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Os pequenos supermercados estão entrando na disputa do segmento de marcas próprias porque, 
além de elas representarem 5% do faturamento das dez maiores redes do país, com tendência de 
atingirem 10% em 10 anos, esses produtos são negociados a preços 10% a 20% mais baratos 
junto aos fornecedores. "Além de as marcas próprias serem mais acessíveis, elas exercem 
importante papel na fidelização dos consumidores." A informação é de Lucia Morita, presidente da 
Rede Supervizinho , que reúne 49 supermercados da capital. "Por essas razões, nós teremos, 
ainda no segundo semestre deste ano, a nossa marca própria, porque queremos oferecer à nossa 
clientela produtos de qualidade, com a nossa identificação, mas com um diferencial de preços, 
fator primordial para fidelizar o consumidor numa época de desemprego e achatamento salarial, 
em que a pesquisa de preços está mais acirrada."  
 
Omar Abdul Assaf, diretor da Rede Litoral , com 59 supermercados associados na Baixada 
Santista, coloca entre as vantagens das marcas próprias o contrato firmado com a indústria para 
produção das mercadorias, "onde é firmado o compromisso da manutenção de preços. Isso é 
muito importante numa época em que surgem novas tabelas com alteração de valores, 
freqüentemente”. Assaf afirma que a Rede Litoral tem, há dois anos, 10 itens de marca própria, 
entre eles produtos como arroz, feijão, alho, vinagre, café. “Nossos fornecedores são de porte 
médio a grande, como a Camil ."  
 
Ele vê como um dos maiores benefícios da marca própria, além dos preços especiais obtidos junto 
à indústria, o fato de o valor do produto ser unificado para todas as lojas da rede. "O consumidor 
sabe que pagará por aquela mercadoria o mesmo valor em qualquer uma de nossas lojas", 
ressalta.  
 
Por essas razões, Assaf acha que a marca própria estabelece um diferencial junto à concorrência. 
Mas lembra ser longo o caminho a percorrer pelos pequenos supermercados até conseguirem a 
sua marca própria. "Para desenvolvimento dos produtos tivemos que fazer uma pesquisa 
detalhada, para escolher o fornecedor com melhor preço; além do produto, existe a necessidade 
de desenvolvimento de embalagens especiais com a nossa marca. Tudo isso dá um trabalho 
danado, mas acho que o trabalho compensa, pois no final temos um produto diferenciado, que o 
consumidor só vai encontrar nas nossas lojas."  
 
Vantagens  
 
Segundo Fabio Pando, presidente do Comitê de Marcas Próprias da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras) , a marca própria caracteriza-se por ser um produto distribuído 
exclusivamente pela empresa que detém a marca.  
 
"Por essa razão, são fatores de fortalecimento da imagem da empresa junto aos canais de 
distribuição”, afirma. Ele explica que as marcas líderes contam com um forte apoio da mídia, mas 
em contrapartida, fabricantes, varejistas e atacadistas exercem pouco controle sobre elas nos 
pontos de venda.  
 
“Com os produtos de marca própria, a equação se inverte: o ponto de venda passa a ser o centro 
das atenções do consumidor e dos lojistas, e isso requer adequada disposição dos produtos nas 
gôndolas, ações de promotores, reposição eficiente e cumprimento á risca das estratégias 
acertadas entre varejistas e fabricantes.”  
 
O consultor de varejo, Antonio Ascar, destaca que as marcas próprias, seguindo uma tendência 
mundial devem ter um crescimento acentuado no Brasil, nos próximos anos. "Por apresentarem 
um diferencial, os itens de marca própria são importantes por fazerem o consumidor retornar ao 
ponto de venda para comprar o que ele só vai encontrar naquela loja", afirma.  



 
Na sua opinião, uma das grandes vantagens que o consumidor tem ao comprar esses produtos é 
saber que eles obedecem a rígido controle de qualidade, "nenhuma rede vai colocar o seu nome 
em um produto que possa causar algum tipo de problema ao consumidor". A primeira marca 
surgiu no Brasil em 1970, “mas só a partir de 1990 as redes investiram nos produtos”, finaliza 
Pando.  
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