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Embora os produtos vendidos com as marcas próprias das varejistas sejam usualmente 10% 
mais baratos do que as marcas líderes ou premium, quem compra esse tipo de produto acaba 
gastando mais nas lojas em vez de fazer economia.  
 
Uma pesquisa feita pelo LatinPanel revela que os clientes que compram marcas próprias das 
varejistas desembolsam, em média, 13% a mais por compra do que aqueles que não se 
sentem atraídos por elas.  
 
Nas cinco maiores redes de supermercados, esse comportamento é ainda mais acentuado: os 
consumidores de marca própria acabam gastando, em média, 40% mais por compra.  
 
A percepção de estar pagando um preço mais em conta pelos produtos certamente entusiasma 
e encoraja os consumidores a colocar mais itens nos carrinhos dos supermercados ou nas 
cestas das farmácias, por exemplo. Mas este não é o único motivo.  
 
Além de comprar mais, o consumidor de marca própria também é mais fiel. "Ele faz as suas 
compras de forma menos pulverizada. O consumidor de marca própria tende a concentrar mais 
as suas compras na loja que freqüenta", afirma Fátima Merlin, gerente de atendimento ao 
varejo da LatinPanel.  
 
Segundo a pesquisa, que engloba diferentes segmentos de auto-serviço do varejo, mais 
pessoas também estão comprando as marcas próprias da varejistas. Em junho de 2005, 58% 
dos entrevistados consumiam esses produtos. Em março deste ano, o percentual atingiu 
63,7%.  
 
De olho nestes clientes, as varejistas deixaram de tratar as marcas próprias apenas como uma 
alternativa barata de preços e agora vêem nelas um poderoso instrumento de fidelização. 
Grandes redes como Carrefour, Pão de Açúcar e Wal-Mart, estão procurando posicionar seus 
produtos mais próximos das líderes, deixando para as marcas populares - de guerrilha - o 
papel do ser "primeiro preço", a opção mais barata em uma categoria.  
 
Daqui para frente, o desafio das varejistas será a inovação, diz Neide Montesano, 
coordenadora do comitê de marcas próprias da Associação Brasileira de Supermercados 
(Abras). Algumas varejistas já começam a lançar produtos mais ousados com marcas próprias, 
como o Pão de Açúcar, que criou uma embalagem especial, em forma de taça, de um 
achocolatado para aproveitar a Copa do Mundo.  
 
"Ainda há muito para ser feito", diz Montesano. A participação das marcas próprias em 
produtos que utilizam embalagens Tetra Pak, por exemplo, ainda é muito pequena. "Neste 
caso, o alto custo da embalagem é um limitador já que os produtos só são economicamente 
viáveis se a escala de vendas for significativa", diz a coordenadora da Abras.  
 
Mas não são só para os supermercados que as marcas próprias se transformaram em uma 
ferramenta de fidelização e poderosa alavanca de vendas. Lançadas há oito meses, as lentes 
de contato com a marca própria da Fotoptica já representam 17% das vendas da cadeia de 
óticas, líder nesta categoria no país.  
 
Diante dos bons resultados, Fernando Janikian, presidente da rede, acredita que as lentes com 
a marca própria poderão superar 20% do total comercializado pela varejista. O produto é 
fabricado pela Bausch & Lomb. A Fotoptica registrou no primeiro trimestre do ano aumento de 
13% nas vendas de lentes de contato, em volume, em relação ao mesmo período de 2005. 
Segundo a empresa, ela é a maior revendedora de lentes de contato do Brasil, com 10% do 
total comercializado por ano. 
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