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Esse tipo de produto ocupa 41% do mercado britânico e só 4,6% no Brasil.  
 
Atualmente, o consumidor brasileiro tem à sua disposição um novo tipo de oferta: diversos 
produtos de marca própria que possuem boa apresentação, composição sofisticada, alta qualidade 
e características inovadoras por preço competitivo. Esse segmento, todavia, ainda é pouco 
desenvolvido se comparado a outros países.  
 
A Associação Brasileira de Supermercados (Abras), em pesquisa, aponta que 4,6% das vendas do 
setor são de marcas próprias. De acordo com a ACNielsen, em 2003 esse tipo de produto 
representava 41% do mercado britânico, 37% do belga, 33% do alemão e 20% do americano. 
Dados indicam que o Brasil ainda tem muito a crescer. A questão é saber por que isso não 
acontece.  
 
Alguns justificam o fato pela, ainda baixa, concentração do varejo brasileiro, e outros pelas 
características dos consumidores nacionais. Acredito que exista uma terceira hipótese. Produzir 
esses itens parece não ser uma alternativa estratégica para potenciais fornecedores, já que 
fabricantes tradicionais vêem na marca própria ameaça aos seus negócios. No exterior, existem 
fabricantes dedicados às marcas próprias como um negócio em si mesmo. Eles têm uma estrutura 
de gestão muito diferente das empresas tradicionais.  
 
As fábricas são simples e focadas - praticamente não há áreas de apoio e as estruturas são 
horizontais, focadas nas operações. Além disso, o varejista assume uma posição mais ativa na 
concepção dos produtos, procura garantir qualidade e programação logística e estabelece 
contratos mais longos, que reduzem os custos de transação na cadeia e o torna mais competitivo.  
 
A escala é conseguida produzindo marcas próprias para diversos varejistas e explorando 
mercados como o mercado institucional, food-service e exportação. Esse tipo de configuração de 
cadeias de suprimento, porém, ainda é raro no Brasil. Por um lado, o número de fabricantes com 
orientação estratégica e que inclui a marca própria como parte de sua exploração de mercado é 
muito pe-queno. Por outro, só agora as grandes redes de supermercados têm se estruturado mais 
adequadamente para assumir atitude de governança da cadeia. Uma postura colaborativa e com 
visão de longo prazo deve ser preponderante nas  empresas que compõem uma cadeia de 
suprimentos de marca própria.  
 
O planejamento do processo pode incluir exportação desses produtos para mercados europeu e 
americano e, com isso, alavancar a empresa. Essa alternativa estratégica para o negócio poderia 
ser uma opção para empresas de médio e grande porte nacionais que possuem conhecimento 
tecnológico e estrutura produtiva atualizada. Infelizmente, alguns fabricantes preferem 
estabelecer uma marca independente - em um mercado no qual as grandes empresas já levam 
vantagem - e acabam utilizando, como vantagem competitiva, o preço. Surgem as chamadas 
marcas "talibãs", que muitas vezes acabam comprometendo a qualidade do produto e buscam 
criar oferta. 
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