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O professor americano Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia, declarou há poucos dias 
que, em sua opinião, o mundo mal acaba de entrar em uma crise que pode levar 10 anos. No 
outro extremo o presidente Lula coloca aqueles óculos do Doutor Pangloss, que ele usa para 
ler, e reafirma, pela enésima vez, que o Brasil voltará a crescer ainda este ano. Em quem 
devemos acreditar? Talvez a verdade esteja no meio, mas, de qualquer maneira, é quase certo 
que teremos alguns anos difíceis pela frente. Para os que gostam de cruzar dados, vale 
lembrar que há uma estreita relação entre as grandes crises econômicas e o avanço da 
importância do varejo. Isto não deveria causar surpresa a ninguém, pois o varejo, por 
tradição, é sempre o primeiro a reagir aos desafios impostos pelas crises. Foi durante os 
tempos difíceis dos anos 80, nos Estados Unidos, que o Wal-Mart assumiu a liderança das 
cadeias de varejo americanas com sua política de preços baixos. Aqui no Brasil, os anos 80 e 
90 foram tão duros que são hoje chamados de "décadas perdidas". Muitas indústrias 
estiolaram ou morreram, mas o varejo saiu da crise ainda mais forte. Essa primeira onda de 
grandes mudanças desenvolveu-se em duas vertentes: o profissionalismo e o agigantamento 
das redes. No ramo de super e hipermercados, por exemplo, os três grandes (Pão-de-Açúcar, 
Carrefour e Wal-Mart) tornaram-se verdadeiros gigantes através de uma política agressiva de 
fusões e aquisições. E recuperaram o tempo perdido, através de investimentos maciços na 
informatização das operações, reduzindo os custos e ganhando mais agilidade. O resultado de 
tudo isto foi uma autêntica "virada de mesa" nas relações entre o varejo e os seus 
fornecedores. O varejo passou a dar as cartas e esta situação prevalece até hoje. 
 
A HORA DA SEGUNDA ONDA 
 
Agora, o mundo mergulhou em uma nova crise econômica, tornando o consumidor arredio e 
seletivo. Estão criadas as condições para a segunda onda de mudanças no varejo brasileiro, 
tendo como foco o crescimento das marcas próprias. Prevemos que nos próximos anos deverá 
dobrar a atual participação das marcas próprias, estimada em 7% das vendas em 
supermercados, farmácias e lojas. Motivos para isso não faltam. Vencida a fase difícil da 
introdução, as marcas próprias têm hoje qualidade comparável às marcas líderes, com 
economias de 15 a 20% no preço. Existe uma relação muito clara entre a participação das 
marcas próprias e o grau de concentração do varejo, de tal forma que na Alemanha e na 
Inglaterra, onde três ou quatro cadeias dominam o setor, as marcas próprias já estão perto 
dos 40%. Na França, que levou mais tempo para aceitá-las, as marcas próprias já chegam a 
30%. 
 
Não se compreende, portanto, que a importância das marcas próprias seja tão pequena no 
Brasil. Isto se explica, talvez, pelo próprio desinteresse das redes, mas é evidente que essa 
situação pode mudar, devido a dois fatores: a perda de poder aquisitivo das classes A e B e o 
aumento da importância das classes C e D, como compradores de produtos de consumo. 
 
Lembro-me ainda do trabalho pioneiro de meu velho amigo Pedro Matizonkas, o primeiro 
gerente de marcas próprias do Pão de Açúcar, nos idos dos anos 80. Os primeiras resultados 
foram desencorajadores, pois o mercado ainda não estava pronto para a novidade. Hoje a 
situação é muito diferente e sabemos que há equipes trabalhando silenciosamente, em várias 
redes de varejo. Nos próximos anos teremos muitos produtos novos com marcas próprias 
representando mais uma dificuldade para as grandes marcas nacionais. Para fazer frente a 
esta nova realidade, as grandes marcas nacionais só terão duas alternativas: inovar cada vez 
mais e zelar pela sua imagem de marca, com muito mais cuidado do que hoje. Eis aí uma boa 
notícia, para as agências e para a mídia. Mas as principais conseqüências do aumento das 
marcas próprias estarão no relacionamento entre as cadeias de varejo e os seus fornecedores. 
Levando-se em conta o que ocorreu em outros países, podemos prever que as atuais marcas 
líderes serão pouco afetadas, pois interessa ao varejo conservá-las nas gôndolas, como padrão 
de referência para o consumidor. As marcas intermediárias, no entanto, serão bastante 
afetadas, pois as marcas próprias deverão crescer à sua custa. Quem viver verá. 
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