deste trabalho, e também citados acima, sinalizam para uma convergência que

precisa ser avaliada e pode, inclusive, ser útil na formação de uma base

importante que auxilie na conclusão desta proposta.

O desenvolvido em Retailer Reactions to Competitive Price Changes, PETER

R. DICKSON e JOE E. URBANY ( 1994), parece dar indícios de que os preços

relativos das marcas próprias, quando comparadas à média de preços e aos

preços dos líderes da categoria, se relacionam com os produtos classificados

como rotina no nosso estudo. Se assim for concretizado, poderia ser

considerado como uma variável importante que influenciaria na formação de

preços relativos. Esta é uma das razões pela qual o tema de preços no

mercado de alimentos e o novo ambiente competitivo está sendo considerado

como importante no desenrolar do nosso trabalho. Outro ponto relevante é que

esta visão diferenciada desvia a atenção que estava concentrada dentro de

uma única rede e a direciona para um cenário mais amplo, focando o mercado

e não uma única rede de varejo.

Um outro aspecto que é relevante para o nosso trabalho e que pode ter

influência na relatividade de preços, também observado em Retailer Reactions

to Competitive Price Changes, PETER R. DICKSON e JOE E. URBANY (

1994) foi a citação feita sobre Competition and Price Making in Food Retailing,

RALPH CASSADY ( 1962 ) onde o autor, RALPH CASSADY, observa que a

competição mais acirrada de preço no varejo ocorre em redes oferecendo a

mesma gama de produtos na mesma área, enquanto o inverso ocorre em

varejo de vizinhança, lojas de conveniência e pequenos varejos nas

adjacências das áreas de concentração de negócios.

O citado em Retailer Reactions to Competitive Price Changes, PETER R.

DICKSON e JOE E. URBANY ( 1994), e estudado em Competition and Price

Making in Food Retailing, RALPH CASSADY ( 1962 ), é corroborado por estudo

recente no varejo brasileiro onde em Mudanças no Varejo, AC NIELSEN (2002)
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é demonstrado exatamente esta tendência. A observação pode ser útil na

explicação dos preços relativos, uma vez que o trabalho, de cunho exploratório,

parte integrante do estudo, ocorre nas seis maiores redes de varejo alimentício

nas áreas estudadas o que, se estiver em consonância com o verificado em

Competition and Price Making in Food Retailing, RALPH CASSADY ( 1962 ),

deve indicar para um desvio relativamente pequeno entre redes.

Segundo verificado em Retailer Reactions to Competitive Price Changes,

PETER R. DICKSON e JOE E. URBANY ( 1994), poucos estudos foram

desenvolvidos para entender o modelo de resposta de preços do varejo de

alimentos, exatamente como explicado na introdução do nosso trabalho e tido

como elemento motivador para a pesquisa.

De qualquer forma, outros poucos estudos foram desenvolvidos e acabam por

corroborar com o verificado em Competition and Price Making in Food Retailing,

RALPH CASSADY ( 1962 ). Em Determinants of Store-Level Price Elasticity,

STEPHEN J. HOCH ET AL ( 1995) estudam 18 diferentes produtos alimentícios

e, como conclusão principal, eles encontraram que o tamanho das redes de

varejo em determinada área aumenta a elasticidade da demanda, enquanto a

distância entre estas mesmas lojas trabalham de forma inversa, diminuindo esta

mesma elasticidade. A conclusão do trabalho desenvolvido em Determinants of

Store-Level Price Elasticity, STEPHEN J. HOCH ET AL ( 1995), também pode

ajudar a explicar o grau de dispersão dos preços relativos nas diferentes redes

dado a proximidade entre as 6 redes estudadas.

Em Retailer Reactions to Competitive Price Changes, PETER R. DICKSON e

JOE E. URBANY ( 1994) há citação do analisado em Market Power and the

Demsetz Quality Critique: An Evaluation for Food Retailing, RONALD W.

COTTERILL e DAVID C. HARPER (1995), onde também é constatado que a

proximidade entre grandes varejos de alimentos contribui para redução de

preços. Esta conclusão corrobora e vai ao encontro do estudado em

Determinants of Store-Level Price Elasticity, STEPHEN J. HOCH ET AL ( 1995).
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2.4.3. Preço relativo e elasticidade

o conceito de elasticidade tem importância no desenvolvimento do trabalho de

preços relativos na medida em que ele pode ajudar a entender a sua formação

quando compara e relaciona produtos e preços entre redes concorrentes.

Como evidenciado em Microeconomia, ROBERT S. PINDYCK e DANIEL L.

RUBINFELD ( 1991 ), a demanda por uma mercadoria depende de seu preço,

da renda do consumidor e dos preços praticados pela concorrência.

Considerando-se tão somente a lei da oferta e da procura, é de se esperar que

quando o preço de um produto sobe a quantidade demandada deste mesmo

produto tende a cair. Da mesma forma, se houver queda da renda é de se

esperar que o consumidor fique mais sensível às alterações de preço, na

medida em que ele tenderá a manter o valor da sua cesta de produtos dentro

da curva de utilidades. O tema curvas de indiferença e curva de utilidades será

tratado no item 2.5.1 .. O autor conclui o conceito dizendo que elasticidade é

uma medida da sensibilidade de uma variável para outra, assim, de forma mais

prática, ele afirma que a elasticidade acaba por medir quanto se deixará de

vender de um determinado produto, em termos percentuais, variando-se o

preço do produto em análise em 1%.

Outro aspecto desenvolvido pelo autor estabelece que a elasticidade pode, no

seu limite, ser considerada como completamente elástica, ou seja, variações

imperceptíveis de preço levam a alterações brutais no volume, característica de

commodities, enquanto no outro oposto da elasticidade plena está a

inelasticidade, que no seu extremo implica em dizer que qualqueralteração de

preço possa ser feita sem que a quantidade demandada seja alterada. O autor,

ainda, conclui dizendo que um produto é de demanda inelástica quando

mudanças relevantes de preço alteram de modo insignificante a quantidade

demandada.
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No nosso trabalho, o conceito de elasticidade deverá ser usado como mais um

elemento que auxilie na explicação da relatividade de preços entre marca

própria e marca líder.

2.4.4. Preço relativo e elasticidade Cruzada

A elasticidade cruzada é uma outra variante de elasticidade e reflete o

comportamento de demanda de dois produtos, ou seja, como a demanda por

um produto "A" afeta a demanda de um produto "B". Este conceito poderia ser

usado para complementar o conceito visto em Retailer Reactions to Competitive

Price Changes, PETER R. DICKSON e JOE E. URBANY (1994), onde uma

diferente visão de commodity é fornecida pelos autores.

Em Microeconomia, ROBERT S. PINDYCK e DANIEL L. RUBINFELD (1991), é

mostrado que na elasticidade cruzada, alterações de preço também afetam a

demanda, da mesma forma que já visto em elasticidade linear. O incrementai

ao já visto em elasticidade é que quando se trata de elasticidade cruzada deve

ser considerado o quanto uma variação de preço afeta a demanda de dado

produto, por exemplo produto "A", e quanto esta mesma variação afeta o

produto "B". Entende-se aqui por variação movimentos crescentes ou

decrescentes de preço. Segundo o autor, no caso dos produtos

complementares há a elasticidade cruzada negativa, ou seja, variação de

preços de dado produto afeta, no mesmo sentido, positiva ou negativamente, o

produto que o complementa. Quando avaliados produtos substitutos, a

elasticidade cruzada é positiva, ou seja, variações no preço de determinado

produto afeta de modo inverso, ou sentido inverso, o seu substituto.

2.4.5. Estratégias de preço no varejo

A estratégia de preço no varejo, como visto em Retailing, ROBERT F. LUSCH e

PATRICK DUNNE (1999) e em Varejo no Brasil, JURACY PARENTE (2000), é

importante na avaliação de preços relativos, porque pode influenciar na média

da categoria. Esta possibilidade, entretanto, apenas poderá ser identificada no

capítulo destinado às análises de resultados, após concluída a pesquisa
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exploratória. Nesta oportunidade, este conceito poderá ser de valia na medida

que poderia ajudar no entendimento de algum desvio mais significativo

identificado no trabalho.

2.5.1. Preço acima do mercado

Os autores citam que alguns tipos de varejo se utilizam desta estratégia. Parte

deles pela imposição do próprio negócio, como é o caso do varejo de

vizinhança. Por ter uma estrutura fixa e trabalhar com baixos volumes, este

segmento do varejo tem que praticar esta política quase que por necessidade

de negócio. Outros varejos, entretanto, podem se utilizar desta estratégia por

ter uma vantagem competitiva importante que lhes permitam ter um preço

superior ao mercado em que atuam sem, com isto, perder a competitividade.

Um dos componentes que pode ser apresentado como vantagem competitiva,

como citado pelos autores, é a localização do varejo, que se privilegiada por

decisão estratégica do varejista, faz com que os consumidores aceitem pagar

um preço adicional pelo benefício exclusivo da localização do varejo em

questão, se comparado ao custo do deslocamento para tentar algo mais barato

na concorrência, que se localiza pior e, portanto, não consegue o benefício de

praticar preços superiores.

2.5.2. Preços no mesmo nível do mercado

De acordo com exposto pelos autores, a utilização de preços no mesmo nível

de mercado ocorre no caso em que o varejista procura se posicionar nos

mesmos patamares de preços praticados pela concorrência. Neste caso, o

preço deixa de ser uma vantagem ou uma desvantagem competitiva, haja vista

que aos olhos do consumidor é igual em todo varejo dentro do mesmo

segmento. Ainda segundo os autores, a vantagem competitiva, se houver,

ocorrerá em outros atributos do composto de mercado como, por exemplo, no

nível de serviço oferecido.
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2.5.3. Preços abaixo do nível de mercado

Como verificado em Retailing, ROBERT F. LUSCH e PATRICK DUNNE (1999)

e em Varejo no Brasil, JURACY PARENTE (2000), o varejo que se utiliza de

preços abaixo do mercado, comum em clube de compras, tem como obrigação

aumentar o volume de vendas por m2 para compensar a perda da margem com

as reduções de preços oferecidas. Não é incomum se ver esta política

acompanhada de outras, como por exemplo, embalagens múltiplas para

incentivar o consumo. Outras ações também tendem a contribuir para o

sucesso de operações como esta. Uma delas é diminuir a complexidade do

negócio onde, uma possibilidade, seria a redução da amplitude e profundidade

das categorias. Neste caso, como as operações têm que ser simples e os

custos têm que ser competitivos, este tipo de varejo abusa do direito de

oferecer marcas próprias em detrimento às marcas nacionais.

2.4.6. Aplicação de preços no varejo

Os conceitos desenvolvidos em Retail Management, BERMAN BARRY e JOEL

R. EVANS (1998), descrevem quais são os outros objetivos dos preços, além

dos já conhecidos que são as vendas e os lucros. Entender as demais funções

dos preços pode, eventualmente, contribuir para explicar eventuais desvios

entre varejos e/ou entre categorias. As funções são:

(a) Uma das funções do preço é manter uma imagem apropriada do varejo. O

preço pode definir, para o consumidor, se o varejo é líder em preço ou se

adota outra estratégia qualquer.

(b) Outra missão importante do preço é passar a imagem de transparência e

justiça para todos os envolvidos na relação com o varejista. Nesta cadeia

estão fornecedores, empregados e consumidores.
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(c) A forma como os preços são fixados também mostra a consistência que

determinado varejo opera. Alterações de táticas de aplicação de preços

podem confundir o consumidor.

(d) O preço não é algo amorfo. Sua mobilidade pode alterar situações

importantes como, por exemplo, motivar o tráfego nas lojas em penedo de

absoluta sazonalidade do negócio, ou mesmo ajudar a vender produtos

sazonais que, sem uma boa política de preços, poderiam ser perdas ao

invés de rentabilidade.

(e) O preço é uma arma interessante na captura de consumidores e deve ser

trabalhado com inteligência. Uma utilização errada da tática de preços pode

levar a uma escalada irracional e, como conseqüência, a uma guerra

indesejada de preços com a concorrência.

(f) A condução de uma boa política de preço, nas mais variadas táticas

utilizadas pelo varejo, é fundamental para a formação da imagem de um

líder de preço na região onde atua.

(g) Além de vender a mercadoria, o preço deve ser estabelecido de forma

inteligente para conter em sua constituição espaço que proporcione uma

boa prestação de serviços.

(h) Uma das funções do preço é garantir que nenhuma lei será infringida, ao

mesmo tempo que desencoraja novos competidores de quererem competir

pelo mesmo mercado.

(i) Finalmente, o preço deve criar e manter o interesse do consumidor, ao

mesmo tempo que o encoraja a repetir os negócios.

2.4.7. Conceito de amplitude e profundidade na formação do preço
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Um dos objetivos deste trabalho é identificar a relatividade de preços entre a

média de preços da categoria e marca própria. Como o tema é média, a

dispersão da amostra pode ser importante na determinação das diferenças.

Para que este fator seja devidamente analisado, cabe uma revisão sobre os

conceitos de amplitude e profundidade.

Em Varejo no Brasil, JURACY PARENTE (2000), o conceito estabelecido é que

amplitude é a quantidade de categorias, subcategorias e segmentos que um

determinado varejo oferece para seus consumidores, enquanto a profundidade

trata do número de itens e marcas dentro destas categorias.

2.4.8. Avaliação do sistema de atuação no mercado e a influência no preço

Em Microeconomia, ROBERT S. PINDYCK e DANIEL L. RUBINFELD (1991),

são descritos os diferentes modelos econômicos. Entender estas diferenças e

conceitos pode ser importante na medida em que a relação do varejo com a

indústria, dentro de um dos modelos econômicos definidos pelos autores,

poderia influenciar na relatividade de preços entre marcas próprias e líderes e,

inclusive, na relatividade de preços entre varejos concorrentes. Os conceitos

descritos nos itens 2.4.8.1, 2.4.8.2, 2.4.8.3, 2.4.8.4 e 2.4.8.5. refletem o

pensamento dos autores, como segue:

2.4.8.1. Monopólio

Do lado industrial, significa ser o único produtor de algo. A importância do

monopolista aumenta na medida em que seu produto é mais demandado. A

posição do monopolista é única. O monopolista é a expressão do mercado. Ele

não tem que ter preocupação com fatia de mercado ou com perda de mercado

para a concorrência. O monopolista determina preços e mercados. Embora

possa parecer evidente, a determinação de preços pelo monopolista não pode

ser aleatória, caso ele deseje preservar a maximização dos resultados. É
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monopólio quando há um único produtor de um bem e diversos compradores

demandando este mesmo bem.

2.4.8.2. Monopsônio

É um monopólio invertido. Neste caso há diversos fabricantes e apenas um

comprador. O comprador estabelece o preço que quer pagar dentro da

otimização dos resultados no longo prazo. Estabelecer um preço irreal pode

levar o negócio, no limite, a uma grande briga entre monopólios, que não é o

interesse do monopsônio.

2.4.8.3. Concorrência monopolística

É um mercado onde há vários concorrentes, cada um com poder restrito de

monopólio em função das marcas que detêm. O poder de monopólio de cada

fabricante e/ou varejista vai até o limite do diferencial que cada consumidor

aceita pagar para ter o direito de usar determinada marca ou serviço. Os

produtos e serviços que competem no mercado não são substitutos perfeitos,

ou seja, um produto substitui um outro, na preferência do consumidor, somente

após determinado patamar de diferencial de preço, o qual ele, consumidor, não

aceita mais pagar. Nesta modalidade econômica atuam os segmentos

influenciados por elasticidade cruzada grande, mas não infinita. Também se

caracteriza por permitir facilidade na entrada de novas empresas como também

na saída. Não há, dentro do modelo competitivo de Porter, grandes barreiras

para novos entrantes.

Em Retail Distribution, HENRY SMITH (1937) defende este modelo como sendo

praticado pelo varejo, enquanto em Price Discrimination and Monopolistic

Competition, M. L. KATZ ( 1984), em Theory of Retail Pricinq, C. A. BLlSS

(1988) e em The Effects of Third Degree Price Discrimination in Monopoly, T. J.

HOLMES (1989), os autores defendem o monopólio concentrado do varejo

associado à competição monopolística.
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2.4.8.4. Oligopólio

No oligopólio os produtos e serviços não precisam ser necessariamente

diferenciados, embora possam e também determinam o modelo. A maior

importância é dada ao pequeno número de empresas que atuam no mercado. É

um mercado que oferece muita resistência a novos entrantes, o que permite

lucros excessivos para estas empresas no longo prazo. Normalmente estas

barreiras são de investimento, tecnologia de processo ou tecnologia de

desenvolvimento ( patentes). Uma das estratégias do oligopólio, no sentido de

evitar novos entrantes, é inundar o mercado com produtos e/ou serviços a baixo

custo para desestimular o investimento no momento em que alguma empresa

pretenda, eventualmente, participar deste mercado. Os preços retornam aos

patamares normais tão logo a ameaça desapareça.

Em Oligopoly Theory and Retail Food Pricing, WILLlAN J. BAUMOL ET AL

(1964), em The Structure of a Retail Market and the Market Behavior of Retail

Units, BOB R. HOLDREN ( 1968) e em The Food Retailing Industry : Market

Structure, Profits and Prices , BRUCE W. MARION (1979), os autores

defendem a visão de que o varejo seria um oligopólio.

2.4.8.5. Competição perfeita

Neste mercado não há barreira a novos entrantes. A competição de preços leva

o produtor ou vendedor a trabalhar com os preços em um patamar muito

próximo ao custo marginal. O exemplo clássico de competição perfeita é

facilmente verificada em área de refeições localizadas em centros de compras.

Em Effective Competition and the Anti-Trust Laws, M. A. ADELMAN (1948) e

em Five Lectures on Economics Problems, GEORGE J. STIGLER ( 1950), os

autores entendem que este é o modelo econômico adotado pelo varejo.
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2.5. Conceitos de mercado e suas influências na relatividade de preços

As influências do mercado podem ser importantes na composição dos preços

relativos, razão pela qual serão estudados em um capítulo que lhes serão

dedicados.

Os conceitos mercadológicos, por vezes, serão complementados por conceitos

econômicos, sempre com a intenção de fortalecer os conceitos mercadológicos.

A intenção é fazer com estes conceitos, mercadológicos e/ou econômicos

voltados para mercado, nos ajudem a achar respostas para os dados

conseguidos na pesquisa exploratória, transformando-os em informações de

importância para o estudo.

2.5.1. Comportamento do consumidor - Visão microeconômica

O estudo do comportamento do consumidor pode ajudar na avaliação da

relatividade de preços uma vez que pode contribuir para explicar por que o

consumidor prefere um produto em detrimento a outro, pagando preços

diferentes para cada um deles, por motivações tangíveis ou intangíveis. Estes

conceitos serão de maior valia quando associados, ainda neste trabalho, a

outros fragmentos do estudo mercadológico como segmentação e

posicionamento de mercado, os quais serão abordados no item 2.5.3.

Em Microeconomia, ROBERT S. PINDYCK e DANIEL L. RUBINFELD (1991), o

tema comportamento do consumidor é tratado com especial destaque onde o

primeiro tópico discutido diz respeito às preferências do consumidor.

A preferência do consumidor no âmbito econômico, segundo os autores, é

estudada como sendo uma cesta de mercado, ou seja, metaforicamente é como

se houvesse uma cesta onde o consumidor colocasse produtos ou serviços, de

maneira combinada, de acordo com as suas preferências. Esta definição inicial

desconsidera um fator importante na economia que é a escassez. A variável
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escassez será introduzida na medida em que a teoria microeconômica for se

desenvolvendo.

Para se entender o conceito de preferência do consumidor, sob a ótica

microeconômica, é necessário que caminhemos com os autores e entendamos

algumas premissas básicas. Na verdade, segundo os autores, são três as leis

que explicam a preferência do consumidor na escolha de uma cesta de

produtos em detrimento a outra cesta de produtos. Apenas com o intuito de ligar

este embasamento teórico aos objetivos deste estudo, vamos substituir o

exemplo dado pelos autores como sendo produto A e produto B por marcas

nacionais e marcas próprias. Acreditamos que assim é possível se ter uma

melhor visão de onde este conhecimento poderia contribuir no entendimento

dos preços relativos.

Estabelecida a substituição, voltamos ao raciocínio dos autores onde poderia

se dizer que em dada cesta de produtos existem apenas marcas próprias,

enquanto em outra cesta apenas marcas nacionais. Pode-se ainda imaginar

que dada cesta contém mais produtos de marcas próprias do que nacionais,

mesclados entre si ou, simplesmente, o inverso, ou seja, mais marcas nacionais

do que marcas próprias. Discutir estas cestas, é entender como o consumidor

prefere compô-Ia.

Independentemente de como será composta a cesta, as três regras citadas no

parágrafo acima continuam válidas. Assim sendo, as três leis consistiriam em:

I. A primeira lei implica em dizer que uma cesta estará sempre completa, o

que significa, por analogia, dizer que os consumidores podem ordenar

esta cesta de acordo com suas preferências, desde que a complete.

Assim pode-se dizer que ordenando estas cestas, imaginando que as

restrições a que o consumidor se submete lhe permite montar apenas

duas cestas diferentes, tendo ele que escolher apenas uma das duas, o

forçará a escolher a primeira em detrimento a segunda, poderá ainda
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definir-se pela segunda ao invés da primeira ou, simplesmente, ser

indiferente às duas, atingindo a satisfação com qualquer que seja a

cesta.

11. O segundo princípio diz respeito a transitividade das preferências. Esta

transitividade nada mais é do que uma lógica racional de preferências.

Se um consumidor prefere, aqui somente como exemplificação, a cesta

de marcas próprias (A) à cesta mista entre marcas próprias e marcas

nacionais (B) e, ainda, se este mesmo consumidor prefere a cesta de

marcas mistas (B) à cesta de marcas nacionais (C), pela lógica da

racionalidade ou transitividade, este consumidor preferirá marcas

próprias (A) a marcas nacionais (C).

111. A terceira e última lei diz respeito a entender que todas as marcas são

boas logo, desconsiderando o preço, este consumidor preferirá levar

mais quantidades a menos quantidades.

As três leis, ou premissas, apresentadas acima representam a base

microeconômica da teoria do consumidor.

Um outro conceito interessante dentro do comportamento do consumidor é a

curva de indiferença. Esta curva é uma representação gráfica das preferências

do consumidor. A curva de indiferença representa todas as combinações

possíveis que acabam por satisfazer os anseios do consumidor. Apenas como

referencial, poderia ser imaginado que na ordenada estão as marcas nacionais

e na abscissa as marcas próprias. A curva de indiferença mostra quantas

unidades de uma, vamos citar marcas nacionais, o consumidor estaria disposto

a abrir mão para conseguir outra, vamos dizer marcas próprias.

O conceito dos autores para o comportamento do consumidor poderia, no

nosso estudo, ser relevante para avaliar como o varejista determina a
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relatividade de preço, uma vez que a troca pode se dar por fatores intangíveis

ou de percepção.

Voltando aos autores, um dado importante é que os economistas nunca

conseguiram medir a preferência do consumidor em termos de unidades

básicas, dado a complexidade da matriz, mas montaram um modelo válido e útil

que ajuda no entendimento das preferências.

Ainda dentro da economia, também discutido em Microeconomia, ROBERT S.

PINDYCK e DANIEL L. RUBINFELD (1991), há outro comportamento

importante a ser estudado que é a taxa marginal de substituição. Esta taxa

serve para dizer a quantidade de dado produto que um consumidor estaria

disposto a abrir mão em detrimento a um produto substituto. Esta taxa é medida

dentro da curva de indiferença, uma curva côncava, o que implica dizer que no

limite das duas extremidades desta curva, quase na tangente da ordenada e da

abscissa, o consumidor estará muito menos propenso a trocar um produto por

outro.

Vamos aproveitar o conceito dos autores e vamos utilizar as marcas próprias e

marcas nacionais como exemplo. Vamos dizer que as marcas próprias estão na

ordenada enquanto as marcas nacionais estão na abscissa. Na medida em que

o consumidor já tem uma quantidade muito grande de marcas nacionais e nada

de marcas próprias, ele abrirá mão de um número grande de produtos de

marcas nacionais em detrimento a uma unidade de marcas próprias. Na medida

em que for saturando as marcas próprias, ele abrirá mão de menos marcas

nacionais para cada marca própria. Em resumo, pode-se dizer que, dentro da

teoria econômica, um consumidor preferirá sempre uma cesta de produto

balanceada, evitando-se assim cestas com um único conteúdo.

o conceito de taxa marginal de substituição ainda ajuda no entendimento de

substitutos perfeitos. Quando a taxa marginal de substituição é constante,

significa que para o consumidor tanto faz se o produto a ser comprado é "A" ou
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"8", ou seja, ele aceita sempre trocar um "A" por um "8" ou vice e versa. O

substituto perfeito pode indicar preços relativos iguais ou muito próximos, uma

vez que todos os demais atributos já foram analisados pelo consumidor.

Se por um lado as curvas de indiferença explicam boa parte do comportamento

do consumidor, por outro ela não explica totalmente por não considerar

nenhuma restrição, como a orçamentária por exemplo. As restrições

orçamentárias limitam o consumidor quanto à possibilidade de comprar bens e

serviços de forma indiscriminada. Daí a teoria econômica colocar as curvas

convexas de indiferença paralelas. A distância entre uma curva de indiferença e

outra é exatamente a restrição orçamentária.

Uma combinação interessante, que podemos usar no nosso trabalho, é a

junção dos fragmentos teóricos aqui apresentados. Dentre eles a terceira lei,

qual seja, um consumidor prefere mais quantidades a menos quantidades,

sempre que ele estiver impossibilitado de mudar de curva de indiferença, logo

mudar sua cesta de produtos, em função da restrição da renda. Estas relações

podem ajudar a mostrar o comportamento do varejo, no que tange a preço, em

relação ao comportamento microeconômico do consumidor.

Retornando aos autores, a escolha do consumidor terá então, partindo da

premissa que ele vai maximizar seus resultados, que atender a duas relações

econômicas básicas, quais sejam:

I. O gasto do consumidor tem que estar exatamente sob a linha do

orçamento ( premissa de não haver poupança) e;

11. A cesta por ele escolhida deve maximizar sua satisfação.

2.5.2. Comportamento do consumidor ~ Conceito mercadológico
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o comportamento do consumidor, como visto em Market-driven management

strategic & operational marketing, JEAN-JACQUES LAMBIN (2000), quanto a

uma compra, passa necessariamente por 5 fases que são:

I. Reconhecer que há um problema;

11. Pesquisa e informações;

111. Avaliação de alternativas;

IV. Decisão de compra e ;

V. Comportamento após a compra.

No caso da relatividade de preços, em qualquer das situações, marca líder ou

média de preços, estes fatores influenciarão de alguma forma. Como citação

hipotética podemos dizer que o comportamento pós compra, principalmente

qualidade, como será visto em Private Label Grows up, BRUCE WINNINGHAM

( 1999 ) pode ser determinante na consolidação do comportamento do

comprador e poderá, inclusive, aproximar ou distanciar a marca própria da

marca líder. Da mesma forma, a avaliação de alternativas pode descartar a

marca própria em função de um comportamento pós compra anterior. Este

descarte pode ser definitivo, quando o consumidor nunca mais aceita

considerar esta possibilidade como sendo uma alternativa real de compra, ou

relativa, neste caso, se a diferença for apenas de preço, a hipótese do descarte

pode ser reavaliada.

A representação gráfica do comportamento do consumidor, considerando os

fatores externos, como sociais, de marketing e situacionais, pode ser visto na

figura 2 abaixo, como segue:
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Figura 2 Comportamento de compra do consumidor

Fonte: Adaptado de Market-driven management strategic & operational marketing,
JEAN- JACQUES LAMBIN (2000)

o figura 2 acima, a qual demonstra o comportamento do consumidor, ocorre

em qualquer situação, mesmo em compra por impulso. Neste caso, a única

alteração é a velocidade com que estes estágios são avaliados pelo

consumidor.

Em Market-driven management strategic & operational marketing, JEAN-

JACQUES LAMBIN (2000), é observado que, dentro deste processo, entre o

reconhecimento das necessidades e avaliação pós compra, um fator é muito

importante e pode influenciar no preço pago pelo consumidor: a importância do

risco percebido.

Ao avaliar uma situação de compra, o consumidor identifica o nível de risco que

está sendo exposto. Ele pode avaliar o risco como sendo funcional, ou seja, na

percepção dele o produto pode não atender às expectativas. O risco

identificado pode ser financeiro, no caso de alimentos podemos exemplificar

como tendo o produto que ser descartado por não atender às necessidades.

Pode ainda ter o risco de perda de tempo, como exemplo podemos citar em

alimentos que o produto não funciona e foi despendido muito tempo em uma

receita. Há ainda a percepção de risco físico, caso o produto promova algum

distúrbio por qualidade. Um outro risco identificado pelo autor seria o social, que

como exemplo em alimentos aplicável quando, casos mais sofisticados, a
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marca escolhida não passe a imagem que este consumidor tem na sociedade

e, finalmente, o autor identifica o risco psicológico, caso o produto acabe por

afetar a alto estima. Um exemplo em alimentos poderia ser o caso de um

ingrediente alimentício que não atendesse às necessidades da receita e

acabasse por comprometer algo sério, como uma festa , sendo o usuário,

apenas como referência, um profissional.

Em The influence of Perceived Risk on Brand Preference for Supermarket

Products, MARK G. DUNN ET AL (1986) também estudam o risco percebido

na comparação entre as marcas nacionais, marcas próprias da loja e marcas

próprias genéricas e concluem que os consumidores percebem o risco

comparando as três diferentes categorias. Os riscos de desempenho e

financeiro apresentam-se como importantes quando produtos de supermercado

são comprados, enquanto no mesmo tipo de varejo o risco social apresenta-se

como um fator menor. O estudo sugere que as preferências de marcas pelos

consumidores são relacionados à percepção de risco, quando uma alternativa é

apresentada para substituir a sua marca de confiança.

O conceito de risco estabelecido em Market-driven management strategic &

operational marketing, JEAN-JACQUES LAMBIN (2000), poderia contribuir no

estudo de relatividade de preço se associado ao conceito de commodity

estabelecido em Retailer Reactions to Competitive Price Changes, PETER R.

DICKSON e JOE E. URBANY ( 1994). Isto significa dizer que, no nosso

trabalho, um fator a mais que poderia determinar o grau de commodity seria o

risco percebido pelo consumidor. Como analogia, poderia se dizer que risco

percebido próximo a zero, indicaria grau de commodity alto. Como exemplo de

um item que se encaixaria neste conceito, estaria o óleo de soja.

A nossa avaliação é que o preço que o consumidor estaria disposto a pagar

para cada produto teria uma relação direta com cada uma destas percepções

de risco identificadas em Market-driven management strategic & operational

marketing, JEAN-JACQUES LAMBIN (2000). Apenas para consolidar o conceito
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defendido pelo autor, parece ser pertinente um exemplo clássico de

comportamento de compra que é o risco percebido da mãe ao se decidir pela

compra de uma comida industrializada para seu bebê. Dentro das 5 fases que

determinam o comportamento do consumidor, o fator risco no momento da

troca de marca, neste caso, deve ser severamente avaliado.

Em Market-driven management strategic & operational marketing, JEAN-

JACQUES LAMBIN (2000), é estudado que dentro das motivações que

impulsionam o consumidor, é importante uma análise mais dedicada à força da

lembrança das marcas na decisão de compra, assim como suas nuanças.

Como definido pelo autor, quando se fala da marca um ponto importante é o

seu reconhecimento. Neste caso, o consumidor primeiro reconhece a marca e,

somente depois, gera a sua necessidade. A necessidade é gerada no momento

em que o consumidor reconhece a marca e, depois, pensa no produto que está

embalado nesta marca. O reconhecimento é o mínimo nível de lembrança de

uma marca. Este conceito é importante no estudo de preços relativos, porque

ajudará a explicar a relatividade da marca própria em relação ao líder.

Um pouco acima do reconhecimento de uma marca está a lembrança ( do

inglês recett; de uma marca. Neste caso, o consumidor primeiro identifica uma

necessidade e, então, relaciona esta necessidade a uma marca. É um nível um

pouco mais forte de lembrança.

A expressão mais forte de lembrança de marca é o top of the mind. Aqui, ao

citar um produto,esta é sempre a primeira marca que vem à cabeça do

consumidor.

Uma forma de se descobrir a similaridade de marcas nas cabeças dos

consumidores é se utilizar da metodologia de análise de similaridade percebida.

A similaridade percebida também pode ser um bom indicador de relatividade de

preços. Esta similaridade fica mais consistente na medida em que mais

atributos são considerados na avaliação.
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No estudo Mudanças no Mercado Brasileiro, AC NIELSEN (2000), foi avaliado

o comportamento do consumidor sem que fosse considerada uma marca

específica. O objetivo era avaliar o comportamento do consumidor em relação

às marcas próprias. Os consumidores foram entrevistados e, ao grupo, foi

perguntado, o que os levaria a consumir marcas próprias. Estes resultados

estão refletidos no gráfico 4 abaixo.

Para efeito de entendimento do gráfico 4, vale dizer que foi considerado a

totalidade dos entrevistados não como número absoluto mas percentual, ou

seja o total dos entrevistados é igual a100%.

De forma indireta, pode-se dizer que foi perguntado a este grupo qual seria o

comportamento de cada membro, em tese cada consumidor, considerando as

decisões de cada um nas fases que precedem ou fazem parte do processo de

compra, como descrito no modelo estudado em Market-driven management

strategic & operational marketing, JEAN-JACQUES LAMBIN (2000).

Neste mesmo estudo, não explicitamente, foi colocado a estes consumidores

os riscos inerentes às mudanças de uma marca usual de consumo para uma

marca própria. As respostas estão tabuladas, como seguem:
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Gráfico 4 Comportamento do consumidor para mudanças de marcas

Comportamento do consumidor
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Motivos de compras marcas próprias em %

Fonte: AC Niesen. CBPAlLATAM

A leitura do gráfico nos diz que perguntado a 100% dos consumidores em

potencial quantos comprariam marcas próprias, caso estas fossem mais

baratas, 71% responderam que comprariam. Do mesmo modo, foi perguntado

em relação à qualidade, confiança no varejista e assim por diante, até

completar o quadro, nos cinco atributos colocados pará avaliação.

Em outra pesquisa, mas no mesmo estudo, foi avaliado o comportamento de

compra do consumidor de forma mais genérica, os resultados observados estão

refletidos no gráfico 5 e são os seguintes:
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Gráfico 5 Fatores que influenciam na decisão de compras

o 10 20 30 40 50

Decisão de com pras - %
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Preços baixos ~~~~~~~~~~~41~-,

Fonte: AC Nielsen. CBPNBrasil

Como no gráfico anterior, foi colocado para o consumidor uma série de oito

atributos e foi perguntado para este mesmo consumidor qual era a sua

propensão de consumo em relação a preço, propaganda, anúncios em folhetos

e assim por diante, até completar o ciclo dos oito atributos. No caso do preço,

por exemplo, dos 100% dos consumidores entrevistados, 41 % informaram ter o

preço como fator de atratividade para o consumo, contra apenas 2%

representada pelas marcas.

o gráfico 6 procura mostrar qual é comportamento do consumidor em relação

ao varejista. O modelo adotado segue as mesmas linhas dos demais gráficos.
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Gráfico 6 Decisão de compra em relação ao varejista
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o conceito é exatamente igual aos dois gráficos que o precedem. Quando

perguntado a 100% dos consumidores o que os fazem optar por determinado

varejista, 43% destes 100% estariam propensos a comprar em um

supermercado próximo, enquanto, por exemplo, 19% optaria por se deslocar

para mais longe para ter preços mais atraentes.

Outro fator que merece destaque e que também que pode ajudar no

entendimento dos preços relativos, dentro do comportamento do consumidor, é

a fidelidade, quer seja em relação à marca ou ao estabelecimento. Em Market-

driven management strategic & operational marketing, JEAN-JACQUES

LAMBIN (2000), é estudado a fidelidade do consumidor como sendo um atributo

fácil de descrever, mas absolutamente difícil de entender.

Há uma reflexão do autor onde ele se questiona se poderia haver fidelidade

quando dado consumidor repete a compra da marca ou a compra no

estabelecimento. Ele mesmo observa que, quem analisasse isto, deveria se

questionar quantas vezes seriam necessárias estas repetições para que a
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fidelidade não fosse alvo de dúvidas. O autor então cita que mesmo que fosse

considerado, apenas como exemplo, que cinco vezes seriam uma

demonstração de fidelidade, poderia ser discutido se a fidelidade não se

devesse, única e exclusivamente, a algum outro fator, como restrição de renda,

por exemplo. Este conceito pode ser importante na explicação da relatividade

de preços quando relacionadas a fidelidade nas marcas próprias comparada à

fidelidade nas marcas nacionais.

2.5.3. Segmentação, diferenciação e posicionamento de mercado

Em Market-driven management strategic & operational marketing, JEAN-

JACQUES LAMBIN (2000) mostra que o primeiro passo no processo de

segmentação de mercado é a definição do mercado de referência. Entende-se

por mercado de referência aquele mercado onde se deseja competir. No caso

do estudo conduzido neste trabalho, o mercado de referência é o varejo de

supermercados.

Segundo o autor a definição do mercado de referência propicia, para quem a

estabeleceu, a possibilidade de se ver dentro da análise das forças de Porter,

ou seja, diante da concorrência, dos clientes, dos fornecedores, dos produtos

substitutos e novos entrantes.

Ainda segundo o autor, o mercado de referência é o resultado de uma macro-

segmentação e deve considerar o grupo de clientes, as tecnologias necessárias

e as necessidades a serem atendidas. Depois de definido o mercado de

referência, três eventos ocorrerão na seqüência que são : segmentar,

diferenciar e posicionar.

Todos estes conceitos podem ser importantes no entendimento e explicação

da relatividade de preços, uma vez que podem ser referenciais marcantes na

avaliação de maiores ou menores diferenças verificadas no estudo. Vale ainda

dizer que os três conceitos se aplicam tanto aos produtos, marcas nacionais,

regionais e próprias, quanto aos varejistas, que. podem se decidir por
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segmentações distintas, formas diferentes de se distinguir e podem, inclusive,

adotar posicionamentos diversos entre si.

A segmentação do mercado consiste, segundo o mesmo autor, em dividir o

mercado em grupos com interesses semelhantes e características

motivacionais próximas. A primeira etapa da segmentação é a macro-

segmentação onde, como já observado, determina o mercado de referência. A

segunda etapa da segmentação é a micro-segmentação, que destina-se a

identificar grupos específicos dentro do mercado de referência. Caberá à

empresa, após segmentar o mercado, identificar qual é a atratividade que este

mercado proporciona.

Dentro dos conceitos clássicos da segmentação podem ser citados a

segmentação descritiva, a segmentação por benefício e a segmentação por

comportamento de compra ou psicográfica ( estilo de vida).

Uma vez segmentado o mercado, o passo seguinte é diferenciar da

concorrência. Esta diferenciação precisa ser significativa, ao ponto de criar uma

vantagem competitiva relevante. A diferenciação é resultante da segmentação

do mercado. Ela pode ajudar na explicação entre as eventuais discrepâncias,

caso ocorram, observadas na comparação entre marcas próprias e marcas

líderes e média de preço. A avaliação do impacto da diferenciação também

pode ser baseado em Private Label Grows up, BRUCE WINNINGHAM (1999),

onde o autor coloca este ponto como relevante para as marcas que querem se

destacar no mercado. A diferenciação pode se dar por vantagem em atributos e

benefícios, serviços agregados, canais de distribuição ou imagem, dentre

outros.

Ainda em Market-driven management strategic & operational marketing, JEAN-

JACQUES LAMBIN (2000) estabelece que, definida a segmentação, e

determinado como se diferenciar do mercado, o passo seguinte diz respeito ao

posicionamento. Posicionar é criar uma posição única nas mentes dos

consumidores. Ao ouvir o nome do varejo e/ou do produto o consumidor deve
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imediatamente conectá-lo a esta imagem. O consumidor não pode ter dúvidas

quanto ao posicionamento do varejista e/ou do produto.

Adaptando o conceito do autor à nossa realidade, podemos dizer que o varejo

pode ser visto como uma organização líder de preço ou como uma organização

com preços superiores pelo nível de serviço que oferece, não importa, o que faz

a diferença é a clareza com que isto é comunicado ao mercado.

A segmentação, a forma como se diferencia e o posicionamento podem dar

respostas interessantes sobre a relatividade dos preços.

2.5.4. Ciclo de vida dos produtos

Entender o conceito de ciclo de vida do produto pode ser importante na

descrição e explicação da relatividade de preços, na medida em que diferentes

estágios no ciclo de vida de um determinado produto podem trazer

interpretações diferenciadas na relatividade de preços.

Em Administração de Marketing, PHILlP KOTLER (1994) demonstra que, na

introdução de um produto, há um maior dispêndio de capital e o retorno

continua sendo negativo, em função dos gastos incorridos no desenvolvimento.

Nesta fase, inicia-se a distribuição no atacado, a distribuição no varejo, busca-

se espaço nas gôndolas e incentiva-se a experimentação. É nesta fase que se

define o padrão que será adotado pelo consumidor: padrão de sistemas, de

embalagem e de comportamento do consumidor em relação ao produto. A

tendência é que haja poucos produtores competindo e, por ser novidade o

produto, desde que aceito pelo consumidor, tende a ter preços superiores. Isto

se aplica, principalmente, em bens de tecnologia, pois é aqui que se pratica o

price skimming.

No crescimento ainda há relativamente poucos atores no mercado. É nesta fase

que se incentiva a continuidade das compras, o uso da novidade, tenta-se
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aumentar a freqüência da compra, busca-se novos mercados por expansão da

distribuição, ajusta-se os estoques em função de atacado e varejo e

desenvolve-se extensões de linha.

Na maturidade, exceto se protegido por patente ou tecnologia destacadamente

diferenciada, o número de atores tende a se intensificar e os preços, como

conseqüência, tendem a cair. A maturidade é a fase onde há o melhor retorno

de caixa, dado que não há gastos com desenvolvimento ou lançamento. Nesta

fase do ciclo, o objetivo da indústria é manter os usuários atuais, conquistar

novos usuários, manter a distribuição, otimizar a linha de produtos e a

embalagem.

No declínio, o objetivo passa a ser a otimização dos .ingredientes, atração dos

consumidores indecisos, retardo na diminuição dos usuários, restrição da linha

de produtos e retardo nas perdas de distribuição. O comportamento da oferta

de alguns produtos, nesta fase, se confunde com o estágio de introdução ou

crescimento. A baixa rentabilidade, além da queda constante nas vendas, faz

com que muitos atores abandonem o mercado. Ocorre aí um fato interessante:

se um dos atores não tivesse saído do mercado, o negócio seria ruim para

todos, dado a baixa demanda e a concorrência acirrada. Neste ponto, o foco é

basicamente a liderança de custos para conseguir manter a liderança de

preços. Com a saída de um dos atores, a capacidade total ofertada fica

ligeiramente abaixo do limite máximo instalado, o que não permite nenhum

esforço adicional para aumentar volumes. A limitação de capacidade impede a

expansão da categoria.

A avaliação do comportamento dos preços relativos pode ser enriquecida,

entendida ou mesmo explicada aproveitando-se se dos conhecimentos

verificados em Administração de Marketing, PHILlP KOTLER (1994 ), na

medida em que se possa compará-lo à realidade das análises exploratórias e,

por fim, validando ambos, pesquisa e revisão do conhecimento, com o
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observado em Private Label Grows up, BRUCE WINNINGHAM (1999),

principalmente no tópico voltado às inovações, como será visto mais adiante.

2.5.5. A importância das marcas

No nosso trabalho, as marcas representam um papel especial, uma vez que

três das variáveis independentes dizem respeito a elas, quais sejam :

Concentração das três principais marcas, concentração do líder e investimento

em mídia na categoria. A marca ainda mostrará sua força na relatividade de

preços e no posicionamento da marca própria, quando esta assume o papel de

marca.

2.5.6. Conceito de Marcas

Em Marcas: Brand Equity gerenciando o valor da marca, DAVID A. AEKER

(1998) define marca como sendo:

"Uma marca é um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo,
marca registrada, ou desenho de embalagem) destinado a identificar os bens
ou serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar
esses bens e serviços daqueles dos concorrentes. Assim uma marca sinaliza
ao consumidor a origem do produto e protege, tanto o consumidor quanto o
fabricante, dos concorrentes que oferecem produtos que pareçam idênticos."
(AEKER, 1998, p. 7).

o conceito de marca visto em Marcas: Brand Equity gerenciando o valor da

marca, DAVID A. AEKER (1998), pode ser de grande importância ao analisar

preços relativos e verificar se há significativa diferenciação na relatividade dos

preços das marcas próprias em relação à média dos preços e , principalmente,

na relação com o líder.

2.5.7. O crescimento da marca própria e sua relação com as marcas nacionais

Em Private Label Grows up, BRUCE WINNINGHAM ( 1999) trabalha o tema

de marcas próprias quanto à construção de marcas. O ponto principal do artigo

diz respeito à inversão ou incerteza recente elaborada no processo de criação
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de marcas que reinava nos últimos 50 anos. Neste conceito tradicional, as

marcas eram criadas e eliminadas dentro do domínio da indústria, entretanto

nos últimos 5 ou 10 anos este fundamento parece ter mudado. Começa, neste

período, a aparecer uma nova definição na criação e construção de marcas

que, como resultado, coloca o varejo e a indústria diante de um dilema diferente

onde, pela primeira vez, o maior concorrente da indústria passa a ser o próprio

varejo.

Segundo o artigo, o que tem levado os líderes em operações de varejo a

aumentar a ênfase na política de utilização das marcas próprias é a

necessidade estratégica e competitiva para criar posições diferenciadas entre

distintas cadeias de varejo.

No nosso estudo, esta afirmação pode ser utilizada como mais um ferramenta

na análise das diferenças entre preços relativos entre cadeias atuando no

varejo de alimentos.

Um ponto relevante mencionado no artigo é que, no mercado norte-americano

nos últimos 10 anos, o varejo vem trabalhando muito forte para demonstrar para

seus clientes que a marca própria oferece benefícios idênticos àqueles

oferecidos por marcas com reputação nacional e com imagem de marca

consolidada nas mentes dos consumidores. O resultado obtido no mercado

americano é que foi gerado um grande potencial para reduzir o impacto do valor

da marca nas decisões de compra do consumidor.

Ainda em Private Label Grows up, BRUCE WINNINGHAM ( 1999) demonstra

que no mercado americano, dois vetores de significativa importância ocorreram

para fortalecer a marca própria e, em decorrência, enfraquecer as marcas

reconhecidas; são eles:

I. O aumento da qualidade absoluta dos produtos vendidos com marca

própria e;
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11. A diminuição drástica no lançamento de produtos inovadores por parte

da indústria

A observação do autor indica que o somatório das forças inversas destes dois

vetores coloca o consumidor diante de prateleiras com uma imensidão de

produtos sem nenhum tipo de distinção relevante, o que faz com que a marca

própria se apresente para como uma opção interessante.

As observações citadas em I e 11acima, complementadas pelo comentário do

autor, podem ajudar a explicar os preços relativos em relação à média da

categoria, principalmente se os preços médios das categorias estiverem

alinhados com os preços das marcas próprias. O conceito pode também ajudar

na explicação das ocorrências observadas, caso o preço das marcas próprias

estejam muito próximos dos preços relativos em função do líder. Esta avaliação

pode ser reforçada utilizando-se os conceitos estabelecidos em Competitive

Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance, MICHAEL E.

PORTER (1985).

Como visto em Private Label Grows up, BRUCE WINNINGHAM (1999), a

tendência de se valorizar a marca própria caminha no sentido oposto à

estratégia estabelecida no início das marcas próprias, com a utilização de

marcas genéricas e sua embalagens brancas. O artigo afirma que, com a

apresentação das embalagens brancas, o varejista estava comunicando que

implicitamente havia uma troca de preço por qualidade, o que acabou por levar

o modelo ao insucesso. O modelo de embalagens genéricas, com o apelo de se

trocar preço por qualidade, mostrou-se inaceitável por parte dos consumidores.

As marcas próprias apenas vêm mostrando crescimento, porque os

consumidores acreditam que os produtos, que elas representam, oferecem

reconhecida qualidade.
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Esta observação também pode ser útil na explicação da relatividade de preços

entre marcas próprias, média da categoria e marca líder, na medida em que o

trabalho exploratório possa coletar as informações de quem seriam os

fabricantes das marcas próprias e qual seria a força de cada um deles no

mercado.

o trabalho feito pelo varejo americano, e descrito em Private Label Grows up,

BRUCE WINNINGHAM (1999), poderá ser validado pelo estudo de

relatividade de preços no varejo brasileiro. Este estudo indica que, cada vez

mais, o consumidor está vendo a marca própria como sendo uma verdadeira

marca, ou seja, de diversas formas o varejista está mudando as convenções

passadas sobre a estratégia de marcas próprias. Uma das mudanças que esta

nova modelagem traz é a necessidade do varejo e da indústria mudarem seus

conceitos e forma de relação. O varejo terá que gerenciar a marca própria como

sendo uma marca de verdade e, para isto, precisará usar maiores conceitos e

esforços de valorização da sua marca escolhendo, inclusive, quais as

categorias que podem reforçar esta imagem.

Para que esta revolução ocorra em Private Label Grows up, BRUCE

WINNINGHAM (1999) diz que o varejo precisa criar uma mudança no

comportamento do consumidor no momento da decisão de compra. Ele ainda

enfatiza que embora marketing tenha relegado a marca própria,

tradicionalmente, a uma posição alternativa de item promocional para

fornecedores sensíveis a preço, a mentalidade precisa mudar. O varejo e a

indústria devem entender, segundo o autor, que as regras no tratamento desta

categoria de fato mudou.

Como conclusão do artigo é sustentado que, para fazer frente à briga com

marcas próprias, os fabricantes deverão reforçar as suas habilidades básicas

no tratamento da marca, decidir qual deve ser o seu consumidor alvo e buscar

diferenciar com soluções inovadoras de produto.
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o autor cita um caso de sucesso em marcas próprias no mercado americano

onde o espaço reservado às marcas nacionais, menos de 40% da fatia de

mercado deste segmento, é ocupada apenas por produtos inovadores e/ou pelo

valor de imagem que estas marcas representam para o varejo.

Em complemento ao visto em Private Label Grows up, BRUCE WINNINGHAM

( 1999 ), há o artigo Private Practice, JEFF CIOLETTI ( 2000), onde o foco é a

concentração crescente do varejo e, como conseqüência, o franco

desenvolvimento das marcas próprias.

o ponto em Private Practice, JEFF CIOLETTI (2000), é que, havendo maior

concentração, o varejo precisa buscar novos músculos para sustentar o seu

crescimento e a solução estaria em trabalhar mais as marcas próprias. O

conceito a que se resume o artigo é que as marcas próprias pagarão o

crescimento do escopo do varejo.

O conceito visto em Private Practice, JEFF CIOLETTI ( 2000), pode ajudar, haja

vista que, embora os varejos analisados sejam de grande porte, ou seja, são os

6 maiores do mercado onde o trabalho se desenvolve, há relativa diferença

entre eles, o que pode explicar as diferenças de preços relativos entre estas

distintas redes.

2.5.8. Fatores que enfraquecem a marca

Em O Império das Marcas, JOSÉ R. MARTINS e NELSON BLECHER (1996)

afirmam que o oposto de um produto de marca é um produto tido como sendo

uma commodity. Quanto mais um produto puder ser classificado como sendo

uma commodity, ou seja, sem nenhuma diferenciação em relação aos produtos

concorrentes, menor será o prêmio que poderá ser capturado pela marca.
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Esta importante informação dos autores poderá servir no momento da avaliação

de eventuais diferenças encontradas que necessitem de maiores explicações,

principalmente quando analisada a relatividade de preços entre marcas próprias

e líderes.

Embora não estejam exatamente dentro da classificação do que seria uma

commodity, podemos também incluir neste grupo produtos que são tratados

pelo consumidor como substitutos perfeitos na formação do preço de referência

interno, como visto anteriormente em Retailer Reactions to Competitive Price

Changes, PETER R. DICKSON e JOE E. URBANY ( 1994), o qual ajudará,

inclusive, na decisão da escolha do varejo.

Segundo o analisado em O Império das Marcas, JOSÉ R. MARTINS e NELSON

BLECHER (1996), com base nas premissas acima expostas, afirmam que a

marca será enfraquecida na medida em que ela for forçada a perder o espaço

que lhe foi reservado nas lembranças dos consumidores. Com isto, quanto

menos força tiver a marca, mais susceptível estará para encontrar um substituto

perfeito para o produto que ela representa.

Os autores ainda lembram que esta perda de espaço nas mentes dos

consumidores pode ocorrer por falta de ação de quem detém a marca, no

sentido de fortalecê-Ia, ou por ação de quem com esta marca compete e/ou tem

o interesse de enfraquecê-la,

2.5.9. As marcas próprias comparadas ao enfraquecimento da marca

Ainda em O Império das Marcas, JOSÉ R. MARTINS e NELSON BLECHER

(1996) comentam que as marcas próprias apresentam-se como um fenômeno

que aos poucos ocupam as gôndolas do varejo. O avanço das marcas próprias,

ou mesmo das marcas menos conhecidas, roubam espaço de marcas nacionais

de destaque.
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A manutenção das marcas nacionais exige investimentos que, por muitas

vezes, acabam caindo no esquecimento daqueles que deveriam se obrigar a

cuidar deste patrimônio.

Não é incomum uma marca estar no auge e, por falta de visão estratégica, a

empresa titular dos direitos desta marca não perceber que a hora de investir é

aquela. A conseqüência não poderia ser outra a não ser permitir que uma

marca de destaque seja desafiada por iniciantes ou desconhecidos, os quais

têm como única característica competitiva: o preço baixo.

A afirmação dos autores poderá ser utilizada quando verificada a influência do

investimento de mídia na formação dos preços relativos. Também poderá ser

validada ou refutada, caso a marca se mostre como um fator relevante no

aumento dos preços relativos na comparação entre marcas próprias e marcas

líderes.

Apenas para reforçar este conceito, podemos analisar o verificado em

Mudanças no Varejo Brasileiro, AC NIELSEN (2001), onde um estudo realizado

mostrou que no ano de 2000 cerca de 38% dos consumidores mudaram de

marca. No segmento de alimentação, alvo deste estudo, dos 38% dos

consumidores que decidiram mudar de marca, 26% mudaram para marcas mais

caras, enquanto a maioria, ou seja, 74%, migraram para marcas mais baratas.

Este estudo ainda mostrou que, no mesmo ano, 63% das marcas consideradas

líderes perderam participação em volumes de vendas. Entre os anos de 1998 e

2000 as marcas de preços baixos, assim entendido como as marcas com

preços 89% do total da média de preços geral da categoria, ganharam 58% de

participação, caso das mercearias doces, e 73% no caso da mercearia salgada.

No caso de mercearia doce, a variação percentual entre 1998 e 2000 mostrou

que os ganhos de volumes se deram em favor de outras marcas, que não as

marcas líderes, em 46%. O complemento observado em crescimento, ou seja,

54%, foi em favor das marcas intermediárias e/ou marcas próprias.
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Ainda segundo este estudo, sob a ótica dos consumidores nos pontos de

varejo, quase todas as marcas ao não se diferenciarem quanto a apresentação,

conteúdo, atributos e características, serão tidas como commodity,

corroborando com o estudado em Competitive Advantage : Creating and

Sustaining Superior Performance, MICHAEL E. PORTER (1985), quando o

tópico principal é a liderança de custo, e em Retailer Reactions to Competitive

Price Changes, PETER R. DICKSON e JOE E. URBANY ( 1994), no caso do

conceito de commoditye, assim, serão tratadas.

Como citado em O Império das Marcas, JOSÉ R. MARTINS e NELSON

BLECHER (1996), quando tudo é percebido pelo consumidor como sendo igual,

quer seja no mundo real ou no universo das percepções, inclusive as induzidas,

o único diferencial passa a ser o preço. Sem que haja uma marca forte na

percepção dos consumidores, a única coisa que ocupa espaço nas suas

mentes será a convicção de sempre comprar o mais barato.

Como já demonstrado anteriormente em Market-driven management strategic &

operational marketing, JEAN-JACQUES LAMBIN (2000), no tema que versava

sobre segmentação de mercado , caso o comportamento dos consumidores

seja o de não mais perceber a diferença entre dois produtos ou serviços,

nenhum prêmio será pago a um produto ou serviço em detrimento a outro,

também ratificado em Microeconomia, ROBERT S. PINDYCK e DANIEL L.

RUBINFELD ( 1991 ), especificamente no estudo sobre curvas de indiferença.

Aqui vale recordar que uma das leis econômicas estudada dizia que um

consumidor sempre preferirá mais coisas a menos coisas na sua cesta de

produtos. Marca pode ser entendido como mais coisas, mesmo sendo
intangível.

2.5.10. O conflito das marcas próprias e marcas nacionais
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Em Brand Versus Private Labels : Fighting to Win, JONH A. QUELCH e DAVID

HARDING ( 1996 ) abordam o conflito entre marcas próprias e marcas

nacionais de forma a dar uma recomendação para um melhor direcionamento

estratégico para indústria e varejo na administração deste conflito. Na evolução

do seu trabalho, os autores acabam por fornecer elementos importantes que

ajudam o leitor a entender as forças e fraquezas das marcas próprias e das

marcas nacionais.

o trabalho é todo desenvolvido tendo como cenário de fundo o mercado

americano da década de 90, mas pode ser aplicado ao nosso trabalho com

poucas ou nenhuma adaptação.

Os autores começam por fazer uma analogia entre marcas próprias e marcas

nacionais. Eles partem do princípio que para os consumidores não existe marca

própria do varejo A ou do varejo B. Como marca própria é a ausência de marca,

o consumidor a entende como sendo uma única coisa, independentemente de

onde se compra. A marca própria, como já dito, não é uma marca, é um

conceito.

Entendendo a marca própria desta forma, ou seja, como sendo para o

consumidor apenas marca própria, ela teria a liderança coletiva em 77 das 250

categorias de supermercado se comparada à mais forte das marcas nacionais.

Em outras 100 categorias elas ocupariam o 2° ou 3° lugares.

Os autores enfatizam, por diversas vezes, que eles entendem haver uma

correlação muito forte entre a fatia de mercado das marcas próprias e a

situação econômica experimentada pelos consumidores. Estudos realizados por

eles mostraram que a marca própria no mercado americano tem uma média

estável de 14% das vendas em valores. Quando o mercado tende a entrar em

processo recessivo, como ocorreu entre 1981 e 1982, as marcas próprias

chegaram a alcançar patamares de 17% das vendas em valor. Há uma
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associação forte entre marca própria e preço. Um aspecto levantado pelos

autores é que mesmo quando as marcas próprias receberam incentivo de

mídia, em situação econômica normal, a fatia de mercado chegou a apenas

14,8%.

A observação dos autores pode ajudar a explicar a influência da mídia nas

marcas nacionais na relatividade de preços.

Um exemplo forte citado pelos autores é o caso da entrada de refrigerantes do

tipo cola no mercado inglês. O único apelo de entrada da marca própria foi o

preço, no caso 28% inferior ao líder, que era a Coca Cola. Dois anos depois

esta cola alternativa representava 65% do faturamento do fabricante e havia

tomado 15% de fatia de mercado da marca líder. É com esta observação que

os autores recomendam fortemente que a marca própria tem que ser tratada

como qualquer outra marca nacional.

Um tratamento especial é dado no artigo para as forças das marcas próprias,

valendo relembrar que no nosso trabalho estas forças podem ser traduzidas

como menor relatividade de preços.

Mesmo relevando a importância das condições econômicas no seu estudo, os

autores afirmam que muitos fatores que mantêm a marca própria forte no

mercado hão de ficar, independentemente do que pode estar ocorrendo com a

economia. Um destes fatores é o aprimoramento da qualidade das marcas

próprias. A distância entre a marca própria e a marca nacional neste quesito foi,

aos poucos, se estreitando. Os autores afirmam que esta distância é pequena,

principalmente para categorias que historicamente são caracterizadas por baixo

grau de inovação. Neste ponto os conceitos estudados em Brand Versus

Private Labels : Fighting to Win, JONH A. QUELCH e DAVID HARDING ( 1996 )

e em Private Label Grows up, BRUCE WINNINGHAM ( 1999 ) parecem

convergir perfeitamente.
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Um conceito importante dos autores que pode ajudar na explicação deste

trabalho, diz respeito ao crescimento das marcas próprias no mercado europeu

e do não acompanhamento neste crescimento pelo mercado americano.

Segundo o estudo, esta diferença na atuação de marcas próprias se deve a um

problema estrutural. Os autores afirmam que as emissoras abertas nos EUA

não têm o mesmo volume de propaganda para as marcas próprias que suas

equivalentes na Europa, sendo o volume nesta muito maior. Implicitamente o

trabalho afirma que a propaganda tem influência na atividade de marcas

próprias. O segundo ponto é o nível de concentração do varejo na Europa

quando comparado aos EUA. Este conceito de concentração como instrumento

forte na relação de poder e na relatividade de preços entre varejistas e

fabricantes visto em Brand Versus Private Labels : Fighting to Win, JONH A.

QUELCH e DAVID HARDING ( 1996 ), vai ao encontro do já estudado em

Private Practice, JEFF CIOLETTI ( 2000), ambos defendendo o mesmo ponto

de vista.

Um dos aspectos relevados no estudo é que os fabricantes buscaram por muito

tempo um novo canal onde seus produtos pudessem ser distribuídos e, nesta

busca, acabaram por eleger os vendedores em massa, como distribuidores e

clubes de compras, como sendo estes canais. Mais tarde, estes mesmos

fabricantes acabaram por se arrepender da escolha, uma vez que o canal de

distribuição em massa passou a ser um grande canal de distribuição para

marcas próprias. Com esta ajuda, o avanço para novas categorias tem sido

constante.

o aspecto que muito pode colaborar na busca de explicações para a pesquisa

exploratória é a força da marca como elemento de contraposição à força da

marca própria. Segundo a matéria, a força da marca própria não pode ser

encarada como sendo o momento em que deveríamos ratificar o atestado de
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óbito das marcas nacionais, pelo contrário, o artigo reforça que as marcas

nacionais não apenas estão vivas como gozam de perfeita saúde.

Um dos aspectos que conspira contra a marca própria é o próprio processo de

compra. Diante de uma situação de falta de tempo, que não permita ao

consumidor atravessar de forma natural pelo processo de compra, as marcas

acabam por simplificar este processo. Aqui também o conceito visto em Brand

Versus Private Labels : Fighting to Win, JONH A. QUELCH e DAVID HARDING

( 1996 ) converge para os conceitos de comportamento do consumidor e risco

percebido visto em Market-driven management strategic & operational

marketing, JEAN-JACQUES LAMBIN (2000) e em risco percebido estudado em

The influence of Perceived Risk on Brand Preference for Supermarket Products,

MARK G. DUNN ET AL ( 1986)

Ainda falando das marcas, uma das forças identificadas no estudo publicado na

Harvard Business Review é o fato de que as marcas fortes foram edificadas ao

longo de muito tempo e sobre bases absolutamente sólidas. O tempo e as

bases foram reforçadas por intensa campanha de publicidade da marca que

acabaram por consolidar estes atributos através de gerações. Esta observação

é demonstrada pelos autores com o exemplo de que na lista das 100 marcas

mais fortes, de acordo com a percepção dos fornecedores no mercado

americano, apenas 5 pertenciam ao varejo; sendo que, a melhor colocada do

varejo, era uma marca própria do Wal Mart, classificada no número 52 do

ranking.

Como oposição ao que os autores citam sobre o fato das marcas próprias

andarem no sentido contrário ao da economia, as marcas nacionais crescem na

medida em que a economia fica mais forte. A argumentação do artigo está

baseada no fato de que uma vez ultrapassado o processo recessivo, as

marcas nacionais investem em propaganda e tomam de volta os mercados que

haviam perdido para as marcas próprias. No nosso estudo isto pode ser um
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sinalizador de que investimento em mídia pode ter influência na relatividade de

preços . A força da marca é reforçada pelo estudo que mostra que 48% dos

consumidores entram no mercado sabendo que marca procuram.

Adicional a tudo o que já foi dito sobre as forças da marca, há ainda o fato de

que o varejo precisa da marca nacional. Os consumidores, quando entram em

uma loja de supermercado, esperam encontrar algumas marcas e, não

encontrando, se desgostam da rede e podem, inclusive, mudar o local das suas

compras. Não encontrando algumas marcas desejadas, o consumidor pode

entender que a rede de varejo em questão não tem o sortimento esperado.

Além desta percepção, há outra mais importante: as marcas próprias não são

geradoras de tráfego nas lojas, esta é uma característica das marcas nacionais.

Paradoxalmente, os varejistas parecem ter que aceitar as marcas nacionais,

mesmo tendo menores margens, pelo tráfego que estas geram. Se os ganhos

não serão proporcionados nestas marcas, certamente serão em outros itens.

Isto pode, no nosso estudo, indicar que as marcas próprias sempre terão

preços inferiores ao líder.

Um ponto importante a favor da marca própria, ainda segundo o estudo, é o fato

de que excesso de marca própria na rede de varejo, cria a sensação no

consumidor que algo está faltando. O consumidor parece fazer confusão

quando vê produtos distintos com a mesma configuração e debaixo de uma

única marca. A crença da qualidade pode ser afetada.

O quadro 1, abaixo, mostra os fatores que podem fortalecer a marca própria o

que, por inferência inversa, podemos identificar o que poderia enfraquecer a

marca nacional, como segue:
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Quadro 1 Fatores que fortalecem a marca própria

Produto barato, fácil de fazer e baixo risco para o consumidor

E fácil de fabricar a partir de insumos tidos como commodities

A categoria é dominada por poucos fabricantes nacionais e o varejo não quer dependência

A marca nacional é oferecida em pouca variedade e pouca variedade de MP cobre o mercado

Falta ou pouca inovação e facilidade para copiar

Os consumidores podem fazer fácil comparação colocando os produtos lado a lado

Os preços entre as marcas nacionais e marcas próprias estão muito distantes

Investimento em propaganda como porcentagem das vendas é baixo

O varejo é parte de um oligopólio e consegue vender marca própria a preços altos

Fonte: Adaptado de 8rands Versus Pnvate Labels: Flghtlng to WIn, JOHN A. Quelch e David Hardinq

(1996)

Um ponto que aparece como destacado no quadro 1, é o avanço das marcas

próprias com a falta de investimento em mídia. Esta afirmação também poderá

ser validada no mercado brasileiro após análise da pesquisa exploratória.

Análises feitas em Brands Versus Private Labels : Fighting to Win, JONH A.

QUELCH e DAVID HARDING ( 1996 ), avaliam a marca própria sob a

perspectiva do fabricante. Vendo desta forma é colocado que quanto mais o

fabricante se ocupa de marcas próprias, mais atenção ao custo ele tem que dar;

uma vez que os custos com marcas próprias, ao contrário do que parece,

aumentam e não diluem os custos de manufatura, principalmente pela

complexidade que introduz no processo. Este conceito reforça o visto em

excelência operacional, estudado em Competitive Advantage : Creating and

Sustaining Superior Performance, MICHAEL E. PORTER (1985).

Ao final do artigo, os autores recomendam os seguintes passos para que os

fabricantes de marcas nacionais impeçam a evolução das marcas próprias,

como seguem:
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I. Investir no valor da marca;

11. Inovar constantemente;

111. Criar marca de combate

IV. Construir bom relacionamento com o varejista

V. Monitorar os preços das marcas nacionais e próprias

VI. Explorar táticas de promoção

VII. Gerenciar cada categoria como se fosse única

VIII. Usar o lucro da categoria como unidade de medida

IX. Tomar a marca própria como inimigo sério.

2.5.11. O líder e as decisões quanto às suas ações em marcas próprias

Em The Brand Leader's Dilemma, FRANÇOIS GLÉMET e RAFAEL MIRA

(1993) é desenvolvido um estudo para mostrar a dificuldade que a marca líder

enfrenta na sua relação com as marcas próprias. A base do artigo é a erosão

de preço que as marcas próprias estão causando nas marcas líderes ao longo

do tempo, considerando-se o seu crescimento constante. Um ponto relevado é

que o gerenciamento das marcas próprias é inconsistente com o gerenciamento

das marcas líderes globais, uma vez que uma série de questões são levantadas

quanto ao padrão de qualidade, diluição da concentração do corpo gerencial e a

forma como isto afeta o consumidor na sua percepção sobre qual é o negócio

principal da empresa.

O Quadro 2 mostra qual a percepção do consumidor quanto a marca, como

segue:
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Quadro 2 Percepção do consumidor

Tipo do consumidor Atitudes e percepções

Ancorado em marcas • Forte preferência por produtos de marca

• Marca própria é barata mas não é uma alternativa de

confiança

• As compras de marcas próprias precisam ser reforçadas por

qualidade assegurada

Direcionado a promoções • Constante busca por melhores negócios

• Falta de interesse por marcas próprias ( década de 80)

• Grande comprador de produtos baixo preço ( década de 90)

• Ainda não foi atraído pelas marcas próprias

Realista • Compra marcas no início do mês, mas não hesita em comprar

marcas próprias no final do mês

• Preço é crítico ( dada que a qualidade é aceitável)

• Os preços de marcas próprias devem ser inferiores às

promoções dos produtos de marca.
. . ..

Fonte: Marketmg Stratéqique de la Distribuition; McKmsey Analysis

o gráfico 7 mostra como está a distribuição destes consumidores em termos

percentuais, como segue:
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Fonte: Marketing Stratégique de la Distribuition; McKinsey Analysis
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Os números levantados neste estudo, ou seja, 32% dos consumidores que

declaradamente buscam marca, mais uma parcela dos realistas que,

eventualmente, consomem marcas no início do mês, parecem estar em linha

com as informações verificadas em Brands Versus Private Labels : Fighting to

Win, JONH A. QUELCH e DAVID HARDING ( 1996 ), onde os autores falam

que 48% dos consumidores, que entram no supermercado, vão em busca de

marcas determinadas.

Um outro conceito estudado em The Brand Leader's Dilemma, FRANÇOIS

GLÉMET e RAFAEL MIRA (1993), é a percepção da marca entre os

consumidores. O quadro 3, abaixo, mostra como os consumidores se

comportam quanto à marca e quais são as aberturas que estas percepções dão

em relação às marcas próprias, como seguem:
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Quadro 3 Percepção das marcas entre consumidores
Potencial para marca própria
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relação às marcas

Absoluta preferência

em Comportamento

Relativa preferência • Produtos associados com mercados onde os Médio, na medida em que o varejo

consumidores têm menos necessidade de aprende sobre o comportamento do

garantia da marca consumidor no ponto de venda

• Os consumidores preferem uma marca, mas

aceitam mudar para outra conhecida no ponto de

venda.

• Muito sensível ao ponto de venda e às

promoções

• O conhecimento e imagem de marcas pode

ocorrer, mas nunca para gerar uma necessidade

de marca.

• Produtos específicos associados com mercados Muito baixo

onde muitos consumidores têm a preferência por

marcas existentes

• Se a marca não estiver disponível, o consumidor

procura a marca em outro lugar

• Preferência entre consumidor e produto e não

entre consumidor e fabricante

• O consumidor que completa confiança na

compra e na hora de consumir

• Funções, associações e especificações implicam

em dada marca

Sem preferência • Os produtos podem ter marcas reconhecidas, Muito alto

mas os consumidores não diferenciam os

produtos

• Não há a sensação de frustração, caso o

consumidor não ache a marca

Fonte: Marketinq Stratéglque de la Dlstribuition; McKlnsey Analysis

A posição do consumidor sem preferência tem a característica de commodity e

pode ajudar, caso seja identificado na pesquisa que há produtos com baixos

preços relativos em relação ao líder e que se encaixem dentro deste quadro, da

mesma forma que preços relativos maiores em relação ao líder poderiam ser

explicados pela preferência absoluta.



87

o estudo desenvolvido em The Brand Leader's Dilemma, FRANÇOIS GLÉMET

e RAFAEL MIRA (1993), ainda fornece um bom balizamento para o

entendimento de preços relativos. Complementar aos quadros 2 e 3, vistos

acima, os autores identificam que alguns produtos são mais candidatos a

sofrerem a pressão das marcas próprias do que outros. Para fazer esta

classificação, o trabalho compara o grau de inovação com a penetração de

marcas próprias. Alguns exemplos são apresentados, como podem ser vistos

no gráfico 8 abaixo:

Gráfico 8 Penetração e inovação

Posicionamento dos itens marcas
próprias
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Embora o quadro demonstre alguns produtos estranhos ao consumo e ao

mercado brasileiro, como o caso do Syrup pelo produto e do queijo pelo

posicionamento, deve ser relevado que a análise é do mercado francês. O que

na verdade importa neste quadro, é a definição entre inovação e commodity,

sendo que a commodity parece poder ser conectada ao conceito de destino.

20
Inovação de produtos

Fonte: Marketing Stratégique de la Distribuition; McKinsey.Analysis
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Da mesma forma que analisado em Brands Versus Private Labels : Fighting to

Win, JONH A. QUELCH e DAVID HARDING ( 1996 ) em The Brand Leader's

Dilemma, FRANÇOIS GLÉMET e RAFAEL MIRA (1993), também há uma

classificação dos fatores de sucesso para marcas próprias. Segundo o autor, os

fatores de sucesso são:

i. Excesso de premium price da marca líder

ii. Produtos commodity com dificuldade para adicionar valor

iii. Alto volume de gasto do consumidor ( produtos básicos, compras

freqüentes e alta sensibilidade a preços) e alto volume para o varejista.

IV. Alto preço e alta margem não são sinônimos de preços de prestígio

v. Fácil de comparar preços e produtos

vi. Alto custo de propaganda e embalagem por parte da marca líder

As definições estabelecidas pelos autores serão de grande valia na explicação

sobre relatividade de preços, principalmente em relação ao líder.

Vale ainda dizer que o autor conclui seu trabalho afirmando que as marcas

próprias não representam um novo segmento, não são geradoras de produtos

inovadores e não contribuem para a geração de novos usuários e/ou novas

ocasiões de uso. Ao invés disso, ela é a mais forte representação do seguidor

de marcas fortes e crescem apenas sob as expensas de outras marcas.

2.5.12. O varejo como concorrente da indústria

Em How Should National Brands Think About Private Labels, STEPHEN J.

HOCH ( 1996), é colocado um aspecto importante da marca própria que

consiste em avaliar que os fabricantes não podem olhá-Ia como sendo uma

outra marca nacional apenas ou, simplesmente, mais um concorrente genérico.

O competidor que está por trás da marca própria é o próprio varejo.



89

Para escapar a esta perseguição pelo próprio cliente, o autor afirma que o

caminho é a inovação. Se a inovação não for encontrada, a disputa se dará no

campo da competição, basicamente onde se hospedam as commodities. Caso

isto ocorra, o varejista terá maior fonte de poder.

O trabalho destaca um aspecto que também foi tratado em outros artigos que é

o fato das marcas próprias serem a província de grandes varejistas, porque

apenas estes podem suportar os grandes inventários que tal operação

demanda. Esta observação nos remete novamente ao estudado em

Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance,

MICHAEL E. PORTER (1985), onde o campo das competições é o da

excelência operacional. O que o estudo em questão difere dos demais é que

neste o autor explora uma terceira visão onde não há defesa para varejo ou

indústria, mas sim a necessidade destes dois elos estarem mais afinados em

função da importância que a categoria marcas próprias representa para os dois.

O trabalho indica que, embora a marca própria seja diferente da marca nacional

em diversos aspectos, ela acabará por influenciar o preço desta de alguma

forma. O que foi apresentado em Brand Versus Private Labels : Fighting to Win,

JONH A. QUELCH e DAVID HARDING ( 1996 ), como um fator negativo, ou

seja, o fato da marca própria estar em diversas categorias podendo trazer

desconfiança sobre a qualidade de algo tão generalizado e pulverizado, em

How Should National Brands Think About Private Labels, STEPHEN J. HOCH

(1996) destaca este aspecto como sendo um diferencial de competitividade,

onde apenas a marca própria poderia ser vista em quase todas as categorias

do supermercado.

O estudo também coloca em evidência o fato da marca própria trazer para o

varejista maiores margens e dar a este maior flexibilidade nas suas decisões,

por outro lado, esta liberdade não pode ser de nenhuma forma dissociada do

risco inerente de quem tem um ativo para gerenciar.
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Em seguidas oportunidades, o artigo mostra a vantagem competitiva que a

marca própria tem sobre a marca nacional, algumas destas observações

merecem destaque, como demonstrado abaixo:

i. Os varejistas aproveitam o tráfego gerado pelas marcas nacionais e suas

propagandas para vender as marcas próprias;

ii. Para a marca própria é garantida a distribuição pelo varejo sem o

pagamento de taxas adicionais de posicionamento de produtos que são

exigidas das marcas nacionais;

iii. Os descontos dados pelos fabricantes de marcas nacionais para promover

maior rotatividade dos seus produtos, segundo o autor, não vão para o

consumidor, fazendo com que os resultados não sejam os esperados. Isto

não ocorre com as marcas próprias.

Segundo ainda o autor, as marcas propnas são percebidas como bens de

qualidade inferior e, como conseqüência, são compradas por consumidores

sensíveis a preço. Esta avaliação feita em How Should National 8rands Think

About Private Labels, STEPHEN J. HOCH (1996) poderá ser validada ou

refutada no nosso estudo na avaliação do mercado brasileiro.

Isto considerado, o trabalho busca identificar alternativas no sentido de fazer

com que a marca nacional venha a combater a marca própria. Antes de

apresentar as alternativas, o autor ressalta que a viabilidade de cada uma delas

dependerá da distância entre as marcas próprias e as marcas nacionais,

considerando-se parâmetros de preço e de qualidade. As estratégias por ele

sugeridas são:

i. Esperar e não fazer nada



91

ii. Inovar

iii. Oferecer mais pelo mesmo valor

iv. Reduzir a diferença de preço

v. Introduzir uma marca de combate

vi. Fazer marca própria

vii. Fazer marca própria premium

As estratégias, embora claras na apresentação, têm alguns outros pontos que

merecem destaque, porque contribuirão para ajudar na conclusão dos nossos

objetivos. Um destes pontos, muito bem trabalhado no estudo, é a relação

inversa entre economia e penetração de marca própria. Segundo o autor, esta

relação inversa atende aos princípios econômicos de bem inferior e corrobora

com o estudado em Brand Versus Private Labels : Fighting to Win, JONH A.

QUELCH e DAVID HARDING ( 1996 ), onde os autores defendem a mesma

posição.

Apenas para deixar claro o que os economistas entendem como bem inferior

em Microeconomia, ROBERT S. PINDYCK e DANIEL L. RUBINFELD (1991), é

indicado que um bem inferior é aquele que os volumes aumentam na medida

em que a renda também aumenta, entretanto este crescimento tem um limite.

Dado certo ponto, quando a renda já é maior, os volumes caem na medida em

que a renda aumenta. Este fenômeno é explicado pela possibilidade do

consumidor poder evoluir de um produto de menor valor para um de maior valor

( i.e. quando a renda sobe, o volume de margarina também sobe. Se a renda

subir muito, a margarina é substituída por manteiga, então o volume de

margarina cai).

Definido bem inferior, voltamos a How Should National Brands Think About

Private Labels, STEPHEN J. HOCH (1996), onde os autores traçam uma

correlação interessante explicando a importância do investimento em mídia na

manutenção da imagem das marcas nacionais. Segundo ele, quando a
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economia esfria, menos investimentos são feitos em mídia, porque estes são,

normalmente, determinados como porcentagem do faturamento. Se a economia

está fraca, o investimento relativo ou percentual será mantido, porém, como a

base é menor, mesmo mantendo-se o investimento relativo, os gastos

absolutos com mídia diminuirão. Com menos mídia as marcas próprias

avançam. Uma das hipóteses deste trabalho é que o investimento em mídia

aumenta a distância entre os preços das marcas próprias e marcas nacionais.

Se isto for constatado, a teoria desenvolvida neste artigo poderá contribuir para

ajudar na explicação.

Na busca por elementos que possam ajudar no entendimento do nosso caso,

há a constatação em How Should National Brands Think About Private Labels,

STEPHEN J. HOCH (1996), de que os mercados europeu e canadense diferem

em estrutura, quando avaliado o parque industrial. Comparado ao mercado

americano, onde as marcas próprias têm maior dificuldade na evolução, os

mercados canadense e europeu apresentam marcas próprias quase que em

todas as categorias e, para combatê-Ias, são apresentadas poucas marcas

nacionais com pouca variedade de produtos. Esta combinação de fatores, nos

mercados canadense e europeu, abre grandes oportunidades para a entrada de

marcas próprias. Em contrapartida, para explicar a dificuldade encontrada pelas

marcas próprias nos Estados Unidos, os autores comentam que, em dimensão

territorial, os Estados Unidos são muito maiores do que qualquer país individual

da Europa, o que acaba gerando escala para as marcas nacionais, quer seja

em produção ou em propaganda.

De uma forma mais específica, é avaliado no trabalho que os fabricantes de

marcas nacionais podem ter uma arma muito forte contra as marcas próprias.

Segundo a matéria, as marcas próprias seriam expulsas na medida em que a

competição fica mais forte e mais marcas nacionais competem por esta fatia. As

marcas próprias também seriam afetadas quanto mais investimentos for feito

em propaganda.
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A defesa da necessidade de escala para combater as marcas próprias nos

conduz novamente ao modelo de liderança de custo desenvolvida em

Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance,

MICHAEL E. PORTER (1985). O autor ainda converge em pensamentos,

quanto à necessidade de mais propaganda para fazer frente às marcas

próprias, como visto em Brand Versus Private Labels : Fighting to Win, JONH A.

QUELCH e DAVID HARDING ( 1996 ) e em The Brand Leader's Dilemma,

FRANÇOIS GLÉMET e RAFAEL MIRA (1993).

Um outro aspecto desenvolvido no trabalho diz respeito ao enfraquecimento

das marcas nacionais. Neste caso, a afirmação é que quanto mais o produto

conseguir ser caracterizado como sendo uma commodity, mais ele sofrerá os

impactos das forças das marcas próprias. Este conceito, embora não seja novo

e já tenha sido discutido anteriormente no nosso trabalho, é importante porque

vem a corroborar com o já estudado em The Brand Leader's Dilemma,

FRANÇOIS GLÉMET e RAFAEL MIRA (1993), e vai ao encontro a outra das

nossas hipóteses iniciais, que é a diminuição dos preços relativos entre marcas

próprias e marcas nacionais na relação direta de quanto este item se

transforma em commodity.

Como conclusão do trabalho, o autor afirma que as marcas nacionais devem

continuar os seus investimentos em propaganda e na construção da imagem.

Segundo ele, esta atitude requer uma aderência vigorosa à fórmula tradicional

que é:

1. Resolver um problema importante do consumidor com alta qualidade de

produto e;

2. Agressivamente, comunicar o benefício da diferenciação para o mercado.
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Ainda na conclusão, o autor destaca que as marcas nacionais devem enfatizar

suas forças com:

1. Inovação de produtos

2. Habilidade para gerenciar o tráfego no varejista

3. Variedades de produtos que permitam escala

2.6. Estratégias que podem refletir em preços relativos diferentes

2.6.1. Conceito de vantagem competitiva

Entender o modelo de vantagem competitiva pode ser importante para ajudar a

decifrar os caminhos que levam à maior ou menor relatividade de preços, tanto

do lado do varejo como do lado da indústria.

Em Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance,

MICHAEL E. PORTER (1985) mostra que a Indústria e/ou varejo podem optar

por modelos distintos e, portanto, competirem por mercados consumidores

diferenciados, quando analisada a finalidade estratégica de cada um.

No conceito de vantagem competitiva dois pontos são de especial relevância,

são eles: o alvo estratégico e a vantagem estratégica.

No caso do alvo estratégico, o varejista tem que escolher entre operar no

âmbito de toda indústria e/ou varejo, ou seja, trabalhar dentro de um cenário

mais abrangente, ou atuar em um segmento específico de mercado.

No que se refere a vantagem competitiva, a escolha tem que ser entre tratar o

cliente de forma única, com procedimentos quase que dedicados, ou buscar a

liderança de custo, tratando o consumidor de modo mais genérico.
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o entendimento de qual modalidade o varejo e/ou a indústria se utilizam, pode

ser relevante para entender a diferença entre preços relativos.

A figura 3 representa estas possibilidades e são demonstrados abaixo, como
seguem:

Figura 3 Definição estratégica de competição
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Fonte: Competitive Advantage: Creating and sustaining superior performance(1985)

Liderança custo

Quando o varejista e/ou a indústria se decidirem pela escolha do alvo

estratégico, a opção seguinte deverá ser para atuar no âmbito de toda indústria

ou atuar em um segmento específico.

Caso a escolha seja em nível de toda indústria, as possibilidades serão por

atuar em diferenciação ou atuar em liderança de custo.

Na liderança de custo, a estratégia estará focada em eficácia operacional nos

seus limites, em todos os pontos da cadeia de valor, mas principalmente nas

atividades classificadas pelo autor como atividades primárias.

Para que haja uma melhor visualização da cadeia de valor, antes que o

conceito seja melhor explorado, abaixo é colocado, na figura 4 , o modelo

conceitual genérico, como segue:



Figura 4 Cadeia de valor genérica

Cadeia de Valores Genélrica
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Quando se fala em eficácia operacional diferenciada nas atividades primárias,

implica dizer que a logística interna tem que ser otimizada no sentido de buscar

os menores custos de movimentação e armazenagem. A operação tem que

estar absolutamente dimensionada para atender às necessidades, ao menor

custo e com o número necessário de recursos, sem que isto afete o serviço ou

as expectativas do consumidor.

Outro item relevante na atividade primária é a logística externa. A combinação

aqui, como a opção é por liderança de custo, tem que ser transporte barato que

atenda aos níveis de serviço desejados pelo consumidor, alvo da estratégia

escolhida. Não se pode ter níveis de serviços superiores sem que se pague por

isto. A dificuldade neste tópico é o perfeito equilíbrio entre custo e serviço.

INFRA-ESTRUTURADA EMPRESAo> 1-----------. -------m::!
>:$"O~t-~--------------\
Q o Desenvolvimento de Tecnologia0Ujt_----------------\

Gerência de Recursos Humanos

Aquisição

Marketlng & ! Serviços

Vendas

Loglstlca Operações Logistlca

Interna Externa

Marketing e vendas também precisam otimizar os custos. Quem busca

liderança de custo tende a trabalhar com volumes superiores dentro do

mercado em que atua.

ATIVIDADES PRIMÁRIAS

Fonte: Competitive Advantage: Creating and sustaining superior performance(1985)
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Mesmo trabalhando com volumes grandes, as áreas de marketing e vendas

precisam buscar resultados na diminuição dos custos de transações e na

administração dos consumidores/clientes. Decisões simples, como por

exemplo, a partir de que valor se deve operar com cartão de crédito, são

importantes para quem busca liderança de custo.

o nível de serviço em todos os campos também difere, dependendo da

estratégia a ser adotada. O nível de serviço para quem busca liderança de

custo tem que estar mais focado na concorrência do que no consumidor/cliente.

Serviços prestados em nível superior aos da concorrência pode ter custo que o

público alvo pode não desejar pagar.

Por fim, as atividades de apoio têm que estar em linha com a estratégia da

organização, buscando, inclusive, ser líder nos seus custos, quando comparado

ao mercado.

No nosso trabalho, utilizando-se do conceito de Porter ( 1985), podemos dizer

que uma das áreas mais expressivas de apoio no varejo é a área de aquisição.

Os custos na aquisição podem representar maiores margens ou melhor

posicionamento competitivo.

Ainda adaptando o conceito de Porter (1985), a escolha do varejista pode ser,

no caso do alvo estratégico, o âmbito de toda indústria, porém com tratamento

diferenciado. O relacionamento com o consumidor/cliente sairia do campo de

busca obstinada por custo, ou seja, foco exclusivamente na eficácia operacional

onde a atenção estaria voltada a processos e produtos, e desviaria-se mais

para um tratamento de diferenciação onde, supostamente, o consumidor estaria

disposto a pagar um preço superior para ter serviços e produtos com

diferenciada qualidade. Se esta estratégia fosse adotada, o modelo, agora

modificado, substituiria parte do objetivo único, que era o custo e buscaria

trabalhar, também, uma forma de ser diferente no atendimento ao

consumidor/cliente.
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o alvo estratégico, além dos dois casos já descritos, pode ser o de optar por

um segmento especial e único onde o varejista vai trabalhar um segmento

específico. Se esta for a escolha, o varejista irá trabalhar com especialização

por parte de produtores, vendedores e consumidores. Todos que operam em

nichos de mercado, operam com especialização e dão importância especial aos

serviços e à qualidade superior, tanto nos produtos como no marketing de

relacionamento.

Voltando a Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior

Performance, MICHAEL E. PORTER (1985), quando se fala de vantagem

competitiva não se pode deixar de citar as forças que influenciam as ações

deste mercado. A figura 5, abaixo, mostra o ambiente de atuação da indústria

e/ou varejo e todas as forças que têm alguma importância nesta relação, como

segue:

Figura 5 Forças de mercado

substitutivos

Fonte: Competitive Advantage: Creating and sustaining superior performance(1985)
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No ambiente de disputa, onde estão a empresa e seus concorrentes, as

batalhas são travadas com a apresentação da estratégia de cada um. A

vantagem nesta disputa será de quem tiver melhor se posicionado em relação

às suas estratégias competitivas, quem estiver melhor alinhado na relação entre

a estratégia adotada e sua cadeia de valor e, adicional a isto, por quem

apresentar melhor domínio em relação aos movimentos das forças que atuam

no mercado.

A primeira das forças é a relação de barganha entre a empresa e seus

fornecedores. Mais relevante do que simplesmente o aspecto da barganha, é

como esta relação de troca se dá quando comparada com o mesmo movimento

do concorrente. Em outras palavras é como dizer que terá vantagem

competitiva a empresa que, no cenário de concorrência, tiver o maior poder de

barganha na aquisição de um bem ou serviço.

A outra força é o cliente. A interpretação é muito parecida a dada às forças que

movimentam o mercado fornecedor. A força, no poder de barganha na relação

com o cliente, pode trazer maior ou menor margem para a empresa. Terá

vantagem a empresa que obtiver maior poder de barganha.

No caso do varejo o poder de barganha com o consumidor não se restringe ao

preço na concepção clássica de custo mais mark-up, mas sim ao composto de

mercado onde o preço é o conjunto dos 6 elementos nele representados.

Seguindo na análise das forças de mercado, é importante ressaltar os produtos

substitutos, outra força identificada por Porter ( 1985). Vale aqui dizer que

substituto é todo e qualquer produto que pode ser usado em detrimento a outro

tendo, no caso de substituto perfeito, a relação de um para um, como estudado

em Microeconomia, ROBERT S. PINDYCK e DANIEL L. RUBINFELD (1991).

A última força de mercado a ser discutida diz respeito aos novos entrantes. São

empresas que, vendo oportunidades no mercado, iniciam atividades dentro de
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um segmento e/ou mercado novo para eles. Esta movimentação é regida pelas

forças econômicas do monopólio, oligopólio, competição perfeita e competição

monopolística, também estudadas em Microeconomia, ROBERT S. PINDYCK

e DANIEL L. RUBINFELD (1991).
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3. METODOLOGIA

3.1. Desenho da pesquisa

O desenho escolhido para o desenvolvimento da pesquisa dos preços relativos,

quer seja em relação ao preço do líder, quer seja em relação à média de preços

da categoria, foi o sugerido pela pesquisa exploratória qualitativa.

Como explicado em Marketing Research : An Applied Orientation, NARESH K.

MALHOTRA ( 1999 ), uma pesquisa exploratória fornece detalhes e

entendimentos de um problema que é, exatamente, o ambiente de trabalho

necessário para se buscar informações fragmentadas e juntá-Ias no sentido de

obter respostas que atendam aos objetivos desta proposta.

3.2. Segmento a ser estudado

Mesmo sabendo da sua importância e da sua abrangência, o estudo aqui

proposto pretende se restringir tão somente ao segmento de alimentos e, mais

especificamente, deve limitar-se a estudar alguns itens dentro das cestas de

produtos definidos em Tendências, AC NIELSEN (2001), como mercearia doce

e mercearia salgada.
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É sabido que as marcas próprias estão presentes nas mais diferentes

categorias comercializadas pelo varejo.

e
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A razão primeira para se estudar o segmento de alimentos deve- se à

relevância que este segmento representa no desenvolvimento e no crescimento

das marcas próprias no Brasil.
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A segunda razão, e não menos importante, é devido ao destaque que o varejo

alimentício no Brasil tem em relação ao varejo não alimentício.

Levando-se em conta os objetivos primeiro e segundo deste estudo, quais

sejam, descrever e explicar a relatividade de preços das marcas próprias em
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função da marca líder e a relatividade das marcas próprias em função da média

dos preços, parece ser importante trabalhar com um segmento que realmente

represente, de forma consistente, a evolução das marcas próprias no varejo

brasileiro. A evolução do grupo de alimentos em marcas próprias nos últimos

três anos também corrobora para a decisão do segmento a ser estudado. Os

parágrafos a seguir mostram que o segmento de alimentos é o que teve o maior

avanço dentro da estratégia dos varejistas na busca pela liderança de mercado.

Em 6° Estudo Anual de Marcas Próprias, AC NIESEN ( 2000 ), quando se

analisa o número de organizações com marcas próprias por cestas de produtos,

verifica-se que no segmento alimentos o crescimento entre 1998 e 1999 foi de

20,5 %. Quando comparada à variação entre os anos de 1999 e 2000 percebe-

se que a evolução foi de 32,9% , superior ao período anterior e, portanto,

crescente.

Ao se analisar a relação entre o segmento de alimentos e outros segmentos,

ainda dentro do número de organizações com marcas próprias por cesta de

produtos, verifica-se que bazar e limpeza caseira, os dois maiores segmentos

depois de alimentos, representam algo perto de 24% do que significa o

segmento alimentos em marcas próprias no varejo. Alimentos desponta

claramente como líder na preferência dos varejistas na condução de política e

implementação de marcas próprias.

Se a consideração for por categorias de produtos, e não por número de

organizações, também se constata uma larga vantagem em favor de alimentos.

Nos anos de 1998, 1999 e 2000 o número de categorias que trabalham com

marcas próprias cresceu entre 4 e 5% de forma consistente. No último ano

analisado, 2000, as categorias de bazar , higiene e limpeza caseira

representaram algo entre 23 e 34% do que representou alimentos em termos de

categorias trabalhadas com marcas próprias.

Finalmente, para demonstrar a razão pela escolha de alimentos, é necessário

tomar o número de itens por segmento
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Alimentos tinha 3200 itens trabalhados com marcas próprias no ano de 2000,

contra 2859 do segmento de têxtil, que era o segmento que mais se aproximava

de alimentos. Depois de têxtil, o mais próximo era bazar com 1084 itens, 33%

do que representa o segmento alimentos.

3.3. Categorias a serem estudadas

o segmento de alimentos, embora importante em toda sua amplitude, é

consideravelmente grande. Para que o estudo possa ser mais específico, serão

escolhidas apenas duas cestas de produtos dentro do segmento de alimentos

que são: mercearia doce e mercearia salgada.

3.3.1. Descrição de mercearia doce

Mercearia doce é uma definição extraída em Tendências, AC NIELSEN (2001),

para um cesta composta por 27 diferentes categorias.

As categorias inclusas nesta cesta, em ordem alfabética, são: açúcar,

adoçantes, bolacha/biscoito, bolo industrializado, café em pó, café solúvel,

capuccino, cereais matinais, chá, chocolate, coco ralado, complemento

alimentar à base de cereais, creme de leite, doce de leite, doce em massa,

docinhos e coberturas, drops/caramelo/pastilhas, gomas de mascar, leite

asséptico, leite com sabor, leite condensado, leite de coco, leite em pó, leite

especiais em pó, mistura para bolos, doces e salgados, modificadores de leite,

pudins e gelatina.

Dentro destas categorias duas informações são relevantes para a escolha dos

itens a serem estudados :

1) Quanto as três principais marcas representam em concentração de volume

em nível Brasil e;
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2) Quanto as três principais marcas correspondem em função da concentração

de valor, também em nível Brasil.

Estas informações podem, eventualmente, tornarem-se relevantes na análise

dos preços relativos, tanto em função da marca líder como em função da média

de preços.

No caso de mercearia doce, além das categorias sugeridas pela distribuição

dos quartis, que poderá ser visualizada na tabela 4 a seguir, foram escolhidas

as categorias de mistura para bolo, pudins e gelatinas, e café solúvel.

A razão para escolha das duas primeiras, ou seja, misturas para bolos e pudins

e gelatinas (será trabalhado apenas gelatina por três razões : (1) Pudim

representa pouco para a categoria (2) Informação adicional ser disponível

apenas para gelatina (3) Não ser identificado marcas próprias para pudins nas

redes estudadas), adicionais ao sugerido pelo modelo estatístico, deveu-se ao

fato de haver maior disponibilidade de informações das mesmas, o que pode

colaborar de diversas formas na validação e refino dos dados das categorias

com menor disponibilidade de informações, que são as indicadas pelo modelo

estatístico.

Quanto ao café solúvel sua escolha, que não foi por indicação do modelo ou

por ter um nível de informação superior às da indicação do modelo, deveu-se

ao fato de ser necessário um item de alta concentração das três principais

marcas sem que esta concentração fosse de 100%, ou, em outras palavras,

sem que as três principais marcas representasse o total do mercado, que foi o

caso do item indicado pelo modelo, qual seja, "docinhos e coberturas".

Mesmo sendo de alta concentração, 100% nas três principais marcas, o item

indicado pelo modelo será estudado, porque pode contribuir com respostas

interessantes quanto à estratégia de atuação das marcas próprias e,

conseqüentemente, na formação da relatividade de preços.



Os quartis indicaram para os seguintes números:

Tabela 4 Distribuição dos quartis para mercearia doce
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Quarti! Concentração recomendada ( Concentração mais próxima
Mínimo
1° Quartil
Mediana
3° Quartil
Máximo

21.2 %
34.5%
55.1 %
69.0%
100 %

21.2 %
31.9 %
55.1 %
70.1 %
100 %

(1) Valor de concentração recomendado estatisticamente para a concentração das 3 principais marcas

A tabela completa de mercearia doce baseada nas três principais marcas,

incluindo os itens indicados pelo modelo de quartis, em vermelho, e os itens

incrementais, em azul, conforme já explicado anteriormente, consta da tabela 5,

como segue:

Tabela 5 Distribuição completa de mercearia doce

Categoria Concentração Concentração
de volume de valor

Caféempó 21,20 22,30
Bolacha e biscoito 23,70 25,60
Açucar 26,00 29,00
Doce de leite 27,00 26,90
Doce em massa 27,00 27,00
Leite asséptico 31,80 33,00
Chocolate 31,90 23,90
Goma de mascar 37,10 44,20
Bolo Industrializado 41,20 39,40
Complemento alimentar a base de cereais 51,60 51,50
Capuccino 52,10 57,80
leite com sabor 53,00 56,40
Creme de leite 55,10 58,70
leite de coco 55,10 65,90
Leite em pó 61,90 64,60
Adoçantes 64,80 41,10
Coco ralado 65,30 69,50
Misturas para bolos, doces e salgados 66,40 56,00
Leite especiais em pó 66,90 61,60
Pudin e gelatina 68,00 71,00
Modificadores de leite 70,10 71,80
Drops, caramelos e pastilhas 70,70 64,90
Cereais matinais 75,00 79,80
leite condensado 79,30 80,30
Chá 80,20 55,40
Café solúvel 81,60 84,40
Docinhos e coberturas 100,00 100,00
Fonte: Tendências, AC NIi:LSEN (2001)
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3.3.2. Descrição de mercearia Salgada

Mercearia salgada é uma definição publicada em Tendências, AC NIELSEN

(2001) para uma cesta composta por 22 diferentes categorias.

As categorias inclusas neste grupo, em ordem alfabética, são: arroz, atum

bonito, caldo, catchup, conserva vegetal, extrato de tomate, farinha de trigo,

maionese, massa alimentícia, massa instantânea, molho de tomate refogado,

molho pronto especial, óleo e azeite, pão de forma, peixe enlatado, pratos semi-

prontos, purê e polpa de tomate, sal de cozinha, salgadinho para aperitivo,

sopa, tempero industrializado e vinagre.

Dentro destas categorias duas informações, como já citado no caso de

mercearia doce, são relevantes para a escolha dos itens a serem estudados:

1) Quanto as três principais marcas representam em concentração de volume

em nível Brasil e;

2) Quanto as três principais marcas correspondem em função da concentração

de valor, também em nível Brasil.

Estas informações podem, eventualmente, da mesma forma que pode ocorrer

em mercearia doce, tornarem-se relevantes na análise dos preços relativos,

tanto em função da marca líder como em função da média de preços.

No caso de mercearia salgada, além das categorias sugeridas pela distribuição

dos quartis, foram escolhidas as categorias farinha de trigo, óleos e maionese.

A razão para a escolha, adicionais ao sugerido pelo modelo estatístico, deveu-

se tão somente ao fato de haver maior disponibilidade de informações das

mesmas, o que pode colaborar de diversas formas na validação e refino dos
I

dados das categorias com menor disponibilidade de informações, que são as

indicadas pelo modelo.



107

Os quartis, no caso de mercearia salgada, indicaram para os seguintes

números, como pode ser visto na tabela 6 abaixo, como segue

Mínimo
1° Quartil
Mediana

,3° Quartil
! Máximo
(1) Valor de concentração recomendada estatisticamente para a concentração das 3 principais marcas

A tabela completa a ser trabalhada, incluindo os itens indicados pelo modelo,

em vermelho, e os itens incrementais, em azul, conforme já explicado

anteriormente, é apresentado na tabela 7, como segue:

Tabela 7 Distribuição completa de mercearia salgada
Categoria Concentração Concentração

de volume de valor

15,40
18,70
26,60
31,60
36,20
39,80
42,50
43,00
46,80
47,00
48,00
49,00
51,00
72,70
73,00
73,80
76,90
79,30
85,00
87,60
88,30
98,70

17,90
18,90
34,10
35,40
38,90
46,30
49,50
48,30
35,10
43,00
52,00
54,00
49,70
77,40
73,00
75,80
78,60
80,60
91,00
84,60
83,30
98,90

Arroz
Massa alimentícia
Salgadinho para aperitivo
Farinha de trigo
vinagre
Sal de cozinha
Pão de forma
Tempero industrializado
Óleo
Conserva vegetal
Catchup
Extrato de tomate
Purê e polpa de tomate
Maionese
Molho de tomate refogado
Atum Bonito
Massa instantânea
Peixe enlatado
Molho pronto especial
Pratos semi-prontos
Sopa
Caldo
Fonte: Tendências, AC NIELSEN ( 2001 )

3.4. Descrição dos itens que compõem a categorias de mercearia doce
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3.4.1. Café solúvel

Produto liofilizado, derivado do café em grãos, solúvel instantaneamente em

água quente ou leite, utilizado na preparação rápida de uma bebida. Este

produto é conhecido como café solúvel, café instantâneo ou café liofilizado .

. Excluem-se café solúvel dietético, em pó, em grãos, moído, capuccino,

envelope 1,4g embalagem para profissionais e embalagem superior a 500g.

3.4.2. Docinhos e coberturas

Produtos feitos a partir de leite condensado adicionados de sabores, de formas

consistentes, que podem ser consumidos puros ou em coberturas e recheios de

bolos. Exclui-se doce de leite.

3.4.3. Leite de coco

Produto derivado do fruto natural ( coco ), utilizado para fins culinários.

Excluem-se embalagens superiores a 1000 ml, leite de coco condensado,

produto a granel, sem marca e sem fabricante.

3.4.4. Mistura para bolos

Produto em pó, à base de farináceos, adicionado de outros ingredientes,

destinado ao preparo de bolos, doces e salgados, não sendo necessário

adicionar nenhum ingrediente ( salvo ovos, em alguns casos), bastando

dissolver a mistura em água ou leite. Excluem-se farinha pura, massa pronta

e/ou fresca, pó para quindim, curau, produtos para confeiteiros, pudim de leite e

torta pronta.

3.4.5. Pudins e gelatina ( restrito a gelatinas)

Produto em pó, aromatizado artificialmente e indicado para a preparação de

sobremesas, acondicionado em caixinhas de papelão ou envelopes. Excluem-

se gelatina em folha, para salgados, pó para pudim de sagu, pó para curau, pós

para sorvetes, pós para chantilly e dietéticos.
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3.4.6. Modificadores de leite

Produtos que tenham como base o chocolate ou produtos à base de um

substituto do chocolate, cacau ou extrato de malte em forma granulada ou pó

com possível adição de açúcar e/ou agentes adoçantes. Pode ter a adição de

outros elementos destinados à modificação do leite, tais como leite em pó,

cereais, vitaminas, etc. Excluem-se chocorange, produto embalado na própria

loja, importado, líquido, dietéticos e embalagem superior a 2500g.

3.4.7. Creme de leite

Produto leitoso, de consistência cremosa, derivado da nata do leite, saborizado

ou não, ideal para acompanhar frutas ou uso culinário. Excluem-se embalagens

superior a 1000g.

3.4.8. Chocolate

Produto à base de Cacau sem adição de outros ingredientes ou modificadores

de leite. Excluem-se os produtos dietéticos.

3.4.9. Café em pó

Produto derivado do fruto do cafeeiro, que, após ser submetido a processos de

torrefação e moagem, é utilizado no preparo da bebida ( café). Excluem-se café

solúvel, moído ou empacotado na própria loja, dietético, sem marca, sem

fabricante, importado e cappuccino.

3.5. Descrição dos itens que compõem a categoria de mercearia salgada

3.5.1. Arroz

Cereal da família das gramínias, cujo grão é utilizado na alimentação. Pode ser

encontrado nos tipos comum, parboilizado e integral. Excluem-se embalagens

acima de 5 kg, a granel, doce, com casca, para cães, semi-pronto e pronto para

consumo ( congelado) ou empacotado na própria loja. Excluem-se ainda os

especiais, como integral ou em embalagens especiais, como os sacos

compostos por embalagens menores para consumo individual.
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3.5.2. Farinha de trigo

Produto em pó, derivado exclusivamente da semente de trigo, destinado a uso

culinário em geral. Excluem-se embalagens superiores a 5 kg, farinha de trigo

integral, macrobiótica, empacotada na mesma loja e importadas.

3.5.3. Sal de cozinha

Produto desidratado, refinado ou grosso, à base de cloreto de sódio, destinado

ao uso culinário. Excluem-se embalagens superiores a 1000g e produto

dietético, especiais e misturados a outros produtos.

3.5.4. Óleo

Produto extraído de frutas e sementes oleaginosas . Destinado ao uso

exclusivamente alimentar. Excluem-se o azeite e o azeite de dendê, produto à

granel e embalagem superior a 1000 rnl.

3.5.5. Catchup

Produto condimentado à base de tomate, usado para temperar alimentos, tanto

no seu preparo, quanto para realçar o sabor depois de pronto. Excluem-se

Catchup com mostarda ou outra combinação qualquer, embalagem superior a

5000g, envelope contendo 10/15g e produtos assemelhados, como molho para

churrasco, por exemplo.

3.5.6. Maionese

Produto cremoso à base de ovos, sal, limão e outros ingredientes, utilizado no

preparo de saladas, sanduíches ou ainda como complemento para outros

pratos. Excluem-se molhos cremosos, tártaros e envelopes de 10/15/20g,

produto feito na loja e salada de maionese e embalagem superior a 500g.

3.5.7. Massas instantâneas



111

Produto alimentar à base de farinha de trigo, pré-cozido, que tem como

característica principal o preparo rápido. Excluem-se massas alimentícias,

frescas ou refrigeradas.

3.5.8. Caldos

Produtos à base de carne de vaca, galinha ou frango, bacon, camarão e

vegetais e/ou legumes, que após ser dissolvido em água quente, serve para o

preparo de caldos, podendo também ser usado para enriquecer molhos e

temperos, dentre outros. Excluem-se caldos em pasta, embalagem industrial,

gelatina de carne, tempero em pó e condimentos.

3.6. Limitação da área de pesquisa e breve descritivo das localidades

A pesquisa aqui desenvolvida está limitada aos municípios de Mauá e Santo

André. Esta limitação se deve ao fato de que as redes varejistas, por estarem

próximas, devem refletir um comportamento similar por parte dos

consumidores. Além do comportamento dos consumidores, que é esperado que

tenha uma certa equivalência, a proximidade entre elas deve fazer com que a

área de influência seja muito semelhante, o que evitará distorções no trabalho.

Para um melhor entendimento da abrangência e das limitações da pesquisa

faz-se necessário um breve descritivo das cidades alvo deste trabalho. Os

dados foram extraídos de sites oficiais das prefeituras de cada uma das

cidades, como seguem:

3.6.1. Área 1 - Cidade de Mauá

A cidade de Mauá tem 67 km2 e conta com uma população de 363.112

habitantes, uma densidade demográfica de 5.419 habitantes por Km2. Ocupa a

11a posição entre as maiores cidades de São Paulo e a 46a posição entre as

maiores cidades do país. Tem um crescimento geométrico anual da população

residente de 1,44 e tem, em média, 3,7 pessoas por domicílio.
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Da população total, 8,59% ganham menos de um salário mínimo. A grande

maioria da população, ou seja, 58,57% do total, ganha entre 1 e 3 salários

mínimos. Ainda do total, 12,77% ganham entre 4 e 5 salários mínimos, 15%

ganham entre 6 e 10 salários mínimos e apenas 4,78% ganham mais de 10

salários mínimos.

3.6.2. Área 2 - Cidade de Santo André

A cidade de Santo André tem 174,38 km2 e conta com uma população de

648.443 habitantes. Ocupa a 4a posição entre as maiores cidades de São Paulo

e a 25a posição entre as maiores cidades do país.

Os números acima demonstram que o trabalho será desenvolvido em regiões

densamente povoadas e, essencialmente, de baixa renda.

3.7. As redes varejistas alvo da pesquisa

Foram escolhidas seis grandes redes varejistas com atuação na área delimitada

para a pesquisa, que são : Carrefour, Companhia Brasileira de Distribuição

(Extra), Wal-Mart, Sonae ( BIG), Coop cooperativa de consumo(COOP) e

Jerônimo Martins (Sé).

A escolha foi baseada no ranking da ABRAS (2000) que reflete o
posicionamento das redes varejistas, como mostrado na tabela 8:

Tabela 8 Ranking ABRAS 2000
Classificação Classificação Empresa Faturamento Participação

1999 2000 R$ Bilhões No setor %
2 1 CBO 9,55 14,1
1 2 Carrefour 9,52 14,1
3 4 Bompreço 3,04 4,5
4 3 Sonae 3,00 4,4
5 5 Sendas 2,48 3,7
6 6 Wal-Mart 1,21 1,8
7 7 Jerônimo Martins 0,93 1,4
8 8 Zaffari 0,75 1,1
9 9 G.Barbosa 0,63 0,9
10 10 Coop 0,54 0,8

Fonte: ABRAS - Associação Brasileira de Supermercados
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. Considerando-se que o estudo está restrito aos municípios de Mauá e Santo

André, é necessário que se exclua do ranking ABRAS (2000) o terceiro

colocado, Bompreço, o quinto colocado, Sendas, e o oitavo colocado, Zaffari

além do nono, G.Barbosa, que não atuam na área estudada. Ficam assim

apenas os seis já descritos no primeiro parágrafo deste tópico.

3.8. Coleta de dados e número de amostras

Neste trabalho estão sendo tratadas 17 diferentes categorias que totalizam 948

itens. Na medida em que o trabalho se desenvolve, novos itens podem ser

lançados no mercado. Estes novos lançamentos serão considerados e seus

dados coletados, no mínimo para uma avaliação posterior quanto ao seu uso no

estudo.

A coleta de preços dos estimados 948 itens, distribuídos nas 17 categorias se

dará nas 6 redes citadas, com freqüência esperada de 3 vezes em cada rede. É

de se esperar que as políticas de amplitude e profundidade de cada rede, assim

como suas estratégias de negócios com fornecedores e consumidores, podem

fazer com que nem todos os itens sejam encontrados em todas as lojas.

A coleta de preços será aleatória, sendo que uma vez iniciada a coleta em um

estabelecimento em dado dia, sua finalização se dará neste mesmo dia, para

evitar qualquer tipo de viés. Na medida do possível, desde que a informação

seja pública e antecipada, serão evitados dias promocionais, aqueles

conhecidos como geradores de tráfego em dias de baixo giro.

Dentro deste desenho, mesmo que não haja a mercadoria, oportunidade em

que se registrará o preço como sendo zero, estima-se fazer 2844 coletas por

estabelecimento. Isto corresponde a dizer que é esperado fazer até 17064

coletas de preço, considerando-se marcas próprias e marcas nacionais ao final

do estudo.
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3.9. Determinação das marcas líderes de mercado

Para determinar as empresas líderes nas diversas categorias estudadas, foram

consideradas as informações publicadas em Comportamento do Consumidor,

IBOPE/NPD ( 2000) consistido com informações AC NIELSEN para área IV. A

liderança será determinada em função da área estudada e não em função da

liderança da marca em nível Brasil. A liderança por categoria está distribuída

como mostrada no quadro 4, a seguir

Q d 4 ue tua ro I erança por ca e~[orra
Item 1° colocado 2° Colocado
Arroz ( exceto parboilizado) Camil Tio João
Arroz ( Parboilizado ) Uncle Bens Tio João
Café ( Almofada) Pilão Ponto
Café ( Vácuo) Melita União
Café ( Caixa Vácuo) Melita Não acessível
Café Solúvel Nescafé Tardicional Nescafé Matinal
Caldos Knorr Maggi
Catchup Cica Pic Etti
Chocolate em pó Nestlé Não acessível
Creme de leite Nestlé Glória
Doces e Coberturas Nestlé Glória
Farinha de trigo Sol/Dona Benta Diversos
Leite de coco SOCOCO(l) Não acessível
Maionese Hellmann's Maionegg's
Massa instantânea Nissin Panco
Mistura para bolos Sol Dona Benta
Mod ificadores Nescau Mágico
Óleo de Soja Liza sadia
Óleo de canola Liza Ville
Oleo de girassol Liza Não acessível
Óleo de Milho Mazzola Não acessível
Gelatinas Royal Sol
Sal Cisne· Lebre
Fonte: AC NIELSEN

(1) Item Não auditado IBOPE ou NIELSEN. Informação da área de marketing da
própria empresa.

3.10. Classificação hierárquica das categorias estudadas
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o trabalho aborda 17 diferentes categorias sendo que, dentro de cada uma

destas categorias, há subcategorias e subsegmentos, antes de se chegar ao

item propriamente dito, alvo final das comparações propostas neste trabalho.

Como o estudo aqui desenvolvido está baseado no comparativo entre preços

relativos das marcas próprias em comparação às marcas líderes, além dos

preços relativos das marcas próprias comparadas às médias de preço da

categoria, é fundamental que ao se fazer as análises sejam comparadas coisas

iguais. Com esta preocupação, cada uma das categorias está sendo

classificada de modo hierárquico com o objetivo de evitar que desvios de

análise ocorram.

Ainda com o intuito de garantir a confiabilidade da comparação, as coletas

estão considerando, além do preço, as características do produto, o fabricante,

a quantidade da embalagem e o tipo da embalagem.

A figura 6 mostra um exemplo de como está sendo determinado o item para

comparação, todos os demais itens, na mesma formatação, serão apresentados

no anexo A deste trabalho.

FIGURA 6 Hierarquia de linha de produtos: Modificadores de leite
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P = Pote de Polipropileno

L = Lata

SC = Saco Plástico

3.11. Determinação do nível de concentração das marcas

o grau de concentração da marca é considerado neste trabalho como sendo o

somatório em fatia de mercado do volume das três principais marcas dentro de

cada categoria para a região IV. Os dados são extraídos de relatórios AC

NIELSEN e estão refletidos na tabela 9 a seguir:

Tabela 9 Grau de concentração das marcas na região IV

Categoria Grau de concentração %

Arroz 49,10

Café 76,10

Café Solúvel 82,10

Caldos 94,90

Catchup 72,70

Chocolate em pó ND

Creme de leite 68,90

Doces e coberturas 100,00

Farinha de trigo 52,00

Leite de coco ND

Maionese 88,80

Massa instantânea 82,20

Misturas para bolos 76,60

Modificadores de leite 76,20

Óleo 63,40

Gelatinas 73,00

Sal ND

Fonte: AC NIELSEN
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Em algumas categorias pode haver a necessidade de se abrir a fatia de

mercado por subcategorias. Esta operação será feita no momento em que a

necessidade for constadada.

3.12. Grau de investimento em mídia

o grau de investimento em mídia será considerado como sendo o valor total

transacionado em cada uma das categorias, ou seja, as vendas realizadas nas

categorias tomando-se como base a média dos anos de 1998,1999 e 2000, e

o respectivo valor gasto médio em mídia neste mesmo período. O índice será

igual à porcentagem de investimento em mídia sobre o total das vendas.

Os dados são extraídos de Tendências, AC NIELSEN (2001 ), e os resultados

estão refletidos na tabela 10 como sendo o percentual do faturamento investido

em mídia, como segue:

Tabela 10 Grau de investimento em mídia

Categoria Vendas anuais Valor gasto em mídia %

em R$ em R$

Arroz 2.160.245.000 2.847.896 0,13

Café 1.822.619.000 12.938.476 0,71

Café Solúvel 212.768.000 6.459.193 3,04

Caldos 213.000.000 5.215.826 2,45

Catchup 114.255.000 1.474.316 1,29

Chocolate em pó Não disponível Não disponível Não disponível

Creme de leite 304.443.000 3.555.213 1.17

Doces e coberturas 49.810.000 não disponível Não disponível

Farinha de trigo 475.968.000 1.191.420 0,25

Leite de coco 76.686.000 216.480 0,28

Maionese 393.171.000 2.730.710 0,69

Massa instantânea 296.997.000 14.159.727 5,24

Misturas para bolos 94.879.000 1.004.027 1,06

Modificadores de leite 395.015.000 12.260.110 3,10
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Óleo 1.634.620.000 7.819293 0,48

Gelatinas 145.654.000 1.856.033 1,27

Sal 111.085.000 71.793 0,06
"Fonte: AC NIELSEN - Tendências 2001

3.13. Determinação do grau de penetração do item

Será utilizado como parâmetro base, o estudo Comportamento do Consumidor,

IBOPE/NPD (2000) . Os resultados são mostrados na tabela 11 , como segue:

Tabela 11 Grau de penetração
Categoria Grau de penetração

Arroz Não disponível

Café 93,6

Café Solúvel 23,1

Caldos 61,3

Catchup 37,3

Chocolate em pó Não disponível

Creme de leite 56,0

Doces e coberturas Não disponível

Farinha de trigo 85,9

Leite de coco Não disponível

Maionese 81,8

Massa instantãnea 96,7

Misturas para bolos 28,8

Modificadores de leite 75,4

Oleo 98,8

Gelatinas 47,4

Sal Não disponível

Fonte: IBOPE/NPD - Comportamento do consumidor (2000)

3.14. Determinação do nível de concentração do líder

O grau de concentração do líder está sendo considerado neste trabalho como

a fatia de mercado da principal marca dentro de cada categoria para a região
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IV. Os dados são extraídos da AC NIELSEN e estão refletidos na tabela 12, a

seguir:

Tabela 12 Grau de concentração do líder na região IV

Categoria Grau de concentração %

Arroz 29,70

Café 46,10

Café Solúvel 54,70

Caldos ND

Catchup 25,10

Chocolate em pó ND

Creme de leite 36,50

Doces e coberturas ND

Farinha de trigo 33,40

Leite de coco ND

Maionese 51,90

Massa instantânea 65,90

Misturas para bolos 19,00

Modificadores de leite 51,50

Óleo 34,70

Gelatinas 38,00

Sal ND

Fonte: IBOPEINPD - Comportamento do Consumidor 2000.

Em algumas categorias pode haver a necessidade de se abrir a fatia de mercado por

subcategorias. Esta operação será feita conforme necessidade.

3.15. Determinação do valor por quilo ou litro

Para se determinar o valor por quilo ou por litro, com o intuito de verificar se o

preço por quilo ou litro pode ser um indicador de commodity, será analisado o

preço médio do líder nas 3 tomadas de preço e será dividido o preço pelo

conteúdo da embalagem em gramas ou miligramas. O resultado será

multiplicado por 1000.
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3.16. Critério para determinação de valores relativos em relação ao líder

i. Determinar a rede de varejo a ser avaliada. Cada rede de varejo deve ser

avaliada individualmente;

ii. Determinar na hierarquia de linha de produtos o item ou SKU ( do inglês

stock keeping unit) para cada uma das categorias analisadas;

iii. Identificar qual o produto líder que concorre com este item dentro da

hierarquia de linha de produtos;

iv. Proceder uma média de preços entre os valores coletados para o líder

com o objetivo de se diminuir o desvio.

v. Transformar a média encontrada para o líder em número relativo de

referência, tomando como base que a referencia relativa para marca

própria é 100.

vi. Determinar qual é a relatividade de preços entre a média do produto líder

contra a média da marca própria para cada item onde há atuação de marca

própria.

3.17. Critério para determinação de valores relativos em relação à média

i. Determinar a rede de varejo a ser avaliada. Cada rede de varejo deve ser

avaliada individualmente;

ii. Determinar na hierarquia de linha de produtos os itens ou SKU's ( do inglês

stock keeping unit) para cada uma das categorias analisadas;

iii. Identificar a amplitude total dos itens comparáveis dentro da hierarquia de

linha de produtos;
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iv. Proceder uma média de preços entre os três valores coletados para todos

os itens comparáveis, com o objetivo de se diminuir o desvio.

v. Transformar a média encontrada em número relativo de referência onde a

referência para marca própria é 100.

vi. Identificar dentre os itens, em cada uma das categorias, o de marca

própria;

vii. Proceder uma média de preços entre os valores coletados para a marca

própria, com o objetivo de se diminuir o desvio.

viii. Determinar qual é a relatividade de preços entre a média dos produtos

comparáveis contra a média da marca própria para cada item onde há

atuação de marca própria.
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1. Perfil dos itens de marca própria

No desenvolvimento da pesquisa exploratória foi verificado que os itens de

marcas próprias atuam em segmentos de grande volume e alto giro. Não foi

encontrado um único exemplo de atuação de marca própria em itens com maior

grau de sofisticação ou com apelo especial para inovação. Em algumas

categorias, como docinhos e coberturas, por exemplo, nenhuma das redes

atuavam em marcas próprias. Esta observação valida para a região estudada o

observado em Private Label Grows up, BRUCE WINNINGHAM (1999), em The

Brand Leader's Dilemma, FRANÇOIS GLÉMET e RAFAEL MIRA (1993), em

How Should National Brands Think About Private Labels, STEPHEN J. HOCH

(1996) e em Brand Versus Private Labels : Fighting to Win, JONH A. QUELCH e

DAVID HARDING ( 1996 ), onde todos os estudos apontam a inovação como

sendo a alternativa para as marcas próprias conseguirem margens maiores.

Esta validação poderia indicar que a relatividade de preço em produtos não

inovadores na região alvo deste estudo seriam menores do que as verificadas

em produtos mais inovadores.

O fato de não trabalhar em inovação poderia indicar ainda que os varejistas

tenham optado por trabalhar com itens que estejam na maturidade do ciclo de

vida do produto, como estudado em Administração de Marketing, PHILlP

KOTLER (1994 ). Esta opção poderia ocorrer, porque é nesta da fase do ciclo

de vida do produto que as empresas alcançam maiores resultados econômicos,

uma vez que não há custos de investimentos . Esta escolha também poderia

ser feita pela indústria, pela mesma razão.

Uma outra possibilidade, poderia ser a decisão estratégica utilizada pelos

fabricantes de marcas próprias que buscando otimizar processo e recursos,

ganhariam em escala fabricando produtos definidos em Competitive Advantage:
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Creating and Sustaining Superior Performance, MICHAEL E. PORTER (1985)

como liderança de custo. Esta estratégia parece se encaixar com o perfil do

varejo na sua busca por diferenciação de custo diante da concorrência.

Uma outra possibilidade, que também poderia explicar a faixa de atuação do

varejo em relação ao produtos comercializados com marcas próprias, seria a

junção das duas teorias anteriores como sendo um único direcionamento, ou

seja, a mescla entre estratégia, vista em Competitive Advantage: Creating and

Sustaining Superior Performance, MICHAEL E. PORTER (1985) e ciclo de vida

do produto, verificada em Administração de Marketing, PHILlP KOTLER (1994).

4.2. Marcas próprias nas redes avaliadas

Das 17 categorias estudadas, foram encontrados 48 sku's em marcas próprias,

sendo que a rede com maior desenvolvimento no gerenciamento desta

categoria foi o Carrefour com 29 itens, seguidos por BIG com 27, Wal Mart com

26, COOP com 12 itens, Extra com 15 itens e Sé com apenas 7 itens.

Como visto em Market-driven management strategic & operational marketing,

JEAN-JACQUES LAMBIN (2000), e corroborado em Private Label Grows up,

BRUCE WINNINGHAM (1999), esta vantagem do Carrefour poderia ser o

aprendizado obtido pela rede no mercado europeu, mais desenvolvido em

marcas próprias. O mesmo comportamento poderia explicar o avanço do BIG.

4.3. Resultados relativos observados

Embora a amostra tenha sido de bom tamanho, a necessidade de se comparar

preços em nível de SKU fez com que 48 produtos fossem identificados de forma

representativa nas seis redes analisadas.



124

Vale aqui uma observação especial quanto à rede de Supermercados Sé. No

meio do processo de pesquisa exploratória, a rede foi adquirida pelo grupo

CBD. Esta transição fez com que a rede perdesse parte da identidade. Naquele

momento de turbulência, muitos produtos começaram a faltar ou deixaram de

ter o tratamento que recebiam antes desta aquisição. Mesmo continuando com

a rede de Supermercados Sé, as amostras consideradas foram apenas aquelas

identificadas como representativas. Em muitos casos foi feita apenas uma

coleta.

o resultado completo das amostras representativas nas seis redes pode ser
vista na tabela 13 abaixo, como segue:

T b I 13 P If d rd d 'dO d ta ea reços re a IVOS o I ere ame la a ca egona
Análise dos orecos relativos por SKU - Marca própria base 100

IDescrição do ítem II BIG I Carrefour I coOP II Extra II Sé WalMart
Lider I Média Lider Média Líder I Média Líder I Média Lider I Média Lider Média

Arroz parboilizado tipo 1 de 5 kg 150% 117% 126% 112% 110% 105% 90% 100% 123% 111%
Arroz parboilizado tipo 1 de 1 kg 122% 111% 142% 115% 144% 216%
Arroz Longo fino tipo 1 de 1 kg 108% 99% 114% 97%
Arroz Longo fino tipo 1 de 2 kg 111% 103% 102% 105% 106% 102%
Arroz Longo fino tipo1 de 5 kg 118% 108% 119% 110% 100% 93% 105% 101%
Arroz Longo fino tipo 2 de 1 kg 113% 106%
Arroz Longo fino tipo 2 de 5 kg 105% 106% 101% 96% 95% 103% 101%
Café em embalagem almofada 250g 123% 113% 154% 110% 120% 113% 145% 128%
Café em embalagem almofada 500g 149% 159% 120% 96% 127% 120% 106% 114% 142% 120% 118% 97%
Café em embalagem vácuo de 250g 138% 165%
Café em embalagem vácuo 500 9 271% 108% 127% 123%
Café em embalagem caixa vácuo 500g 130% 121%
Café solúvel refil50g 139% 114% 114% 106% 108% 118%
Café Solúvel em vidro 50g 116% 113%
Café Solúvel em vidro 100g 132% 153% 115% 111% 116% 110% 132% 131% 122% 129% 115% 105%
Café solúvel em vidro 200g 133% 116% 125% 112'10 111% 104%
Caldos 111% 93% 122% 116% 130% 118% 142% 117%
Catchup embalagem 200g 155% 124%
carcnup embalagem 300g 108% 101%
Catchup embalagem 390 a 400g 100% 109% 120% 112% 128'10 118% 130% 107% 118% 110%
Chocolate em pó embalagem 200g 139% 111'10 139% 170% 144'10 162% 127%
Creme de leite longa vida 200ml 105% 115%
Farinha de trigo embalagem de 1 kg 100% 104% 111% 107% 104% 99% 125% 119% 111% 113%
Leite de coco embalagem vidro 200ml 166% 123% 103% 98% 126% 104%
Leite de coco light embalagem vidro 200ml 135% 125%
Maionese light embalagem 250g 128% 110'10 153% 128'10
Maionese limão embalagem 250g 140% 120%
Maionese tradicional embalagem 250g 132% 126% 165% 129%
Maionese light embalagem 500g 143% 127% 177% 147'/11
Maionese limão embalagem 500g 184% 142%
Maionese tradicional embalagem 500 9 118% 107% 162% 120% 115% 126%
Massas instantâneas 123% 98% 118% 104% 116'10 110% 127% 114% 134% 109%
Misturas para bolos 132% 116%
Modificadores de leite embalagem 200g 114% 113% 112% 118%
Modificadores de leite embalagem 500g 154% 125% 149% 119% 117% 110% 122% 109% 126% 111%
Óleo de Canola 113% 108% 133% 121%
Óleo de girassol 116% 107% 150% 122% 86% 92%
Óleo de milho 110% 103% 131% 123%
Óleo de soja 113% 111% 110% 101% 101% 100% 99% 98'10 102% 99%
Gelatinas 144% 178% 122% 108% 126% 108% 133% 115%
Sal Grosso 112% 104% 119% 106%
Sal refinado 126% 113% 120% 109% 136% 120%

4.4. Comparativo dos preços relativos das marcas próprias contra o líder
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Um dos objetivos do trabalho é descrever e explicar a relatividade de preços

entre as marcas próprias e a marca líder . Na pesquisa desenvolvida neste

trabalho, foi verificado que há diferenças entre eles nas distintas redes

estudadas. A média do prêmio pago para as marcas líderes nacionais é de 27%

com desvio de 17%, em relação as marcas próprias. Estas diferenças podem

ser melhor analisadas na tabela 14 onde a relatividade em função do líder é

destacada, como segue:

Tabela 14 Preços de marcas próprias comparados com o líder

Média e desvio das redes estudadas nos preços relativos em relação ao lider - Marca própria base 100

••••ID_es_c_ri_çã_o_d_o_it_e_m •••••IIt---:=~~!G:::er:--l••••c_a=~i;.;;;r:;;;.;!~_u•••••r ,--C..;;L?;.;;;d~;;;.;~--,t--f'~i~~~:~:-I t--~L~!':id~'::r~,--W..;;~i;.;;;ld~.;.;~_rt....L._M_éd_ia--l11 Desvio

Arroz Longo fino tipo 2 de 5 kg 105% 96% 103% 101% 5%
Óleo de soja 113% 110% 101% 99% 102% 105% 6%
Creme de leite longa vida 200ml 105% 105%
Arroz Longo fino tipo 1 de 2 kg 111% 102% 106% 106% 5%
Catchup embalagem 300g 108% 108%
Farinha de trigo embalagem de 1kg 100% 111% 104% 125% 111% 110% 10%
Arroz Longo fino tip01 de 5 kg 118% 119% 100% 105% 111% 9%
Arroz Longo fino tipo 1 de 1 kg 108% 114% 111% 4%
Arroz Longo fino tipo 2 de 1 kg 113% 113%
Modificadores de leite embalagem 200g 114% 112% 113% 1%
Sal Grosso 112% 119% 116% 5%
Café Solúvel em vidro 50g 116% 116%
Óleo de girassol 116% 150% 86% 117% 32%
Catchup embalagem 390 a 400g 100% 120% 128% 130% 118% 119% 12%
Arroz parboilizado tipo 1 de 5 kg 150% 126% 110% 90% 123% 120% 22%
Café solúvel refil 50g 139% 114% 108% 120% 16%
Óleo de milho 110% 131% 121% 15%
Café Solúvel em vidro 100g 132% 115% 116% 132% 122% 115% 122% 8%
Óleo de Canola 113% 133% 123% 14%
Café solúvel em vidro 200g 133% 125% 111% 123% 11%
Massas instantâneas 123% 118% 116% 127% 134% 124% 7%
Caldos 111% 122% 130% 142% 126% 13%
Café em embalagem almofada 500g 149% 120% 127% 106% 142% 118% 127% 16%
Café em embalagem vácuo 500 9 127% 127%
Sal refinado 126% 120% 136% 127% 8%
Café em embalagem caixa vácuo 500g 130% 130%
Maionese tradicional embalagem 500 9 118% 162% 115% 132% 26%
Leite de coco embalagem vidro 200ml 166% 103% 126% 132% 32%
Misturas para bolos 132% 132%
Modificadores de leite embalagem 500g 154% 149% 117% 122% 126% 134% 17%
Leite de coco light embalagem vidro 200ml 135% 135%
Café em embalagem almofada 250g 123% 154% 120% 145% 136% 17%
Arroz parboilizado tipo 1 de 1 kg 122% 142% 144% 136% 12%
Maionese limão embalagem 250g 140% 140%
Maionese light embalagem 250g 128% 153% 141% 18%
Gelatinas 144% 122% 126% 133% 144% 35%
Maionese tradicional embalagem 250g 132% 165% 149% 23%
Catchup embalagem 200g 155% 155%
Chocolate em pó embalagem 200g 139% 170% 162% 157% 16%
Maionese light embalagem 500g 143% 177% 160% 24%
Maionese limão embalagem 500g 184% 184%

A tabela 14 mostra que os desvios entre redes são menores para os itens

destino ou sinalizadores, como visto em Retailer Reactions to Competitive Price

Changes, PETER R. DICKSON e JOE E. URBANY ( 1994) , salvo exceções.

As diferenças tendem a desvios maiores na medida em que os itens se afastam
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destas categorias. Uma das possibilidades que poderia explicar este

comportamento seria a aplicação do preço de referência, como visto em Is The

Price Right? Understanding Contingent Processing in Reference Price

Formation, MANJIT S. YADAV e KATHLEEN SEIDERS ( 1998 ). De acordo

com este conceito, os consumidores tenderiam a guardar mais os preços de

itens com consumo mais constante, uma das possibilidades de ocorrência

nestes casos.

Em alguns estudos também foi destacado o fato de que quanto mais commodity

e menos inovação tiver a categoria, mais tenderia esta categoria a ser alvo da

penetração das marcas próprias. Uma maior competição e facilidade de entrada

por parte das marcas próprias poderia indicar preços relativos menores . Este

ponto de vista também é compartilhado em The Brand Leader's Dilemma,

FRANÇOIS GLÉMET e RAFAEL MIRA (1993) em How Should National Brands

Think About Private Labels, STEPHEN J. HOCH ( 1996) e em O Império das

Marcas, JOSÉ R. MARTINS e NELSON BLECHER (1996) .

Uma outra explicação para preços menores em dada categoria poderia ser o

conceito de sinalização estudado em Retailer Reactions to Competitive Price

Changes, PETER R. DICKSON e JOE E. URBANY ( 1994) onde o preço do

produto seria menos relevado do que o sinal que ele transmitiria ao mercado.

Com a necessidade de sinalizar para o consumidor, estes itens teriam

diferenças de preços e de desvios muito pequenos.

Complementar ao já comentado acima na explicação de preços e desvios

menores para determinadas categorias, poderia ser utilizado os conceitos vistos

em Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance,

MICHAEL E. PORTER (1985) quanto as forças de mercado e cadeia de valor

na busca por excelência operacional.
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Os preços menores ainda poderiam ser uma indicação do modelo econômico

em que estas categorias participam, como o estudado em Microeconomia,

ROBERT S. PINDYCK e DANIEL L. RUBINFELD (1991).

Em uma outra linha, que também poderia ser uma explicação para diferenças

de preços relativos com maior intensidade para dada categoria e menor

intensidade para outras, há os conceitos vistos em Market-driven Management

Strategic & Operational Marketing, JEAN-JACQUES LAMBIN (2000) quanto ao

comportamento do consumidor e risco percebido e em The influence of

Perceived Risk on Brand Preference for Supermarket Products, MARK G.

DUNN ET AL ( 1986) quando há risco percebido pelo consumidor.

Olhando por um ângulo diferente dos demais, o trabalho desenvolvido em

Brand Versus Private Labels : Fighting to Win, JONH A. QUELCH e DAVID

HARDING ( 1996 ) contribui para o entendimento dos preços relativos quando

introduz a relação inversa entre avanço das marcas próprias na relação inversa

ao momento econômico vivido pelo mercado, ou seja, as marcas próprias

avançam quando a economia vai mal.

Em resumo, podemos dizer que em uma primeira avaliação dos fatores que

poderiam ajudar a explicar as diferenças de preços entre categorias, estão

consolidados, com indicação da sua aplicação no nosso estudo, no quadro 5,

como segue:
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Quadro 5 Resumo dos conceitos
Trabalho e autor Conceito desenvolvido e sua aplicação no estudo

Is The Price Right? Understanding Contingent Processing Preço interno de referência como determinante da
in Reference Price Formation, MANJIT S. YADAV e convergência de preços para itens mais comuns e
KATHLEEN SEIDERS (1998) conseqüente diminuição dos preços relativos entre redes

The Brand Leader's Dilemma, FRANÇOIS GLEMET e Maior penetração em marcas próprias para itens
RAFAEL MIRA (1993) considerados commodities com menor relatividade de

preços para estes itens

How Should National Brands Think About Private Labels, A diferenciação e a inovação como alternativa para
STEPHEN J. HOCH ( 1996) escapar das marcas próprias e ter preços melhores

Retailer Reactions to Competitive Price Changes, PETER O preço do produto sendo relevado dentro da política do
R. DICKSON e JOE E. URBANY ( 1994) varejista em detrimento à sinalização que ele transmite ao

consumidor

Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Conceitos de vantagem competitiva, cadeia de valor e
Performance, MICHAEL E. PORTER (1985) excelência operacional como determinantes da estratégia

de custos e preços

Microeconomia, ROBERT S. PINDYCK e DANIEL L. O modelo econômico como determinante do grau de
RUBINFELD (1991) relatividade dos preços

Market-driven Management Strategic & Operational Comportamento do consumidor e risco percebido como
Marketing, JEAN-JACQUES LAMBIN (2000) determinantes da relatividade de preços

The influence of Perceived Risk on Brand Preference for Risco percebido como determinante da relatividade de

Supermarket Products, MARK G. DUNN ET AL ( 1986) preços.

O Império das Marcas, JOSE R. MARTINS e NELSON Coloca o inverso da marca como sendo a commodity e,
BLECHER (1996) portanto, competindo em preços relativos de commodity

Brand Versus Private Labels : Fighting to Win, JONH A. Relaciona evolução das marcas próprias com situação
QUELCH e DAVID HARDING (1996) econômica.

4.5. Comparativo das marcas próprias contra a média da categoria

Os resultados relativos identificados entre as marcas próprias e a média da
categoria são apresentados na tabela 15, abaixo, como segue:
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Tabela 15 Preços relativos das marcas próprias comparada com a média

Análise dos preços relativos em relação à média - Marca própria base 100

IL.D_e_s_cr_iç_ã_O_d_o_l_te_m ..JII-I......,M:::~;.::I;;.ia--IL-c..::~:::r~:::~:::i~:..u..Jr1--~~;::~~~!;.i:--1I--~;~:~:;!i:-I I--""M':;~::::-ia-lI-W.::~:.:~:::::.:i::..rt.JL_M_é_d_ia,....,J11 Desvio

Arroz Longo fino tipo 1 de 1 kg 99% 97% 98% 1%
Arroz Longo fino tipo 2 de 5 kg 106% 101% 95% 101% 101% 4%
Catchup embalagem 300g 101% 101%
Oleode soja 111% 101% 100% 98% 99% 102% 5%
Arroz Longo fino tipol de 5 kg 108% 110% 93% 101% 103% 8%
Arroz Longo fino tipo 1 de 2 kg 103% 105% 102% 103% 2%
Sal Grosso 104% 106% 105% 1%
Arroz Longo fino tipo 2 de 1 kg 106% 106%
Massas instantâneas 98% 104% 110% 114% 109% 107% 6%
Õleode girassol 107% 122% 92% 107% 15%
Leite de coco embalagem vidro 200ml 123% 98% 104% 108% 13%
Farinha de trigo embalagem de 1kg 104% 107% 99% 119% 113% 108% 8%
Arroz parboilizado tipo 1 de 5 kg 117% 112% 105% 100% 111% 109% 7%
Café solúvel em vidro 200g 116% 112% 104% 111% 6%
Caldos 93% 116% 118% 117% 111% 12%
Catchup embalagem 390 a 400g 109% 112% 118% 107% 110% 111% 4%
Café solúvel refil 50g 114% 106% 118% 113% 6%
Café Solúvel em vidro 50g 113% 113%
óiee de milho 103% 123% 113% 14%
Sal refinado 113% 109% 120% 114% 6%
Oleo de Canola 108% 121% 115% 9%
Modificadores de leite embalagem 500g 125% 119% 110% 109% 111% 115% 7%
Creme de leite longa vida 200ml 115% 115%
Modificadores de leite embalagem 200g 113% 118% 116% 4%
Café em embalagem almofada 250g 113% 110% 113% 128% 116% 8%
Misturas para bolos 116% 116%
Café em embalagem almofada 500g 159% 96% 120% 114% 120% 97% 118% 23%
Maionese tradicional embalagem 500 g 107% 120% 126% 118% 10%
Maionese light embalagem 250g 110% 128% 119% 13%
Maionese lima0 embalagem 250g 120% 120%
Café em embalagem caixa vácuo 500g 121% 121%
Café Solúvel em vidro 100g 153% 111% 110% 131% 129% 105% 123% 18%
Catchup embalagem 200g 124% 124%
Leite de coco light embalagem vidro 200ml 125% 125%
Gelatinas 178% 108% 108% 115% 127% 34%
Maionese tradicional embalagem 250g 126% 129% 128% 2%
Chocolate em pó embalagem 200g 111% 139% 144% 127% 130% 15%
Maionese light embalagem 500g 196% 147% 137% 14%
Maionese timão embalagem 500g 142% 142%
Arroz parboilizado tipo 1 de 1 kg 111% 115% 216% 147% 60%
Café em embalagem vácuo de 250g 138% 165% 152% 19%
Café em embalagem vácuo 500 a 271% 108% 123% 167% 90%

Um aspecto que pode ser interessante ao analisar a relatividade de preços das
marcas próprias em função da média da categoria em todas as redes, é como
estas médias se comparam entre si.

o gráfico 9, abaixo, mostra como cada uma das redes se posiciona quando
comparada com os demais concorrentes, como segue:
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Gráfico 9 Médiados preços relativos
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categorias, enquanto o Carrefour está muito alinhado com a média. Wal Mart,

Sé e Coop se posicionam abaixo da média.

Para auxiliar na compreensão do problema, é importante também se avaliar

como se comportam os desvios nas redes analisadas. O gráfico 10, abaixo,

mostra como está o desvio de cada uma das redes em função da média e sua

comparação com as demais redes, como segue:

Gráfico 10 Desvios entre redes na média de preços da categoria
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Uma observação importante é que onde as médias são maiores, os desvios

também são maiores, sendo o inverso também verdadeiro. Isto poderia indicar

que as médias são maiores ou menores em função da amplitude com que cada

rede trabalha. Se determinada rede trabalha com pouca variedade de produtos

e atende a um público alvo de menor poder aquisitivo, dando portanto

importância maior em ter mais marcas de menor preço e poucas marcas mais

reconhecidas, como ocorre com o COOP, a marca própria tende a estar mais

próxima das demais marcas, uma vez que compete por liderança de custo,

como visto em How Should National Brands Think About Private Labels,

STEPHEN J. HOCH ( 1996). Neste caso, se assim for considerado, é de se

esperar que a média seja menor e o desvio também menor. Por outro lado, se

a rede trabalha com toda gama de marcas, como é o caso do Carrefour que

opera com produtos de primeiro preço, com preços muito abaixo das marcas

próprias, e com marcas reconhecidas como top of the mind, é de se esperar

que as médias sejam influenciadas, para cima se houver concentração

numérica de marcas fortes ou para baixo se houver concentração numérica de

marcas de preço baixo.

Parece haver evidências da influência da política de sortimento das redes e do

público alvo a ser atendido por este mesmo varejo na avaliação dos preços

relativos de marcas próprias em função da média de preços da categoria.

4.6. Constatações numéricas em relação à média

Como ocorre no caso da relatividade de preço em função do líder, as marcas

próprias tendem a estar mais próximas da média, quando os itens analisados

são aqueles que compõem ou têm alguma relação com produtos básicos

4.7. Testando as hipóteses em função do líder
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Como proposto no início deste trabalho, havia duas vertentes a serem avaliadas

que eram: (1) descrever e explicar a relatividade de preços em relação ao líder

e à média da categoria e (2) testar se algumas hipóteses eram verdadeiras na

formação dos preços relativos.

As hipóteses serão testadas em relação ao líder de cada uma das categorias.

Para tal a tabela 16, abaixo, mostra o preço relativo do líder em função da

marca própria e todas as demais variáveis independentes, como segue:

Tabela 16 Variável dependente e variáveis independentes em relação ao líder
Correlação entre variaveis independentes e variável dependente em relação ao lider da categoria

do líder
Área IV

principais marcas
Área IV

Grau de Preço do
Penetração líder kg ou I

Brasil

Sub-categoria Preço relativo Investimento em midia
do líder na categoria

Brasil

Market share Market share das 3

Arroz Longo fino tipo 1 de 1 kg 1,11 0,13 29,70 49,10 95,00 1,42
Arroz Longo fino tipo 1 de 2 kg 1,06 0,13 29,70 49,10 95,00 1,27
Arroz Longo fino tipo 2 de 1 kg 1,13 0,13 29,70 49,10 95,00 1,16
Arroz Longo fino tipo 2 de 5 kg 1,01 0,13 29,70 49,10 95,00 1,10
Arroz Longo fino tlpot de 5 kg 1,11 0,13 29,70 49,10 95,00 1,16
Arroz parboilizado tipo 1 de 1 kg 1,36 0,13 29,70 49,10 95,00 1,95
Arroz parboilizado tipo 1 de 5 kg 1,20 0,13 29,70 49,10 95,00 1,36
Café em embalagem almofada 250g 1,36 0,71 46,10 76,10 93,60 5,46
Café em embalagem almofada 500g 1,27 0,71 46,10 76,10 93,60 4,74
Café em embalagem caixa vácuo 500g 1,30 0,71 65,50 83,60 93,60 6,88
Café em embalagem vácuo 500 9 1,27 0,71 65,50 83,60 93,60 6,28
Café Solúvel em vidro 100g 1,22 3,04 54,70 82,10 23,10 31,90
Café solúvel em vidro 200g 1,23 3,04 54,70 82,10 23,10 31,97
Café Solúvel em vidro 50g 1,16 3,04 54,70 82,10 23,10 39,60
Café solúvel refiI 50g 1,20 3,04 54,70 82,10 23,10 32,00
Caldos 1,26 2,45 NO 94,90 61,30 15,08
Catchup embalagem 200g 1,55 1,29 25,10 72,70 37,30 6,75
Catchup embalagem 300g 1,08 1,29 25,10 72,70 37,30 3,07
Catchup embalagem 390 a 400g 1,19 1,29 25,10 72,70 37,30 5,01
Chocolate em pó embalagem 200g 1,57 NO NO NO NO 11,23
Creme de leite longa vida 200ml 1,05 1,17 36,50 68,90 56,00 4,60
Farinha de trigo embalagem de 1kg 1,10 0,25 33,40 52,00 85,90 1,09
Gelatinas 1,44 1,27 NO 38,00 NO 6,09
Leite de coco embalagem vidro 200ml 1,32 0,28 NO NO NO 8,55
Leite de coco light embalagem vidro 200ml 1,35 0,28 NO NO NO 8,75
Maionese light embalagem 250g 1,41 0,69 51,90 88,80 81,80 7,62
Maionese light embalagem 500g 1,60 0,69 51,90 88,80 81,80 5,99
Maionese limão embalagem 250g 1,40 0,69 51,90 88,80 81,80 7,84
Maionese limão embalagem 500g 1,84 0,69 51,90 88,80 81,80 7,18
Maionese tradicional embalagem 250g 1,49 0,69 51,90 88,80 81,80 7,62
Maionese tradicional embalagem 500 g 1,32 0,69 51,90 88,80 81,80 5,27
Massas instantâneas 1,24 5,24 65,90 82,20 96,70 7,48
Misturas para bolos 1,32 1,06 76,60 28,80 3,76
Modificadores de leite embalagem 200g 1,13 3,1 51,50 76,20 75,40 6,33
Modificadores de leite embalagem 500g 1,34 3,1 51,50 76,20 75,40 4,87
Óleo de Canola 1,23 0,48 90,20 NO 4,03
Óleo de girassol 1,17 0,48 22,50 54,90 NO 3,09
Óleo de milho 1,21 0,48 54,20 78,80 NO 2,99
Óleo de soja 1,05 0,48 34,70 63,40 98,80 1,69
Sal Grosso 1,16 0,06 NO NO NO 0,41
Sal refinado 1,27 0,06 NO NO NO 0,39

Os dados mostrados na tabela 16 estão dispostos considerando-se os

seguintes aspectos:
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• Preço relativo = Diferença do preço do líder sendo a marca própria

considerada como base 100.

• Investimento em mídia = Porcentagem do faturamento da categoria

investido em mídia.

• Fatia de mercado do líder = Fatia de mercado do líder para região IV em %.

• Fatia de mercado das 3 marcas = Fatia de mercado das três principais

marcas para região IV em %.

• Grau de penetração = Grau de penetração da categoria em nível Brasil de

acordo com estudo IBOPE/NPD (2000) em %.

• Preço do produto por quilo ou litro = Preço de gôndola do produto dividido

pelo seu conteúdo em gramas ou mililitros e multiplicado por 1000 em R$.

As hipóteses iniciais indicavam para as seguintes direções:

1. Investimento em mídia: Quanto maior fosse o investimento em mídia, maior

deveria ser a diferença relativa de preços entre marcas próprias e marcas

líderes;

2. Fatia de mercado do líder: Quanto maior fosse a fatia de mercado do líder,

maior deveria ser a diferença relativa de preços entre marcas próprias e

marcas líderes;

3. Fatia de mercado das 3 maiores marcas : Quanto maior fosse a fatia de

mercado das 3 maiores marcas, maior deveria ser a diferença relativa de

preços entre marcas próprias e marcas líderes;

4. Grau de penetração: Quanto maior fosse o grau de penetração da categoria,

menor deveria ser o preço relativo entre marcas próprias e marcas líderes;
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5. Preço por quilo ou litro: Deveria ser relacionado ao grau de commodity do

item e quanto menor o preço por quilo ou litro, menor deveria ser o preço

relativo entre marcas próprias e marcas líderes.

A tabela 17, abaixo, mostra como a variável dependente e as variáveis

independentes se apresentam quando ordenadas em função da variável

dependente em ordem crescente, como segue:

Tabela 17 - Comparativo entre variáveis

Avaliação entre variaveis independentes e variável dependente em relação ao lider da categoria

Sub-categoria Preço relativo Investimento em Market share Market share das 3 Grau de Preço do
do lider midia na categoria do lider principais marcas Penetração lide r kg ou I

Brasil Area IV Area IV Brasil

Grupo A
Óleo de soja 1,05 0,48 34,70 63,40 98,80 1,69
Farinha de trigo embalagem de lkg 1,10 0,25 33,40 52,00 85,90 1,09
Arroz Longo fino tipol de 5 kg 1,11 0,13 29,70 49,10 95,00 1,16
Catchup embalagem 390 a 400g 1,19 1,29 25,10 72,70 37,30 5,01
Média 1,11 0,54 30,73 59,30 79,25 2,24

Grupo B
Massas instantâneas 1,24 5,24 65,90 82,20 96,70 7,48
Café em embalagem almofada 500g 1,27 0,71 46,10 76,10 93,60 4,74
Gelatinas 1,27 1,27 38,00 73,00 58,00 6,09
Modificadores de leite embalagem 500g 1,34 3,10 51,50 76,20 75,40 4,87
Média 128 2,58 50,38 76,88 80,93 5,79

A tabela 17, acima, mostra as subcategorias que estavam presentes em pelo

menos 4 diferentes redes de supermercados, Elas estão classificadas em

ordem crescente e em função do preço relativo da marca própria em função do

líder. Na tabela 17 também pode ser visto que dois grupos distintos foram

criados: A e B. Esta divisão reflete exatamente 50% das 8 categorias

analisadas, assim sendo o grupo A tem 50% das categorias e o grupo B as 50%

restantes,

Esta classificação faz com que, naturalmente, tanto a média do grupo A como

cada um dos itens individualmente, sejam menores do que seus

correspondentes no grupo B.
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Dentro da primeira hipótese a ser testada esperávamos que um investimento

em mídia maior, deveria gerar preços relativos maiores. O investimento em

mídia médio do grupo A é 0,54% do faturamento, enquanto o investimento em

mídia médio do grupo B é de 2,58% do faturamento. Considerando-se que os

preços relativos médios do grupo A são menores do que os do grupo B, pode-

se dizer que há evidências de que investimento em mídia na categoria de fato

gera maior diferença de preços relativos, como inclusive é sugerido na

conclusão de How Should National Brands Think About Private Labels,

STEPHEN J. HOCH (1996) e em Em Brand Versus Private Labels : Fighting to

Win, JqNH A. QUELCH e DAVID HARDING ( 1996).

A outra hipótese a ser testada era que, quanto maior fosse a fatia de mercado

do líder, maior deveria ser a relatividade de preços entre as marcas próprias e

as marcas líderes.

O grupo A mostra que em média o líder tem 30,73% de fatia de mercado na

área IV, contra 50,38% médio do grupo B. Considerando-se que foi feita uma

ordenação nos preços relativos, fazendo com que o grupo A tenha preços

relativos menores quando comparados ao grupo B, também pode se dizer que

há fortes indícios de que a fatia de mercado do líder teria influência no preço

relativo médio.

A terceira hipótese a ser validada seria que o somatório da fatia de mercado

das 3 maiores marcas também influenciaria os preços relativos, fazendo com

que, segundo nossa hipótese, os preços relativos fossem maiores na medida

em que a concentração das marcas fosse maior.

Dentro do mesmo formato desenhado nos dois casos anteriores, o grupo A

mostrou uma média de concentração para as 3 maiores marcas de 59,30% do

total do mercado, contra 76,88% verificado no grupo B. Ainda considerando a

ordenação dos preços relativos também pode-se dizer que a concentração das
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3 maiores marcas influencia a relatividade de preços, sendo que no nosso

modelo, como esperado, mostrou que quanto maior a concentração das 3

maiores marcas, maior é a diferença entre preços relativos das marcas próprias

e marcas líderes. A análise feita na nossa pesquisa exploratória vai ao encontro

do estudado em How Should National Brands Think About Private Labels,

STEPHEN J. HOCH (1996), quando o autor menciona que as marcas próprias

poderiam ser colocadas para fora do mercado caso mais marcas nacionais

competissem nas diversas categorias.

A quarta hipótese a ser verificada é a que diz respeito ao grau de penetração da

categoria. O esperado, neste caso, é que quanto maior fosse o grau de

penetração da categoria, menor seria a relatividade de preços entre marca

própria e marca líder.

O resultado mostra que, em média, o grau de penetração das categorias

classificados no grupo A foi de 79,25%, contra a média de 80,93% do grupo B.

Neste caso a hipótese não se confirmou, entretanto vale um comentário quanto

ao baixo grau de penetração da categoria catchup que, se excluída, elevaria a

média para 93,23%.

A última hipótese a ser validada diz respeito ao preço por quilo ou por litro dos

produtos. É esperado no nosso estudo que quanto menor o preço por quilo ou

por litro, mais o produto tenderia a ser uma commodity e, desta forma, os

preços relativos tenderiam a ser menores quanto menor for este preço por quilo

ou por litro.

A avaliação feita nos mostra que no grupo A a média de preço por quilo ou por

litro de produto foi de R$ 2,24, contra R$ 5,79 dos produtos do grupo B.

Considerando-se ainda que continuamos seguindo o modelo da ordenação dos

preços relativos, há evidências de que o preço por litro ou por quilo tem

influência na relatividade de preços entre marcas próprias e marcas líderes,
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confirmando-se que tenderiam a estar mais próximos de commodities na

medida em que estes preços fossem menores.

4.8. Resumo e outros aspectos a considerar

Quando estudado Is The Price Right? Understanding Contingent Processing in

Reference Price Formation, MANJIT S. YADAV e KATHLEEN SEIDERS

(1998) e Retailer Reactions to Competitive Price Changes, PETER R.

DICKSON e JOE E. URBANY ( 1994), foi sugerido uma associação entre os

conceitos de grau de referência interna do consumidor e grau de sinalização do

item com o grau de penetração da categoria, como sendo simultaneamente a

capacidade do consumidor de guardar preços com a sua facilidade de troca de

rede na decisão de compra. Estes elementos poderiam ajudar na conclusão,

caso a hipótese de que grau de penetração induzisse os preços relativos para

convergência. Em função do aparente desvio gerado pelo catchup, esta

hipótese passaria a ser questionada e esta relação, para ser usada, precisaria

esclarecer com maior profundidade a razão do desvio.

Baseado em The influence of Perceived Risk on Brand Preference for

Supermarket Products, MARK G. DUNN ET AL ( 1986), quanto ao risco

percebido pelos consumidores, poderia se pensar que parte da força do líder e,

conseqüentemente, das diferenças de preços relativos, poderiam estar no risco

que o consumidor percebe ao trocar de marca e na segurança que a marca

nacional traz para este mesmo consumidor.

No trabalho de pesquisa exploratória, não foi identificada nenhuma marca

própria, salvo 2 exceções, com preços superiores às marcas nacionais. Este

indício poderia mostrar que as marcas próprias disputam o mercado por

atributos de preço, como visto no analisado em Brand Versus Private Labels :

Fighting to Win, JONH A. QUELCH e DAVID HARDING (1996).
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Em Brand Versus Private Labels : Fighting to Win, JONH A. QUELCH e DAVID

HARDING ( 1996), em Private Label Grows up, BRUCE WINNINGHAM

(1999) e em The Brand Leader's Dilemma, FRANÇOIS GLÉMET e RAFAEL

MIRA (1993),parecem convergir perfeitamente quando falam que a qualidade

das marcas próprias está significativamente mais próxima das marcas nacionais

e que, com esta proximidade, haveria uma competição mais forte para itens

considerados commodities, fenômeno também verificado no nosso trabalho.

Em Brand Versus Private Labels : Fighting to Win, JONH A. QUELCH e DAVID

HARDING ( 1996 ) citam uma situação inversa, onde a força da marca própria

na Europa, maior do que nos EUA, teria como fator importante o nível de

propaganda em emissoras abertas. Isto corrobora com a nossa hipótese de que

investimentos em mídia poderiam aumentar os preços relativos na medida que

dá conforto para as marcas líderes, quando os investimentos em mídia são

feitos por elas ou as colocariam em situação de pressão quando o inverso

ocorresse. Dentro do mesmo artigo há outro fato que fortalece a hipótese de

investimento em mídia como ferramenta para ampliar preços relativos. Os

autores traçam a relação entre economia e evolução das marcas próprias.

Quando a economia esfria, o investimento relativo, segundo eles, permanece

mas o investimento absoluto cairia, porque a base das vendas também cairia.

Nesta oportunidade, as marcas próprias ganhariam mercado, ou seja, inferindo

poderíamos dizer que não haveria disposição do consumidor em comprar

marcas líderes, nesta situação, pelas diferenças e benefícios oferecidos pela

marca nacional. Quando a economia retoma o crescimento, as bases de

investimento retornam aos patamares originais e as marcas próprias perdem

mercado, ou seja, outra vez inferindo, poderíamos dizer que os consumidores

aceitariam pagar a mesma diferença que eles não aceitavam no período

anterior, apenas pela comunicação da marca, obviamente entendendo maior

base de renda.
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Investir em propaganda como alternativa para as marcas nacionais também é

uma proposta sugerida em The Brand Leader's Dilemma, FRANÇOIS GLÉMET

e RAFAEL MIRA (1993).

Um outro aspecto estudado neste trabalho diz respeito à observação feita em

How Should National Brands Think About Private Labels, STEPHEN J. HOCH

(1996) afirma que as marcas próprias são percebidas como bens de qualidade

inferior e, como conseqüência, seriam compradas por consumidores sensíveis a

preço. Esta observação se consolida no nosso trabalho uma vez que sempre há

diferencial de preços entre marca própria e marca líder sendo, sem exceção,

em favor do líder. O quanto é a diferença talvez pudesse ser explicado pelo

risco da substituição, como visto em The influence of Perceived Risk on Brand

Preference for Supermarket Products, MARK G. DUNN ET AL (1986).
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5. CONCLUSÃO

Os itens gerenciados em marcas próprias estão na maturidade ou no declínio

dos seus ciclos de vida. Esta afirmação está baseada na pesquisa exploratória,

onde nenhum item com características de inovação foi encontrado. A inovação

é exclusividade das marcas nacionais, o que as diferenciam das marcas

próprias e lhes permitem aplicar preços superiores, aumentando a relatividade

de preços entre as marcas próprias e as marcas líderes. Esta constatação vai

ao encontro do observado e/ou recomendado em Brand Versus Private Labels :

Fighting to Win, JONH A. QUELCH e DAVID HARDING ( 1996 ), em The Brand

Leader's Dilemma, FRANÇOIS GLÉMET e RAFAEL MIRA (1993), em Private

Label Grows up, BRUCE WINNINGHAM (1999) e em How Should National

Brands Think About Private Labels, STEPHEN J. HOCH (1996).

As categorias observadas em marcas propnas são aquelas que trabalham

dentro da estratégia estudada em Competitive Advantage : Creating and

Sustaining Superior Performance, MICHAEL E. PORTER (1985) como sendo as

de liderança de custo. Esta constatação se deve ao fato que , durante as

pesquisas, não foi encontrado nenhum item com características de

diferenciação ou que desenvolvido para operar em nichos. Todos os produtos

encontrados com marcas próprias são itens que permitem aos seus fabricantes

operar com significativa escala. Esta constatação é observada em The Brand

Leader's Dilemma, FRANÇOIS GLÉMET e RAFAEL MIRA (1993), nos fatores

de sucesso da marca própria.

Os resultados da pesquisa exploratória sugerem que as hipóteses levantadas

no início do trabalho, quais sejam, que o investimento em mídia contribui para

aumentar os preços relativos entre marca própria e marca nacional, que a fatia

de mercado do líder influencia na mesma direção esta relatividade, que a fatia

de mercado das três principais marcas ajudam a aumentar a relatividade de

preços entre marcas próprias e marcas nacionais e que o grau de commodity,



141

no nosso caso o preço por quilo ou por litro, diminuiria a relatividade de preços

entre marcas próprias e marcas nacionais, são verdadeiras.

Duas das hipóteses merecem um comentário mais aprofundado: grau de

commoditye investimento em mídia.

o grau de commodity se mostrou como a grande porta de entrada para as

marcas próprias. No estudo aqui desenvolvido, foi observado que na medida

em que os produtos se aproximavam mais de commodity, menor era a

relatividade de preços observadas entre as marcas próprias e as marcas

líderes. São nestas categorias que foram encontrados o maior número de

produtos. Os produtos com maior grau de commodity, como arroz por exemplo,

aparecem em todas as redes, por vezes em diferentes SKU's. A observação e

constatação do nosso estudo, quanto à diminuição de preços na relação direta

com a transformação dos produtos em commodity, como identificado na nossa

pesquisa, é citado em The Brand Leader's Dilemma, FRANÇOIS GLÉMET e

RAFAEL MIRA (1993), como um dos fatores de sucesso para marcas próprias;

é também mencionado em Private Label Grows up, BRUCE WINNINGHAM

(1999), como a forma mais fácil de uma marca perder seu valor e, ainda, é

citado em Império das Marcas, JOSÉ R. MARTINS e NELSON BLECHER

(1996), como sendo a receita para enfraquecer a marca.

Ainda sobre commodity, há um ponto que precisa ser tratado. Foi constatado

que em linhas como a do óleo de soja, por exemplo, mesmo com a marca líder

tendo 34,7% de fatia de mercado e o somatório das 3 principais marcas ocupar

uma fatia 63,40% deste mesmo mercado, a relatividade de preços entre marca

própria e marca líder é de apenas 5%. A conclusão é que a commodity é o

somatório dos interesses do varejo, das estratégias da indústria, das

características do produto e, sobretudo, do comportamento do consumidor.
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Para o varejo uma commodity, como definido em The 8rand Leader's Dilemma,

FRANÇOIS GLÉMET e RAFAEL MIRA (1993), tem que ser um produto básico,

que tenha volume de compra freqüente pelo consumidor, sensível a preços e

fácil de comparar. Para a indústria, que fabrica marca própria, como visto em

8rand Versus Private Labels : Fighting to Win, JONH A. QUELCH e DAVID

HARDING ( 1996), a commodity precisa ser fácil de fazer, que possa ser

fabricado a partir de commodities e que atenda aos princípios da excelência

operacional, esta última característica vista em Competitive Advantage :

Creating and Sustaining Superior Performance, MICHAEL E. PORTER (1985).

Quanto às características do produto, a commodity não pode ser algo que exija

inovação, como visto em Private Label Grows up, 8RUCE WINNINGHAM

(1999). Finalmente, quanto ao comportamento do consumidor, uma commodity

é materializada em um produto que permita a sua substituição sem que haja a

percepção de risco por parte do consumidor, como visto em The influence of

Perceived Risk on 8rand Preference for Supermarket Products, MARK G.

DUNN ET AL (1986).

Apenas para validar a conclusão, podemos dizer que o óleo, menor relatividade

de preço encontrada, é um produto básico, tem volume, é de compra freqüente

pelo consumidor, é sensível a preço, é fácil de comparar, é fácil de fazer

(tecnologia disponível, barata e dominada), é fabricado a partir de commodities

( Soja, aço ou PET) e tem margens baixas, o que implica em excelência

operacional. Além disso, é um produto sem nenhuma inovação e com risco

percebido próximo a zero.

A outra hipótese, sobre a qual precisamos despender uma atenção maior, é

quanto à mídia. Esta mostrou ser a variável que, junto com inovação ( não

medida neste estudo), mais diferencia e aumenta a relatividade de preços. A

sua importância é citada em The 8rand Leader's Dilemma, FRANÇOIS

GLÉMET e RAFAEL MIRA (1993) em 8rand Versus Private Labels : Fighting to

Win, JONH A. QUELCH e DAVID HARDING ( 1996) e em How Should National
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Brands Think About Private Labels, STEPHEN J. HOCH (1996), além de

validada no nosso estudo. Não podemos, ainda, desconsiderar a importância

desta variável sobre a fatia de mercado do líder e das 3 principais marcas da

categoria.

A influência do grau de penetração da categoria não se comportou como

esperado na relatividade de preços no início do trabalho.

Na avaliação dos preços relativos das marcas próprias em comparação com a

média de preços da categoria, identificamos que as empresas com média de

preços acima da média das redes também apresentavam desvios altos. A

pesquisa exploratória mostrou que os desvios altos eram ocasionados pela

política de sortimento de cada uma das redes. As redes que operavam nas

gôndolas com produtos primeiro preço e top of the mind tendiam a ter médias

maiores e desvios maiores do que as redes que trabalhavam,

preferencialmente, com produtos de baixos preços e poucas marcas nacionais

reconhecidas. A média, com isto, é definida pelo público alvo que cada rede

pretende atingir.

Vale entretanto dizer que apesar das conclusões acima, embasadas na

pesquisa exploratória conduzida neste trabalho, o modelo apresenta diversas

limitações como:

(a) Não acesso à política de sortimento das redes

(b) Desconhecimento de relacionamento com fornecedores exclusivos

(c) Desconhecimento de fatores exógenos, como problemas com fornecedores

e com distribuição, dentre outros.
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ANEXO A - HIERARQUIA DE PRODUTOS

Determinação da hierarquia da linha de produtos

Arroz

Café

T = Tradicional
F = Forte
E.F. = Extra Forte
O = Outros
D = descafeininado
Or = Orgânico
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Café solúvel

Os itens estão representados por valores em gramas.

Caldos

Itens em embalagem de 6 tabletes :galinha, carne, legumes, galinha caipira,
bacon, frutos do mar, legumes e verduras, camarão, verdura e milho.

Itens em embalagem de 12 tabletes : carne, galinha e galinha caipira
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Catchup

PP =
PT =
LV =
V =

Chocolate

Pote de polipropileno (embalagem com maior opacidade)
Pote de PET (Embal. com menor opacidade - imita vidro)
Embalagem longa vida
Embalagem de vidro
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Creme de leite

L =
LV =

Lata
Longa Vida

Docinhos e coberturas
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Farinha

No caso da farinha há um padrão de embalagem para o consumo que é de 1kg.

Leite de coco
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Maionese

A subcategoria light tem a mesma formatação da subcategoria tradicional.
Os Itens são citados em gramas ..

Massa instantânea
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Misturas para bolos

Modificadores de leite

L =
P =
SP =

Lata
Pote
Saco plástico

Os subsegmentos estão demonstrados em gramas.
Os itens, apesar de desalinhados, têm a mesma hierarquia. O desalinhamento
é apenas em função da restrição de espaço
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Óleos

Subsegmentos definidos pelos tipos de embalagens e itens definidos pelo
conteúdo da embalagem em miligramas.

Pudins e gelatinas

Todas as gelatinas disponíveis no mercado têm a mesma apresentação e
embalagem.
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Sal


