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Além dos produtos com o nome do supermercado, varejistas lançam itens com a marca de 
parceiros 
 
Não é raro os consumidores encontrarem nos supermercados produtos de renome ao lado de 
produtos de marcas próprias ou exclusivas. Estratégias comuns de varejistas no Brasil, ambas 
variantes possuem o apelo de ter um produto comercializado em um único lugar e, hoje, são 
um caminho para fidelizar o cliente e para buscar atender às suas necessidades de consumo. 
Lucio Colangelo, diretor da área de consultoria empresarial da Deloitte, alerta que a principal 
preocupação de uma empresa deve ser primar pela qualidade do que será ofertado, o que 
depende da escolha de bons fabricantes. 
 
Colangelo orienta que, para trabalhar com marcas próprias ou exclusivas, a empresa deve ter 
uma marca consolidada e forte. Além disso, é preciso que haja possibilidade de larga escala, 
pois não compensa investir em um produto se não houver um volume significativo de 
fabricação. "Outro cuidado dos varejistas é a adequação da marca ao produto, ou seja, é 
preciso que o produto combine com a marca e vice-versa", acrescenta ele.  
 
O consultor observa que, no caso da marca própria, sua participação nas gôndolas tem gerado 
crescimento de vendas. "O número de consumidores que compram produtos que levam o 
nome do estabelecimento aumentou. Por isso, primar pela qualidade do que será oferecido é 
fundamental, até porque a percepção do consumidor em relação a um produto se estende aos 
demais. Isso quer dizer que, se o papel toalha for de qualidade duvidosa, por exemplo, o 
cliente não comprará os demais produtos daquela marca. Ele acaba por levar a imagem de 
marca de um produto para o outro", diz ele. 
 
As vantagens, para os varejistas, de partirem para essas estratégias são muitas. Em primeiro 
lugar, enumera Colangelo, têm a possibilidade de diferenciar sua oferta frente à da 
concorrência, já que só um varejista ou cadeia tem aquele produto. Isso abre possibilidades de 
fidelização do cliente, já que, se ele desejar aquele produto, deve necessariamente visitar o 
varejista que o comercializa. Finalmente, os produtos fazem concorrência aos de marca e 
ajudam o varejista a reduzir a dominância e o poder de barganha de fabricantes bem 
estabelecidos. 
 
Para Jaime Xavier, diretor Comercial da rede Zona Sul de supermercados, trabalhar com o 
conceito de marca exclusiva foi a opção mais acertada, uma vez que a preocupação maior é 
buscar as melhores alternativas de produtos para os clientes. "Ficar preso à marca da empresa 
é um risco, pois o consumidor pode perder o interesse pela mesma. No nosso caso, buscamos 
os melhores fornecedores, estabelecemos uma relação de parceria para comercialização 
exclusiva e desenvolvemos marcas que são de nossa propriedade, mas que não levam nosso 
nome", explica o executivo. Um exemplo de produtos exclusivos da rede é a linha de molhos e 
coberturas da marca Bazzar. 
 
A parceria surgiu quando Cristiana Beltrão, uma das sócias do restaurante carioca, iniciou o 
processo de construção de uma marca de qualidade. "Não queríamos só ter um restaurante. 
Queríamos a marca Bazzar. Assim, estruturamos uma fábrica, pois entendemos que não se 
tratava de apenas estender o negócio, que era preciso ser mais agressivo.  
A partir daí, procuramos o Zona Sul, cujo público-alvo é semelhante ao nosso, e firmamos a 
parceria para lançar produtos que o cliente Bazzar já conhecesse e dos quais o do Zona Sul 
sentisse falta. 
 
Foi assim que chegamos aos molhos e coberturas", diz ela. Assim como a Bazzar, o Zona Sul 
oferece outra linha de molhos assinada pelo chef Claude Troisgros. Xavier revela que a escolha 
dos parceiros segue rigorosos padrões de qualidade e que a seleção dos produtos que serão 
desenvolvidos procura atender a uma demanda do consumidor que não esteja sendo atendida. 
"No caso das coberturas, por exemplo, as marcas já existentes no mercado não possuem o 
apelo que o nosso cliente procura. Assim, criamos o que ele deseja", observa o diretor. 



 
O mercado de marcas exclusivas está em evolução, segundo afirma Xavier. Ele diz que são 
produtos aceitos pela qualidade que possuem e que competem em pé de igualdade com os 
demais da mesma categoria, inclusive no que diz respeito ao preço. "A vantagem, para a rede 
Zona Sul, de ter produtos exclusivos é, fundamentalmente, prestar um bom serviço para o 
cliente, ter uma excelente relação entre custo e benefício e criar vinculo de convivência com o 
cliente", argumenta ele. 
 
Carrefour tem linha de produtos saudáveis 
 
No Carrefour, a diversificação em várias categorias ilustra a força dos produtos de marca 
própria no total, são 1.320 itens alimentícios lançados nos últimos anos. Entre as categorias 
lançadas recentemente está a Linha Viver, que inclui produtos orgânicos e bebidas à base de 
soja. Assim como os demais produtos com a marca da rede francesa de supermercados, os 
preços são 25% mais baixos dos que os de líderes de mercado. 
 
"Atento às mudanças dos hábitos alimentares de nossos clientes, oferecemos a eles a 
oportunidade de consumirem itens mais saudáveis e saborosos, a menores preços, com a 
reconhecida qualidade Carrefour. A nossa intenção é que a Linha Viver seja, em pouco tempo, 
líder ou vice-líder nas categorias nas quais estiver presente. Atualmente, os produtos de marca 
própria têm uma participação média de 15% nas diversas categorias", ressalta Pablo Rego, 
diretor de Marca Própria da empresa.  
 
PESQUISAS. Após nove meses de pesquisas junto aos consumidores, o desenvolvimento da 
Linha Viver contou com o apoio estratégico da agência Pande Design Solutions, que trabalhou 
em conjunto com o Carrefour na criação do nome e nos conceitos de design da marca, da linha 
de embalagens e do material de ponto-de-venda. Rego destaca que todo o processo exigiu 
bastante cuidado, da escolha do mix de produtos, à seleção dos 25 fornecedores, passando 
pela criação das embalagens.  
 
"Buscamos deixar claro para o consumidor os benefícios de cada produto através da 
programação visual dos rótulos. Para isso criamos boxes informativos e códigos de cores que 
facilitam a identificação e a escolha. Também diferenciamos a linha por meio da utilização do 
branco, verde e cores suaves, que transmitem a sensação de bem-estar, coisa que todos nós 
procuramos", explica o diretor. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo 15 fev. 2006. Gerência, p.B9. 


