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A constante pressão competitiva deverá continuar a trazer aumento da participação de marcas 
próprias no varejo 
 
Nos dois artigos anteriores, analisamos aspectos que desenham o que temos proposto como o 
Neomercado, aquele formado pelos Neoconsumidores, os consumidores multicanais globais. Os 
aspectos avaliados foram a Exponenciação do Poder Discriminante dos Consumidores; o 
Impacto das Informações Entre Consumidores; a Pressão Sobre a Rentabilidade, por fatores 
como a multiplicação da oferta de produtos marcas e serviços e a evolução do próprio 
consumidor, que, mais informado e preparado, busca sempre mais por menos, e precipitou o 
aparecimento de novos modelos de negócios baseados no conceito de "Value for Money", com 
novos formatos de lojas de descontos e práticas promocionais. 
 
A oferta de canais digitais, a ampliação e disseminação dos instrumentos e mecanismos 
baseados em tecnologia da informação que colocam mais informação e poder nas mãos dos 
Neoconsumidores terão como efeito paralelo uma ainda maior aceleração dos ciclos 
econômicos e de consumo, em parte precipitada pelo aumento da velocidade de lançamentos e 
incorporações de inovações em serviços, produtos, formatos, canais e negócios. 
 
O que se tem hoje observado de participação de marcas próprias em produtos no varejo de 
alimentos, tendo países na Europa alcançado patamares que superam os 50% no setor de 
supermercados; ou o aumento da presença das redes especializadas monomarca no vestuário, 
moda, calcados e complementos, como Zara, Next, Gap,H&M, Abercrombie & Fitch, J.Crew, 
Next e Celio, são resultados dos ciclos econômicos anteriores, que beneficiaram a integração 
vertical ampla, ou parcial, fazendo com que fossem mais competitivos e ampliassem sua 
participação no todo do mercado. 
 
A constante pressão competitiva deverá continuar a trazer aumento dessa participação, porém 
agora complementada pelo desenvolvimento de serviços com marca própria, extensão das 
marcas das empresas, ou novas marcas exclusivas próprias. O processo iniciou-se com a 
oferta de serviços financeiros. No México, o grupo Elektra o fez dentro da operação de varejo 
de lojas especializadas em eletroeletrônicos e móveis, e inspirou o Walmart a abrir seu próprio 
banco. Da mesma forma que Almacenes Paris ou Falabella no Chile. 
 
O Brasil tornou-se benchmarking global, e grupos como C&A, Walmart e Carrefour 
incorporaram essa prática em outros países a partir de sua experiência positiva nesse 
mercado. Mas muitos outros varejistas brasileiros foram extremamente agressivos na 
incorporação competente, consistente e lucrativa de serviços financeiros, como Riachuelo, 
Magazine Luiza, Pernambucanas, Colombo, Americanas e o Grupo Pão de Açúcar. 
 
No Canadá a mesma marca própria dos produtos exclusivos President's Choice, da Loblaws, é 
usada para os produtos financeiros oferecidos. 
 
Em outros segmentos de varejo, como o de computadores e eletrônicos, o desenvolvimento de 
serviços marca própria exclusiva tem sido o fator diferenciador e alavancador de resultados. 
Talvez os exemplos globalmente mais notórios sejam o Geek Squad, da Best Buy, ou os 
serviços segmentados da rede Apple, que permitiram a reinvenção do modelo de negócio a 
partir dessa oferta. 
 
Mas o salto pode ser ainda mais ambicioso e estratégico. Tesco, Virgin, Carrefour e Aldi, 
dentre muitos outros varejistas, migraram para incorporar os serviços marca própria de 
celulares, através de operações conhecidas como MVNO (Operações Virtuais de Redes de 
Celulares), e, não só ampliaram as oportunidades de relacionamento e vendas integradas com 
seus consumidores, como passaram a representar um percentual maior do dispêndio de seus 
clientes, em condições de monitorar hábitos e comportamentos desses consumidores, 
permitindo melhor planejamento de atuação e mais precisão nas previsões. 
 



Mas na exata medida em que essa ampliação de participação da marca própria tende a 
avançar no varejo, desequilibrando o jogo estratégico nas relações na cadeia de valor, a 
indústria fornecedora de bens e os detentores de serviços desenvolvem opções de canais 
exclusivos, como o fazem Nike, Puma e Adidas, por exemplo. Ou através de novos modelos de 
negócio, como a Nestlé com Nespresso e Dolce Gusto. A indústria eletroeletrônica e de 
computação desenvolveu diversos modelos de distribuição, como Sony, Samsung e Dell. 
 
Na telefonia celular, com as redes de lojas próprias, licenciadas ou franqueadas, como Orange, 
Verizon, T-MObile, TIM e, no Brasil, Vivo, Claro, Oi, o mesmo processo se desenvolveu, como 
reação ou antecipação às oportunidades criadas pela opção MVNO. 
 
Mas o aumento de participação de mercado dos Neoconsumidores, pelo uso dos canais digitais, 
vai precipitar um novo desenho de mercado. Uma marca de produtos de consumo pode, por 
exemplo, desenvolver canais digitais exclusivos de vendas e relacionamento, dividindo os 
serviços entre diversas empresas especializadas e mantendo para si o relacionamento 
estratégico com seus clientes. Sites, logística, armazenagem, portais, meios de crédito e 
pagamento seriam oferecidos de forma integrada, mas os trabalhos, realizados por empresas 
diversas. Também no âmbito da sustentabilidade o aumento de participação dos 
Neoconsumidores influirá. Com o aumento das vendas em ambiente digital, internet, celular ou 
televisão interativa, o deslocamento do consumidor até o ponto-de-venda, a energia 
necessária para operar a loja, os recursos construtivos e o transporte e movimentação do 
produto e embalagens podem ser menores, melhorando a contribuição à sustentabilidade. 
 
Antagonicamente, porém, a demanda por recursos humanos também fica menor, 
potencializando problemas de ordem social, a menos que a visão antecedente inevitável de 
todo esse processo de aumento de participação de canais digitais na distribuição de produtos e 
serviços permita a criação de mecanismos compensatórios, potencializando os impactos 
positivos e minimizando os problemas que surgirão. 
 
Para isso servem o pensamento antecedente e a visão estratégica. 
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