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Segurança doS alimentoS

José Carlos Giordano

Segmento em franca ascensão 
no mercado de alimentos e 
claramente perceptível nas 

gôndolas é o chamado de Marca Pró-
pria, em que uma infinidade de produ-
tos levam a bandeira do ponto onde é 
comercializado. 

É tendência nos grandes mercados 
consumidores há décadas. Na Europa, 
esse modelo é líder e se expande em es-
fera mundial.

Aproveita a força da imagem e nome 
do varejo regional que se tem alvo, 
fidelizando o cliente por analogia à 
Qualidade, Disponibilidade e Preço. 
As Marcas Próprias chegaram ao mer-
cado brasileiro por volta dos anos 70 
intituladas como produtos genéricos, e 
passaram a conquistar mais espaço nas 
prateleiras dos estabelecimentos nos 
últimos 10 anos, com as bandeiras do 
varejo mundial.

O consumidor não é monolítico, pode 
ser exigente frente a um objeto de desejo 
específico, mas não tem tanta memória 
seletiva na opção em comprar bens e 
alimentos que tragam a marca da rede 
onde tem boa referência.

Numa cerveja não se abre mão da fa-
vorita, mas num biscoito, refrigerante, 
chocolate, vale experimentar gostos, 
tamanhos e preços - conforme a festa, 
viagem ou reunião. É o impulso, bem 
explorado pelo marketing. Entre a mar-

ca de varejo e a da indústria fabrican-
te, há períodos de alternância de forças 
entre a ‘marca da casa’ e a líder, mas é 
uma oportunidade para todos. O carri-
nho afinal sempre tem predominância 
em alimentos. E precisam ser alimentos 
seguros! 

É fator de sobrevivência para ins-
talações industriais com capacidade 
disponível, é objetivo do supermercado 
procurar ser o líder no produto ou ser 
boa opção na oferta e para todos é opor-
tunidade na melhoria das margens de 
distribuição e comercialização.

Os limites contratuais são muito bem 
estudados e definidos, a negociação 
precisa ser demorada, detalhada, mas 
ao final chega-se a harmonia quando 
as partes, pois mercado é emergente na 
boa economia de consumo brasileira.

ConCeito Cada vez  
maiS bem explorado  

Produtos de Marca Própria são 
aqueles que têm sua marca, identida-
de e distribuição controladas pelos 
varejistas, atacadistas, cooperativas 
de consumo, centrais de compras, im-
portadores / exportadores, redes ou 
qualquer outro distribuidor de bens de 
consumo. Requer profissionalismo e 
estrutura técnica para prover ao con-
sumidor produtos (e aí a maior fração 
em alimentos) de preço justo, mas 
contemplando a necessária Segurança 
Alimentar. 

objetivoS no lançamento de 
melhoreS opçõeS 

- Fidelizar os clientes criando um di-
ferencial frente à concorrência

- Aumentar a rentabilidade da loja / 
rede

- Aumentar o poder de negociação 
junto às indústrias

- Ampliar o leque de alternativas de 
marca para o consumidor

- Estabelecer uma política “ganha = 
ganha “entre detentores das marcas e os 
fornecedores / fabricantes, incentivando 
parcerias a longo prazo.

ConStrução da marCa

Os detentores das marcas podem 
identificar seus projetos das seguintes 
formas:

- Marca da rede – Utiliza a mesma 
marca que identifica a rede de lojas, for-
talece a fidelização do cliente à rede com 
um menor volume de investimentos.

- Marca fantasia - Emprega uma mar-
ca diferente da identificação da rede, 
requerendo maiores investimentos de 
marketing para construção dessa outra 
marca junto ao cliente consumidor.

eStratégiaS de 
poSiCionamento

Os produtos são posicionados de 
acordo com o interesse de penetração do 
grupo varejista, dependendo do público 
alvo que deseja atender, região onde os 
pontos de venda estão localizados, po-
der aquisitivo do universo a atingir, etc.

aS marCaS própriaS aproveitam 
a força da imagem e nome do 

varejo regional que Se tem 
alvo, fidelizando o Cliente 
por analogia à qualidade, 

diSponibilidade e preço

baSeS de boaS prátiCaS de manufatura  
na Marca PróPria de aliMentos
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tabela 1

QUALIDADE
PARA O 

FABRICANTE
PARA O DETENTOR 

DA MARCA

O que é · Produto dentro da 
especificação acor-
dada com o varejista

· Produto que atraia, satisfaça 
e fidelize o consumidor, sem 
risco à sua saúde.

Quem determina · Varejista · Consumidor
· Concorrentes

O que justifica · Fidelizar cliente
· Aumentar deman-
da de produção

· Fidelizar consumido
· Atrair novos consumidore
· Aumentar demanda de pro-
dutos

Como traduzi-la 
para o mercado de 
produtos Marca 
Própria

· Cumprir especifica-
ções legais e/ou do 
cliente

· Atender ou superar expecta-
tivas dos clientes
· Atender especificações legais
· Cumprir posicionamento de 
marca

- Produtos premium / inovadores: são 
produtos diferentes, inovadores, com 
maior valor agregado e na maioria das 
vezes atuam em nichos específicos de 
mercado. O produto premium eleva o 
valor da categoria e tendo boa aceita-
ção, aumenta a rentabilidade e fideliza 
clientes, que não encontram o mesmo 
produto no concorrente. Qualidade e 
Food Safety boas. 

- Produtos similares aos líderes: são 
produtos com qualidade equiparada aos 
líderes de mercado, com diferença de 
10% a 20% abaixo do preço do líder. 
Qualidade e Segurança dos Alimentos 
também similares... 

- Produtos intermediários: são produ-
tos de qualidade pouco inferior ao líder, 
podendo ficar entre 20% a 30% abaixo 
de seu preço normal. Atenção!

- Produtos de 1º preço: são produtos 
de alternativa aos consumidores que 
buscam menor desembolso, não com-
petindo diretamente com a qualidade 
das marcas líderes, com preços de 30% 
a 50% inferiores. Mais atenção!

peSquiSa - Sempre peSquiSa 
Os estudos descritivos procuram des-

crever situações de mercado a partir de 
dados primários, obtidos originaria-
mente por meio de entrevistas pessoais 
ou discussões em grupo, relacionando 
e confirmando as hipóteses levantadas 
na definição do problema de pesquisa, 
respondendo às seguintes questões das 
relações de consumo, baseadas nas fa-
mosas ferramentas:

- Quem compra? – Descrição do con-
sumidor em diferentes critérios, como 
idade, classe social, sexo, profissão, es-
tilos de vida, etc.

- O quê? – Identifica quais produtos 
ou serviços atendem às necessidades 
do consumidor e avalia a opinião sobre 
marcas e produtos.

- Quanto? – Qual a quantidade adqui-
rida.

- Como? Que utilização o consumi-
dor faz dos produtos e serviços.

- Onde? – Em que pontos de venda 
ele efetua a compra e quais os canais de 
distribuições mais eficientes.

- Quando? – Se o consumo é sazonal, 
ou há situações de maior consumo.

- Por quê? – Quais os motivos de 

compra e preferência pelos produtos e 
serviços utilizados e quais as influên-
cias na decisão de compra.

Desenvolvendo fornecedores 
Tanto o detentor da marca quanto o 

fornecedor devem ter bem claro o po-
sicionamento de sua marca, antes de 
lançá-la ao mercado.

Tendo conhecimento dos diversos ti-
pos de Marcas Próprias existentes, o de-
tentor da marca tem plena consciência 
estratégica do que quer fazer.

CritérioS para 
deSenvolvimento e Seleção 
doS forneCedoreS 

São características intrínsecas que a 
indústria / fornecedor possui ou deve 
desenvolver e que a capacita a se can-
didatar a fornecer produtos de Marca 
Própria.

a. Capacidade produtiva

- O detentor da marca avalia a indús-
tria / fornecedor quanto à sua capacida-
de instalada em máquinas, espaço físico 
e espaço para ampliação da capacidade 
produtiva. Estrutura em Qualidade im-
prescindível.

- Deve ser levado em conta se o for-
necedor produz apenas Marcas Próprias 
ou se possui também suas marcas da in-
dústria. Neste caso, devem ser somadas 
as duas operações para avaliar a capaci-
dade instalada.

- Analisar a flexibilidade da indústria 
para inovações tecnológicas e reação a 
eventuais aumentos da demanda, levan-
do em conta contratos de fornecimento 
de matérias primas críticas, sazonalida-
des de insumos, dificuldades de impor-
tações, etc.

b. Controle de qualidade

A empresa fornecedora precisa estar 
voltada para a garantia efetiva de qua-
lidade de produto, serviço, assistência 
técnica e serviço ao consumidor. Em 
alimentos, obrigatório dominar muito 
bem GMP, Auditorias de Fornecedores, 
Ferramentas da Qualidade, Rastreabili-
dade e HACCP. Agrega-se hoje exigên-
cias de Sustentabilidade Ambiental e 
Social nesse asseguramento, bem como 
requisitos internacionais do consórcio 
britânico para o varejo - BRC.

c. Capacidade financeira

A empresa candidata a fornecedora 
de Marca Própria precisa apresentar boa 
capacidade financeira para suportar:

- Investimento inicial com adaptação 
e aquisição de equipamentos apropria-
dos de acordo com o nível de exigências 
do detentor da marca.

- Investimento inicial em desenvol-
vimento das embalagens, por exemplo: 
moldes novos para frascos, rótulos, etc.

- Desenvolvimento dos produtos 
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quando estes tiverem fórmula exclusiva 
ou diferente das fórmulas alimentícias 
dos produtos já existentes.

- Manter o estoque das matérias pri-
mas e embalagens em quantidade sufi-
ciente ou em conformidade com o con-
trato, ressaltando que grandes quanti-
dades exigidas por tipo de embalagem / 
rótulo, podem inviabilizar projetos. Esta 
situação exige um estudo aprofundado 
das parcerias, integrando fornecedor de 
Marca Própria, detentor de Marca Pró-
pria e fabricante de embalagem / rótulo.

- Manter o estoque regulador dos pro-
dutos acabados de acordo com critério 
próprio ou em conformidade com con-
trato de fornecimento.

d. Estrutura de logística

A empresa candidata a fornecedora 
de Marca Própria necessita demonstrar 
estar preparada para: 

- Entregar os produtos dentro do pra-
zo que é estipulado em contrato.

- Entregar os produtos paletizados, 
quando assim for acertado contratual-
mente.

- Entregar os produtos dentro de CDs 
(Centro de Distribuição) ou lojas, de 
acordo com a necessidade.

- Fazer as entregas em âmbito regio-
nal ou nacional, conforme o caso.

- Estar preparado para eventuais altos 
picos de vendas (e altas quedas).

e. Estrutura e política voltada para 
marca de terceiros

A operação de fornecimento de Mar-
ca Própria se diferencia sensivelmente 
de uma operação comercial apenas. 
A empresa precisa, em primeiro lu-
gar, definir uma política para marca 
de terceiros, preparar uma estrutura 
de pessoal e recursos para atender a 
contento essa operação. Uma operação 
de contratação de Marca Própria é em 
princípio o que deveria se aproximar 
ao máximo de uma ideal parceria. Os 
dois lados zelam pelo mesmo produto, 
pois trata-se de um projeto de longo 
prazo e envolve elaboração de contrato 
de fornecimento, desenvolvimento de 
embalagens, de produto e estratégias 
comerciais.

f. Postura ética

Durante o desenvolvimento e a opera-
ção de produção de Marca Própria, tanto 
o fornecedor quanto o detentor da marca 
compartilham números, dados estraté-
gicos e sigilosos. Dessa forma, é básico 
que não só o fornecedor, mas também 
o detentor da marca tenham absoluta 
postura de sigilo quanto às informações 
com as quais trabalham. Não raramente 
o mesmo fornecedor industrial abastece 
com Marca Própria mais de uma empre-
sa concorrente.

garantindo a garantia da 
qualidade

Os principais conceitos de qualidade 
são dos mesmos que os fabricantes e 
varejistas devem utilizar em seus esta-
belecimentos e produtos, independente-
mente da fabricação de produtos Marca 
Própria.

Especialmente no caso da Marca Pró-
pria, a garantia da segurança e qualida-
de do produto é co-responsabilidade do 
fabricante e do detentor da marca!

Cada elo da cadeia de desenvolvi-
mento do produto Marca Própria tem 
um conceito específico do que signifi-
ca Qualidade. Estes conceitos não são 
excludentes e sim complementares (ver 
tabela 1).

Embora os conceitos sejam diferentes, 
impactos, riscos e fatores de influência 
são semelhantes e compartilhados.

prinCipaiS itenS da Segurança 
e qualidade de produtoS 
marCa própria 

1 - Ações corretivas e preventivas ágeis 

Corretivas: Ações tomadas para eli-
minar causas de falhas.

Preventivas: Ações tomadas para 
prevenir as não – conformidades.

2 - HACCP (Hazard Analysis and Critical 
Control Points) / APPCC

Sistema baseado na identificação de 
perigos e pontos críticos associados ao 
processo produtivo de alimentos, que 
devem ser controlados para não por em 
risco a qualidade e Segurança Alimen-
tar. Sistema previsto por legislação  da 
Saúde e Agricultura, cada vez mais in-
tegrado com modelo ISO 9001 e obri-
gatório na 22.000. Requer BPF e POP’s 
bem aplicados.

3 – Armazenamento e logística

As matérias primas e os produtos 
acabados devem ser armazenados de 
modo que não haja contaminação ou 
deteriorização dos mesmos, respeitando 
critérios como o distanciamento de piso 
e paredes, PVPS (primeiro que vence 
é primeiro que sai), ventilação da área, 
Controle Integrado de Pragas, etc.

4 - BPF (Boas Práticas de Fabricação) / 
GMP (Good Manufacturing Practices)

Sistema abrangente de práticas em-
pregadas no processo produtivo que tem 
como objetivo garantir a Segurança e a 
Qualidade dos produtos fabricados, evi-
tando contaminações químicas, físicas 
e/ou biológicas. Sistema previsto por 
legislação (Ministério da Saúde e Mi-
nistério da Agricultura). Pré-requisito 
ao HACCP, é hoje requerido em níveis 
avançados de atendimento para boa cre-
dibilidade e consistência dos programas 
internos de Food Safety. 

5 – Certificação dos processos e selos 
de conformidade 

Conjunto de atividades desenvolvidas 
por um organismo independente da rela-
ção comercial, com o objetivo de atestar, 
publicamente por escrito, que determi-
nado produto, processo ou serviço está 
em conformidade com os requisitos es-
pecificados. Exemplos são os selos de 
café, da ABIC e o de palmito seguro, do 
Instituto do Palmito. Organizações es-
pecializadas são tutoras da governança 
do sistema e idoniedade dos processos, 
como o Instituto Totum.  

6 - Composição / formulação

Deve ser padronizada, mostrando a 
proporção de cada ingrediente presente 
no produto, sendo sempre constituída 
por matérias primas 100% aprovadas 
em termos de segurança e legalidade, 
descrita de maneira clara e acessível a 
todos os usuários. Tendência de desen-
volvimento hoje é da ‘saudabilidade’, 
light, diet, orgânicos.    

7 – Controle de Contaminação 

Qualquer material estranho que tenha 
acesso ao produto. Pode ser de natureza 
química, física e / ou biológica. Elimi-
nar riscos de contaminação é vital. 
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8 - Controle de Pragas eficiente

Procedimentos adotados na empresa, 
visando a minimizar riscos de infesta-
ção de insetos, roedores, pássaros, etc. 
Item importante no sistema da cadeia 
produtiva, ao consumidor. 

9 - Controle de Qualidade – governança 
eficaz 

Conceito abrangente que envolve to-
dos os cuidados exercidos por um fabri-
cante em vários pontos durante o pro-
cesso até a análise do produto acabado 
antes da sua liberação para expedição 
/ venda. Ocupa cada vez maior desta-
que no projeto geral de Marca Própria, 
engloba protocolos GMP 5S POP’s 
HACCP – aplicados a insumos, servi-
ços, fabricação, distribuição. Os selos de 
conformidade dão consistência na efeti-

vidade da Segurança dos Alimentos.   

10 – Cumprimento a Especificações

São características do produto, nas 
quais são definidos limites mínimos e 
máximos para cada atributo, de modo a 
permitir a avaliação se o mesmo se en-
contra aceitável ou não, ao cliente, em 
termos qualitativos e quantitativos. A 
consolidação do Código de Defesa do 
Consumidor trouxe maior responsabili-
dade a todos.  

11 - Garantia de  
Qualidade Assegurada

Mais abrangente que o Controle de 
Qualidade, estende-se desde a seleção 
dos fornecedores e acompanhamento de 
cada lote de matéria-prima recebido até 
o acompanhamento no ponto de venda, 
os procedimentos de “recall”, se neces-
sários e acima de tudo, a rastreabilidade 
de ponta a ponta.

12 – Higienização total

Higienização é a soma dos procedi-
mentos de limpeza e sanitização, que 
tem como objetivo oferecer um ambien-
te saudável e adequado ao trabalho, bem 
como produtos de qualidade, eliminado 
os riscos de contaminação com POPs 
bem executados.

13 - Identificação

Os locais de trabalho, equipamentos, 
utensílios, matéria-prima e produtos 
aprovados e rejeitados devem ser cor-

retamento identificados visualmente 
a fim de evitar confusões e acidentes. 
Programas 5 S e Gestão a Vista são fer-
ramentas.

14 - Não-conformidades minimizadas  

São todos os itens que não cumprem 
as especificações aprovadas e padroni-
zadas pelo fabricante e/ou legislação. 
São falhas, anomalias, que exigem pla-
no de ações preventivas e corretivas.

15 - Padrão de Identidade e Qualidade

Todo produto deve ter um padrão de 
identidade e qualidade - PIQ, o qual des-
creve suas características principais de 
formulação e apresentação bem como 
as especificações qualitativas e quanti-
tativas, de higiene e segurança.

16 - Rastreabilidade

Procedimento que, por meio de con-
troles e codificações, permite identificar 
todas as matérias-primas, equipamentos 
empregados, manipuladores envolvidos, 
produtos de higienização periféricos, 
etc., que constituíram um lote de pro-
duto acabado, esteja este na central de 
distribuição ou nas mãos do consumi-
dor final. Não basta fazer GMP, é preci-
so ‘provar’ o GMP bem feito! A norma 
ISO 22.005 dá detalhes dessa traceabi-
lidade em toda a cadeia. Auditorias de 
Sustentabilidade e Food Safety são im-
prescindíveis na avaliação do status de 
real atendimento.   

17 - Recall

É o recolhimento de produtos no mer-
cado que apresentem alguma não con-
formidade detectada em relação à espe-
cificação e qualidade do fabricante.

18 - Registro de produtos

Um produto, para ser comercializado, 
deve ter a aprovação e registro no Minis-
tério da saúde e/ ou Agricultura (no caso 
de alimentos) e no Ministério da Saúde 
(no caso de alguns não alimentos especí-
ficos). Alguns produtos são dispensados 
de registro - é preciso sempre consultar 
a legislação pertinente caso a caso. No 
registro, evidências objetivas de padrões 
e cumprimento GMP real.   

19 - Rotulagem

É onde está descrita a natureza e 
características do produto, incluindo 

peso / quantidade, composição, código 
de barras, identificação do fabricante, 
SAC, etc. Deve seguir os padrões es-
tabelecidos pela legislação pertinente, 
pois todos os dizeres de rotulagem são 
regulamentados, muitos são obrigató-
rios e padronizados quanto ao tamanho 
e formatação, entre outros.

20 - Sistema amplo de Gestão da 
Qualidade

É qualquer sistema que visa a dire-
cionar a empresa na condução de ações 
relativas à Qualidade. E Qualidade de 
embalagens, insumos, serviços, BPF’s... 

boaS fonteS de ConSulta

Vários grupos de trabalho são atuan-
tes na área, aprofundando os ‘20 man-
damentos’ anteriores e otimizando as 
atividades nesse segmento :

- ABRAS – Associação Brasileira de 
Supermercados

- COMPRO – Comitê Abras de Mar-
cas Próprias e o Guia de Marcas Pró-
prias 

- PROCON
- ABMAPRO – www.abmapro.org.br
- IDEC

ConCluSão: alimento Seguro

Além de servirem como alternativas 
no varejo para contornar altos custos, as 
Marcas Próprias geram vantagem sobre 
a concorrência, oportunizam a oferta 
de produtos exclusivos e consequente-
mente estimulam a lealdade dos clien-
tes que vão até as lojas para adquirirem 
esses itens. Importantíssimo frisar que 
se nos primórdios o foco era oferecer 
produtos de custo benefício vantajoso, 
com a profissionalização do mercado 
o critério de diferenciação na Marca 
Própria passou a ser Qualidade e Valor 
Agregado – igual ou até superior a das 
marcas de referência. Isso beneficia e 
fortifica a imagem do estabelecimen-
to. As Boas Práticas foram, são e serão 
fundamentais para esse sucesso - onde 
em vez de melhor preço, hoje o apelo é 
o melhor produto.   

Pense nisso! 

José Carlos Giordano
JCG Assessoria em Higiene e Qualidade
umbrellagmp@terra.com.br


