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Diversificação com a inclusão de produtos em segmentos diferentes ao do portfólio original e 
multiplicação de marcas consagradas em novos itens junto a categorias com maior valor 
agregado. Essas são as estratégias que fazem parte do arsenal das grandes indústrias de 
alimentos do País para combater o avanço das marcas próprias dos supermercados e das 
chamadas ‘segundas marcas’.  

As segundas marcas crescem 15% ao ano no mercado e já representam 20% da receita dos 
supermercados do País, que foi de R$ 80 bilhões no ano passado. A informação é de Omar Assaf, 
diretor da Rede Litoral — que tem mais de 60 supermercados associados na Baixada Santista — e 
ex-presidente da Associação Paulista de Supermercados (Apas) .  

Embora o ritmo de crescimento das marcas próprias seja menor, 10% segundo Assaf, segundo 
dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), elas representam 4,6% do 
faturamento desses estabelecimentos.  

Embora ainda sozinha afirme deter cerca de 50% do mercado de achocolatados em pó com a 
marca Nescau e oficialmente apresente um discurso de ‘tranqüilidade’ em relação às concorrentes, 
a suíça Nestlé também mudou o rumo dos negócios diante do avanço de mais de 100 marcas de 
preço mais baixo.  

Depois de ver a participação encolher de 63% em 1995 para 47% no ano passado, segundo dados 
ACNielsen , a empresa resolveu usar a força da marca em produtos com maior valor agregado 
como: cereais matinais, chocolate em barra e drageados. A fórmula foi repetida no caso do leite 
condensado Moça que passou a batizar outros 12 itens entre cereais matinais e sorvetes. 
“Enquanto uma lata de 500 gramas de Nescau custa, em média, R$ 5, uma caixa de cereal sai por 
R$ 7”, afirma o vice-presidente da Nestlé, Carlos Faccina. O executivo admite que, embora a 
concorrência não chegue a incomodar, há necessidade de investir mais em tecnologia, agregar 
mais valor e estar sempre renovando as linhas para garantir participação de mercado. “As marcas 
próprias nos obrigam a inovar e renovar.”  

Discurso e práticas semelhantes apresenta a Sadia . “As marcas próprias não afetam nossas 
vendas, pois a Sadia é uma marca consolidada junto aos seus consumidores”, afirma o diretor de 
finanças, administração e relações com investidores da empresa, Luiz Gonzaga Murat Filho. Na 
prática, a líder no mercado de carnes (aves e suínos) congeladas, a Sadia tenta burlar a 
concorrência com as marcas próprias e regionais diversificando o portfólio. A empresa, conhecida 
pela linha de embutidos, possui hoje mais de 30 linhas de produtos congelados e refrigerados, 
como: pratos prontos, sorvetes, sobremesas, sopas e massas.  

A direção da Bunge Alimentos desenvolveu uma linha de produtos para competir com as marcas 
próprias e segundas marcas. A empresa lançou este ano a maionese Soya, que visa atender os 
segmentos C, D e E. Segundo a gerente de produto, Cristiane Resembla, essa é uma forma de 
conquistar um mercado que tem muita competição. “Temos produtos para todas as classes.” A 
divisão de leites da Parmalat é uma das que mais enfrenta a concorrência com as marcas 
regionais, pois a empresa é a única do setor de abrangência nacional. Embora seja líder no 
segmento de leites, com 18% de market share, ela disputa mercado com mais de 200 marcas 
regionais.  

Para não perder mercado, a empresa aposta nos nichos, desenvolvendo produtos diferenciados 
(leites funcionais) com maior valor agregado.  

A empresa acaba de investir R$ 10 milhões na reformulação de sua linha de leites especiais.  
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