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As redes atacadistas investem, como o varejo, no desenvolvimento de marcas próprias. Estudo da 
Latin Panel mostra que no ano passado o número de produtos exclusivos aumentou 16% em 
relação a 2003. Os lançamentos combinam, de forma geral, qualidade e preços atraentes.  
 
Redes apostam em marcas próprias 
   
O número de produtos exclusivos teve crescimento de 16% somente no ano passado.  
 
Uma prática cada vez mais comum do varejo já está virando tendência entre as redes 
atacadistas: o desenvolvimento de marcas próprias. Voltadas para revenda em pequenos e 
médios varejistas, os produtos foram criados para atender uma demanda da classe C/D por 
produtos de qualidade e a preços acessíveis.  
 
De acordo com pesquisa da Latin Panel, realizada mensalmente em domicílios em todo País para 
avaliar o comportamento de compra de 70 categorias de produtos, existe uma grande 
oportunidade de venda de produtos exclusivos para consumidores de baixa renda, que hoje 
representam 77% da população e são responsáveis por 71% do consumo. O estudo, divulgado 
pela revista Distribuição, mostra que 26% da população D/E e 22% da C compram regularmente 
produtos de marca exclusiva. Na faixa, 55% fazem compras esporádicas.  
 
Essa importante fatia do mercado não foi ignorada pelas empresas. Em praticamente todas as 
categorias os distribuidores encontraram oportunidades. O estudo da Latin Panel mostra que em 
2004, o número de produtos com marcas próprias aumentou 16% em relação ao ano anterior. A 
categoria que mais se destacou foi higiene e saúde, onde houve um aumento de 137% no número 
de itens. Em seguida vêm os segmentos têxtil e eletroeletrônicos (59%), de alimentos (41%) e de 
produtos para limpeza de casa (13%). Somente bazar teve redução (-4%).  
 
Segundo Aderbal Paranhos Júnior, gerente de planejamento e marketing da rede União Atacado, 
de Uberlândia (MG), o desenvolvimento de marcas próprias é uma tendência do mercado. A 
empresa trabalha com seis marcas: Seleto (produtos de limpeza), Original (higiene bucal), Nobre 
(alimentos), Catiguá (condimentos e confeitos), Classes (papel higiênico) e Unibela (cosméticos).  
 
Ao todo, são 140 produtos, responsáveis por um faturamento de cerca de R$ 27 milhões no ano 
passado, o que representa um crescimento de 194% em relação a 2003 e 8,5% da receita da 
empresa - R$ 318 milhões, em 2004. Esses produtos são distribuídos principalmente para o 
pequeno varejo, lojas com até quatro caixas. "São produtos bons, com qualidade muitas vezes 
comparada aos líderes, e com preço intermediário. Isso ajuda o pequeno varejista a fidelizar o 
cliente, já que só ele vende."  
 
Hoje, esses produtos são distribuídos em 20 mil pontos-de-venda, situados em 18 estados. Essa 
estratégia coloca o atacado em posição de destaque em relação também ao grande varejo, onde 
muitas vezes os pequenos e médios comerciantes realiza suas compras. A meta da União é 
atingir, até 2006, 300 itens e um faturamento de R$ 100 milhões com a comercialização de 
marcas próprias.  
 
A criação de marcas próprias nem sempre é escolha isolada de uma empresa. A Aliança de 
Varejos Independentes (IVA), formada por 14 sócios, como Jotujé (CE), Luiz Tonin (MG), 
Mercantil Nova (AM), Pennacchi (PR) e Tenda Atacado (SP), criou há oito anos a Alliance 
Selections, empresa responsável pelo desenvolvimento de uma marca exclusiva.  
 



Segundo Walter Marchioni, gerente geral, da Alliance Selections, a marca conta com 340 itens, 
entre alimentos, produtos pessoais, material de limpeza e ração para cães e gatos, produzidos por 
42 indústrias.  
 
Os produtos com preço intermediário tiveram um crescimento de 68% nos últimos três anos. A 
meta, porém, é mais audaciosa: atingir o número de 500 itens até o final do ano, com a 
participação de 53 indústrias. Entre as novas linhas estão produtos descartáveis, biscoitos e 
massas. Com os lançamentos, o objetivo é crescer entre 23% e 25% as vendas.  
 
Marchioni explica que, agora, a empresa vive uma segunda fase de atuação, que será 
determinante no crescimento das linhas de produtos: a abertura para novos sócios. "Estamos 
trazendo empresas para atuar em mercados onde não chegamos e também em locais onde a 
anterior não estava indo bem." Os antigos sócios, entretanto, continuam participando do negócio. 
"A sociedade recebe 40% do lucro com a venda do produto e o restante vai para o distribuidor", 
explica. "A empresa deixa de ganhar apenas pela distribuição". Com o reforço serão 18 sócios. 
"Temos uma força de vendas de 2,5 mil representantes e com a ampliação chegaremos a 3,5 
mil."  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 ago. 2005, Administração & Serviços, p. C-3. 
 


