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Mais baratos e com a mesma qualidade das marcas líderes, os produtos de marca própria 
oferecem ao varejista um meio de se destacar da concorrência e fidelizar os clientes. 
 
As marcas próprias, desenvolvidas pelas empresas varejistas em parceria com a indústria, já 
fazem parte do cotidiano do consumidor brasileiro. Mais baratas que as líderes de categoria e 
iguais em qualidade, elas já somam 40 mil produtos, vendidos de norte a sul do país, e 
representam cerca de 6% das vendas totais do varejo, o que no ano passado significou nada 
menos que R$ 7 bilhões. Instrumentos de fidelização do consumidor, as marcas próprias 
proporcionam uma verdadeira diferenciação do varejista frente à concorrência e imprima à 
bandeira do lojista em produtos alimentícios e cosméticos até vestuário e eletroeletrônicos. 
 
Mas o bom desempenho das marcas próprias nos supermercados, lojas de vestuário e drogarias 
está apenas no começo. "As vendas desses produtos devem crescer ainda mais, seja na 
participação do volume vendido internamente quanto nas exportações", diz Marco Quintarelli, 
coordenador geral de varejo do Comitê Abras de Marcas Próprias (Compro). Segundo ele, o Brasil 
não deixa a desejar para nenhuma indústria ou varejo de fora, quando o assunto é qualidade de 
marcas próprias. Isso devido a uma rede de indústrias com bastante poder de negociação e 
tecnologia para poder lançar produtos novos com uma estrutura igual a qualquer líder de 
categoria, além de varejistas bastante atentos quando se trata do controle de qualidade. 
 
Uma recente pesquisa da LatinPanel mostra que 70% dos consumidores ainda compram produtos 
de marca própria em razão do preço mais baixo, mas o quadro está mudando, e 16% dizem que 
associam os produtos à maior qualidade. Pelo menos 58% dos consumidores brasileiros já 
compraram algum produto com a bandeira de um varejista local. A gestão de uma marca própria, 
no entanto, requer profissionalismo acima de tudo. "Para o varejista entrar nesse delicado 
mercado é necessário não abrir mão de uma célula administrativa dentro da empresa que cuide 
apenas da marca própria. Não adianta um varejo que trabalha com marcas consolidadas usar o 
mesmo comprador para marcas próprias", diz Quintarelli. 
 
Parceria com a indústria 
 
É consenso entre consultores, varejistas e industriais, de que o foco do negócio precisa ser bem 
direcionado. Antes de mais nada, o varejista precisa estabelecer parcerias sólidas com fabricantes 
que mantenham um controle de qualidade de primeira geração para agregar a sua marca. Depois 
é preciso desenvolver um produto igual aos líderes de mercado ou com uma característica própria, 
atendendo a um segmento específico. O lançamento do produto no mercado exige, por sua vez, 
um relacionamento muito bom entre os parceiros, ou seja, a indústria deve acreditar no projeto 
junto com o varejista. O segredo está em fazer com que o consumidor fixe a marca na mente, 
toda vez que leva um produto de marca própria para casa. Para o consumidor, a vantagem está 
em adquirir um produto de primeira qualidade com preço altamente competitivo. "Se eu, 
varejista, negocio com meu parceiro da indústria, incluindo aí volume e preço mais competitivo, 
ainda tenho a vantagem da marca ser minha, não preciso pagar por isso. Se eu for colocar um 
produto famoso na minha prateleira, terei de pagar um preço que já agrega o valor gasto em 
anos de publicidade", diz Quintarelli. 
 
Expoente no desenvolvimento de marcas próprias no varejo brasileiro, o Grupo Pão de Açúcar saiu 
na frente da concorrência e inaugurou o seu Centro de Inovação de Marcas Próprias, que só em 
2005 contribuiu para o desenvolvimento de 300 novos itens com as marcas dos supermercados e 
hipermercados do grupo. Ao todo, são mais de 3,8 mil itens que levam a bandeira do grupo, entre 
alimentos, bebidas, itens de higiene e bazar e eletroeletrônicos. Os resultados de um investimento 
anual de R$ 18 milhões no desenvolvimento de novos fornecedores e produtos, além de pesquisas 
envolvendo consumidores, comunicação e controle de qualidade são surpreendentes.  



 
Só no ano passado, as vendas dos produtos com as marcas Extra, Pão de Açúcar, Goodlight, 
Comprebem e Sendas cresceram 45%. O trabalho com marcas próprias dentro do grupo ganhou 
força a partir de 2001 e hoje a maior parte de itens com bandeira própria já são líderes ou vice-
líderes de venda em seus segmentos. Para Rodolpho Freitas, diretor de desenvolvimento de 
marcas do Pão de Açúcar, o crescimento das marcas da casa deve-se a um trabalho diferenciado 
em relação à concorrência, onde foram priorizados a qualidade e a inovação em produtos e 
embalagens.  
 
De 2001 a 2004 o crescimento das vendas de marca própria do grupo alçou vôo. O papel higiênico 
folhas simples Extra, vendeu 130% a mais do que o líder no segmento, enquanto as embalagens 
da casa com ervilha e milho verde venderam até 369% a mais do que as marcas nacionais. Na 
categoria eletroeletrônicos e de linha branca, o desempenho das bandeiras da casa também 
surpreendem. Desde seu lançamento em 2001, a marca "Cyber-Vision" não pára de crescer. Com 
oito itens em linha (micro-systems, rádio gravadores e TVs de 14', 20' e 29'), os produtos saem 
até 15% mais baratos que as marcas líderes e já respondem por 40% das vendas. A boa 
performance também acompanha os produtos da marca "Cassino", que abriga lavadora, 
tanquinho, bebedouro, fogão, espremedor de frutas, batedeira, liquidificador e ferro de passar. 
 
Higiene e beleza 
 
A boa aceitação das marcas próprias pelos consumidores não se restringe aos supermercados e 
produtos alimentícios. A drogaria Panvel, líder no mercado gaúcho de medicamentos, com 221 
lojas espalhadas do extremo sul até Santa Catarina, iniciou a produção de produtos de higiene 
pessoal com seu próprio layout em 1989, através do lançamento das fraldas Panvel. Primeira 
farmácia a comercializar marcas próprias, a empresa desenvolve hoje 400 itens, entre produtos 
de higiene pessoal, maquiagem, linha infantil, Panvel For Man, tratamento facial, linha perfumada 
para o corpo e cabelos e até primeiros socorros. A venda dos produtos com a marca Panvel já 
representa 5% do faturamento total da empresa, crescendo 38% no ano passado e gerando um 
faturamento de R$ 7,2 milhões.  
 
O pioneirismo da Panvel nos anos 90 foi fruto de uma série de viagens aos Estados Unidos, onde o 
mercado de marcas próprias entre drogarias já estava consolidado. Além disso, pesquisas internas 
apontavam para o promissor interesse dos clientes por produtos com a bandeira da empresa. A 
drogaria ainda mantém parcerias com diversas indústrias, que respondem pela fabricação de 
cerca de 150 itens de marca própria, mas há um processo de verticalização em curso, em especial 
para produtos como sabonetes, shampoos e loções hidratantes. "Com isso nós garantimos um 
controle de qualidade mais eficaz e uma margem de lucro maior", define Julio Mottin Neto, diretor 
de marketing da empresa. Segundo ele, até o final do ano todos os produtos possíveis de serem 
fabricados pela própria empresa serão elencados. No caso da Panvel, um laboratório farmacêutico 
próprio, o Lifar, trouxe a condição favorável para a elaboração de produtos com a marca da 
empresa. 
 
Mottin aposta nos quesitos preço, qualidade e embalagem como fundamentais para a consolidação 
do negócio de marca própria. "O varejista precisa saber que o preço e a embalagem é que fazem 
o produto ser vendido, mas é o conteúdo que faz com que ele seja recomprado", ressalta. 
Segundo o executivo, o varejista deve estar sempre preocupado em gerar valor para a marca na 
hora de desenvolver uma estratégia de produtos próprios. Além de fabricar mercadorias da sua 
bandeira, a Panvel também começa a dar os primeiros passos na terceirização de produtos de 
marca própria para outras drogarias, em especial do mercado paulista. A maturidade que a rede 
atingiu na área é reconhecida no mercado como o resultado de um trabalho árduo de consolidação 
da marca e que hoje dá um passo adiante.  
 
 
 



Contra a comoditização 
 
"A criação de novas linhas de produtos associadas ao nome da empresa fazem parte de um 
estágio superior, onde a marca adquire uma personalidade própria, oferecendo produtos com 
preços superiores e com uma relação custo-benefício muito boa", enfatiza o publicitário João Satt, 
diretor da Competence, especializada em comunicação de empresas que desenvolvem marcas 
próprias. De acordo com Satt, para o varejo do ramo de eletroeletrônicos, por exemplo, a grande 
saída é desenvolver marcas próprias onde a criação e o gerenciamento, não a fabricação, seriam 
os grandes atributos a serem perseguidos. "o lojista pode comprar na Ásia ou onde quiser, mas é 
fundamental fugir da comoditização dos produtos. O consumidor hoje vai na loja A ou na B, 
buscando o mesmo produto”, afirma.  
 
Por isso, o publicitário acredita que o varejo poderia diminuir o número de marcas e colocar no 
seu mix marcas próprias, posicionando-se sobre qualidade e valor, e não apenas preço. Daí a 
importância de se entender o que o consumidor está valorizando e passar a desenvolver soluções 
baseadas nessas informações. "É claro que o varejista terá de priorizar um projeto para um novo 
negócio, chamado marca própria”, diz Satt. Contudo, ele alerta para o risco de misturar os dois 
negócios ou usar os mesmos colaboradores da empresa para o segmento da marca própria. 
“Desenvolver uma marca não é só criar o logotipo, mas envolve um conjunto de elementos que 
estarão inseridos nela, desde a definição de fornecedor e garantia de padrões de qualidade até o 
posicionamento do seu valor para o consumidor", define Satt. 
 
grifes caseiras 
 
As marcas "puras" da indústria estão cada vez mais dividindo espaço com as grifes caseiras, que 
não abrem mão da qualidade. Foi essa a opção da tradicional Fotoptica, empresa que é referência 
no mercado de foto e óptica no país, e que vende 80% de óculos com marcas próprias ou 
exclusivas da rede. Longe das grifes caras, a Fotoptica ampliou as vendas direcionando sua linha 
de produtos e segmentando o público por faixa de idade. 
 
Para a Track & Filed, uma das maiores grifes esportivas do país com 17 anos de varejo e 33 lojas, 
a entrada no mundo das marcas próprias se deu através de uma parceria com a Natura, uma das 
maiores fabricantes de cosméticos, produtos de higiene e perfumaria do Brasil, com 35 anos de 
história. A parceria gerou a linha Track & Field Moment, desenvolvida especialmente para 
esportistas, e as linhas de cosméticos Energy Moment e Natural Moment, para cuidados após a 
prática esportiva.  
 
Outra parceria que deu certo foi a estabelecida entre a grife esportiva e a Nokia, que fabricou o 
modelo 5140 numa versão personalizada, com papel de parede da Track & Field. Especialmente 
desenvolvido para atletas, os produtos da parceria Track & Field com Nokia e Natura demonstram 
que a aposta na qualidade e segmentação do consumo podem ser uma alternativa altamente 
viável para o varejo de moda.  
 
Não é demais lembrar que o varejo de confecção também foi um dos precursores da tendência de 
marcas próprias no país, onde despontam empresas como a Renner, C&A e Riachuelo, cuja as 
marcas da casa são maioria. Até mesmo o ramo da construção civil, como a Casa Show, no Rio de 
Janeiro, parceira do Grupo Sendas, e a Leroy Merlin, entre outros, começam a dar os primeiros 
passos na fidelização do consumidor com suas próprias bandeiras.  
 
Do início da década de 90 até hoje, o país vive a terceira geração de marcas próprias, voltada 
para a qualidade e produtos líderes. Em países com uma economia mais estabilizada, como a 
Inglaterra, de tudo o que se vende no varejo, cerca de 40% é marca própria (ver box ao lado). 
São locais onde o consumidor é fiel às marcas próprias. No Brasil deve acontecer o mesmo. Se 
nos anos 70 as pessoas compravam marcas próprias porque era mais barato, hoje os 
consumidores compram porque desejam produtos diferenciados.  



A expectativa do mercado brasileiro é de que dentro de quatro anos as marcas próprias atinjam 
um patamar de 15% de tudo o que é vendido no país. 
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