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Os supermercados brasileiros terão, até o final deste ano, um guia sobre marcas próprias, que 
reunirá milhares de pequenas e médias indústrias em um catálogo. O guia está sendo elaborado 
pelo Comitê de Marcas Próprias (Compro) da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). 
Esta será uma das ferramentas que os varejistas poderão utilizar para que as vendas de produtos 
de marcas próprias nos supermercados brasileiros passem de 6% para 15% do faturamento do 
setor nos próximos cinco anos, de acordo com avaliação de Marco Antonio Ablen Quintarelli, 
integrante do comitê de Marcas Próprias (Compro) da Associação Brasileira de Supermercados 
(Abras). 
 
“A expectativa dos supermercados é atingir 15% da receita com produtos de marcas próprias em 
um prazo de cinco anos”. Para atingir esta meta, Quintarelli ressalta que será preciso educar o 
consumidor para que a marca própria seja uma opção de escolha, através da publicidade no 
ponto-de-venda. Além disto, o supermercadista deve expor o produto de marca própria de 
maneira adequada para que a venda do produto de marca própria ocorra cada vez mais. 
“Investiremos em cartilhas e folhetos promocionais que estarão nos supermercados para que o 
consumidor saiba qual é a origem do produto, quem está por trás dele e saiba as vantagens de 
adquirir o exclusivo”. O integrante do comitê explica que, nos próximos cinco anos, o crescimento 
do mercado de produtos de marcas próprias se dará em itens diferenciados como ligths ou diets e 
que nos outros segmentos não deve haver um grande crescimento no número de itens. “Hoje em 
dia, o mercado já está bem atendido por itens de todas as categorias. O investimento agora tem 
de ser na conscientização das vantagens de se comprar a marca própria”. 
 
A Compro não tem um número de fornecedores de marcas próprias para os supermercados, nem 
uma estimativa sobre a ampliação no número de fabricantes, para que se chegue aos 15% de 
faturamento do setor em cinco anos. “É difícil, pois cada rede tem os seus fornecedores que 
podem ser diferentes da do concorrente, mas até o final do ano teremos um guia e pretendemos 
ter estas informações, bem como selos que atestem a qualidade das indústrias”, comenta Neide 
Montesano, coordenadora geral da indústria do Comitê Abras de Marcas Próprias. 
 
Hoje, cerca de 60% do faturamento de produtos de marcas próprias em supermercados são 
oriundos do setor de mercearia, responsável pelo maior número de produtos e por uma grande 
fidelização por parte do consumidor. Na opinião dos integrantes do Compro, estes fatores 
demonstram que a marca própria se profissionalizou e que os empresários que investem neste 
tipo de mercadoria primam a qualidade como fator principal. “Se os alimentos fossem ruins 
seriam as primeiras coisas a serem rechaçadas pelos consumidores.”, afirma Quintarelli 
 
Até o final de 2006, o Compro estima que existirão cerca de 45 mil produtos de marcas próprias, 
hoje são 40 mil em várias categorias. A receita de produtos de marca própria deve atingir 8% do 
setor supermercadista, o que pode significar R$ 8, 1 bilhões, em 2006. Em 2005, os produtos 
representaram 6% das vendas do varejo supermercadista brasileiro, o equivalente a R$ 7 bilhões. 
“Há quatro anos a participação de marcas próprias era de 4%. Nos Estados Unidos é de 15%, 
então existe bastante espaço para crescer”, diz João Carlos de Oliveira, presidente da Abras, que 
continua: “Esta busca pela qualidade acontece porque o consumidor liga o produto ao nome do 
supermercado; ele nem sabe qual é a indústria que fabrica”.  
 
Segundo a Compro, para que os supermercadistas não percam as vendas de produtos de marcas 
próprias e aumentem a rentabilidade das lojas, é importante deixar o produto de maneira 
adequada na prateleira, além de não relegá-lo a um segundo plano nas gôndolas. Segundo fontes 
do setor, um produto de marca própria dá, em média, 10% de margem líquida ao varejista e 
custa 15% menos que um de marca líder, em média, ao consumidor. “Normalmente, não é 
desenvolvido um trabalho de propaganda e marketing com as marcas próprias.  



É preciso que estes produtos tenham boa exposição nas prateleiras para que o consumidor possa 
conhecê-los e decida a compra”, argumenta Montesano.  
 
Consumo 
 
De acordo com pesquisa da Latin Panel , o número de consumidores de marcas próprias 
aumentou cerca de 9% de março de 2006, ante junho de 2005, e passou de 58,7% para 63,7% 
em março deste ano. O tíquete médio deste tipo de consumidor é cerca de 13% maior do que o 
consumidor que não compra marca própria. Para Fátima Merlin, gerente de atendimento ao varejo 
da Latin Panel, o gasto 13% maior nas compras deste consumidor se justifica porque ao 
“economizar no preço, os consumidores de marcas próprias levam mais itens de categorias não 
básicas como mercearia, higiene e limpeza”. 
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