
Expansão de marcas próprias impulsiona indústria 
Françoise Terzian 
 
Quem voa pela Azul Linhas Aéreas tem direito a batata frita, amendoim e bolacha da marca 
Azul. O design da embalagem é de Gianfranco Beting, diretor de marketing da companhia 
aérea, mas a fabricação dos petiscos é toda terceirizada. São, ao todo, quatro indústrias que 
produzem e embalam os alimentos. Em 2010, a Azul vai renovar e ampliar os itens hoje 
ofertados e, conseqüentemente, o número de fornecedores. "Demonstrar ao cliente que nos 
preocupamos em preparar algo especialmente para ele, ao invés de comprar um item de 
prateleira e servir, é importante para fortalecer nossa identidade", acredita Beting. 
 
A Azul, que serve dois milhões de clientes por ano, é o mais novo exemplo de um setor que 
aderiu ao crescimento irrefreável das marcas próprias, um negócio que cresceu 22,7% entre 
junho de 2008 e julho de 2009 em quantidade de novos produtos 55.752 mercadorias de 
marca própria e 7% em faturamento. Segundo estimativas do mercado, só o setor 
supermercadista movimenta R$ 7,8 bilhões por ano com marca própria. "Esses dados mostram 
que, mesmo com a crise, o segmento de marcas próprias cresceu", diz Neide Montesano, 
presidente da Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização (Abmapro). 
 
Até então, o mais comum era ver supermercados terceirizando a produção de alimentos e 
produtos de limpeza com alguns fabricantes. Hoje, o conceito já é adotado por companhias 
aéreas, postos de combustíveis, farmácias e academias de ginástica, além de varejistas 
tradicionais. Isso significa que, além de acumular a produção própria, a indústria agora fabrica 
itens para terceiros em um formato que promete grandes volumes, contratos de médio e longo 
prazo e despreocupação com distribuição e atendimento direto ao consumidor. Segundo 
Marcas Próprias 2009 - 15º Estudo Anual Nielsen, uma das categorias de maior sucesso no ano 
foi a de eletroeletrônicos, que ampliou sua oferta em 85,5%. Isso significa um salto de 605 
itens para 1.122 itens. Dentro da cesta de eletroeletrônicos há computadores e acessórios para 
computador, rádio e TV, pen drives, mouses e teclados. Duas redes que fazem parte desta 
estatística são o Carrefour e o Wal-Mart. O primeiro vende a marca Firstline, de televisores, 
aparelhos de som e computadores, e o segundo oferece linha branca, a partir de parceria 
firmada com a fabricante Esmaltec. 
 
Saudável e lucrativa 
 
A Sanavita, pequena indústria de Piracicaba, é o melhor exemplo de como a marca própria 
pode redimensionar a estratégia de uma empresa. Até pouco tempo atrás, a Sanavita 
fabricava e vendia, em farmácias e lojas de produtos naturais, alimentos para controle de 
peso, combate à menopausa, suplementação alimentar para adultos e outros itens à base de 
chá verde, soja, linhaça dourada triturada e sopas saudáveis. Com o boom da marca própria, 
Thiago Lima, diretor de empresa, passou a ser assediado por varejistas, centros de estética, 
academias de ginástica, farmácias e laboratórios para produzir itens de marca própria com 
valor agregado. Isso significa desenvolver produtos com tecnologia para atingir públicos em 
busca de longevidade. Tamanho interesse na Sanavita tem uma explicação: a empresa, que 
tem como fundadora uma professora da área de nutrição da USP, é reconhecida por investir 
em pesquisa e estabelecer parcerias com universidades de ponta. Hoje, a Sanavita produz 
marca própria para Carrefour, Onodera, Oligoflora, Laboratório Catarinense e Norbeva. Do 
faturamento de R$ 10 milhões, cerca de 10% vêm de marca própria. Em 2008, eram 6%. A 
meta agora é chegar aos 30% em três anos.  
 



 
 
 

 
 
Metade dos brasileiros consome selos de varejistas 
Françoise Terzian 
 
No primeiro semestre, 18,2 milhões de consumidores que detêm o poder de compra e 
representam 49,3% da população brasileira adquiriram marca própria ao menos três vezes. 
Isso explica a tendência de surgimento de novos itens de marcas próprias nas gôndolas 
brasileiras em 2010. Uma das indústrias que preparam lançamentos para o próximo ano é o 
Laboratório Boniguet, que pretende inserir 15 itens de marcas próprias no varejo. "O Brasil é a 
menina dos olhos do grupo e o mercado escolhido para investimentos", conta Gustavo Braun, 
gerente comercial da Boniquet. Embora esteja presente em 50 países, o Brasil é a grande 
aposta da companhia para os próximos anos. Ser escolhido por um grande varejista, no 
entanto, não é simples. A Sanavita é auditada duas vezes por ano pelo Carrefour. O 
procedimento avalia desde finanças à qualidade. "É bom porque nos aperfeiçoamos sempre", 
admite o diretor da Sanavita, Thiago Lima.  
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