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Ao perceber o aumento do público voltado à classe C no País, além do maior poder aquisitivo 
dos grupos das classes D e E, o varejo resolveu correr atrás desse filão ao oferecer uma gama 
maior de itens de marca própria, que chegam a custar até a metade do valor de um item de 
renome. De olho nesse potencial de vendas, que cresceu em 20% no Wal-Mart, em 2007, a 
rede norte-americana prepara o lançamento de vários produtos de marca própria, desde pão 
de forma, palito de churrasco, a itens de linha branca. 
 
O diretor de Marcas Próprias do Wal-Mart, Fábio Cyrillo, prevê lançar pelo menos um produto 
marca própria por mês, e incrementar os 12 mil itens desse segmento na rede. O executivo vê 
uma tendência no setor, de olho em ampliar a gama de marcas da empresa, fora os de 
alimentação, para fidelizar clientes. 
 
Os itens do segmento estão atingindo a um maior número de consumidores das classes C, D e 
E, sendo um caminho para as redes conquistarem esse público, assim como a estratégia de 
abrir lojas menores e de vizinhança. Sem falar que eles apresentam penetração de 35% na 
categoria alimentos nos lares nacionais. Em outros setores as marcas também ganham mais 
espaço, em limpeza, o índice de penetração chega a 16%. "Isso reflete que há bastante 
espaço e oportunidades de negócios tanto para os fabricantes como para varejistas", diz Neide 
Montesano, presidente da Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização (Abmapro), 
lembrando dados recentes de uma pesquisa da consultoria LatinPanel. 
 
"As marcas próprias são um foco da rede, vamos lançar todos os tipos de produtos", diz o 
diretor de marcas próprias do Wal-Mart. Para Cyrillo, serão feitas parcerias com indústrias e 
fornecedores locais, o que reduz o custo de distribuição e logística, além de estimular as 
regiões onde as unidades da rede estão localizadas. Atualmente, o grupo tem mais de 1,5 mil 
fornecedores. Segundo o executivo, as parcerias são vantajosas para a indústria e para o 
grupo, que consegue oferecer os produtos a preços de 20% a 50% mais baixos do que os 
similares com que concorrem no mercado. As vendas desses itens também estão tendo maior 
importância dentro das vendas totais da rede, representando de 8% a 10%. 
 
O diretor afirma ainda que hoje a rede conta com 24 marcas, das quais 20 são para todas as 
bandeiras e as quatro restantes, para supermercados específicos. São 12 mil os itens de marca 
própria, incluindo alimentos e diversos, e mesmo eletrodomésticos e eletrônicos. O último 
lançamento foi um fogão, fabricado pela empresa cearense Esmaltec. 
 
Expansão 
Nos franceses do grupo líder do setor supermercadista Carrefour, o setor de marcas próprias 
também vem ganhando destaque. Em 2007, as vendas desses produtos cresceram 30% em 
relação a 2006 e a rede afirma que está estudando novidades para o segundo semestre, sem 
dar mais detalhes. O número de produtos com a marca Carrefour também aumentou, com o 
lançamento de 350 itens no ano passado. 
 
Conforme a empresa, os produtos são de 15% a 30% mais baratos, porque o custo de 
distribuição para o fornecedor é mais barato, o que gera redução no custo final, que é 
repassado ao consumidor. Atualmente, a empresa conta com 170 fornecedores. Em 2007, 20 
novos fornecedores integraram área de desenvolvimento de produtos para o Carrefour. 
Expansão 
 
Outra que está ampliando seus itens com a bandeira da empresa é a Cooperativa de Consumo 
(Coop), que está investindo em novas categorias, fora a de alimentos. Agora, a rede mira nos 
produtos de limpeza com o logotipo da própria Coop. Este mês, devem ser lançados itens 
como removedor, lustra-móveis e querosene, e até o final do ano deverão se lançados 
inseticidas e outros. 
 
Atualmente, a rede possui 420 itens com o selo Coop, e pretende chegar a 600 até o final do 
ano. 70 já estão em fase de desenvolvimento, diz a cooperativa. Em média, os produtos 



representam 6% das vendas da Coop, mas alguns chegaram a ter participação de até 55%, 
como no mês de fevereiro, ovos e especiarias. Ainda há itens como gelatina, com 30% das 
vendas, sorvete, com 22% e leite longa vida, com 18%. 
 
Gilberto Donizeti da Costa, gerenciador de Marcas Próprias da rede Coop, ressalta que as 
marcas são de 10 a 20% mais baratas que as marcas líderes de vendas, e a intenção é ter 
valor competitivo. "A maioria dos cooperados já conhece a marca. Possuímos um trabalho de 
divulgação e também é um caminho para fortalecer o nome das redes", garantiu Costa. 
Orgânicos 
 
O Grupo Pão de Açúcar, da família de Abílio Diniz, também pretende continuar a investir em 
marcas próprias este ano, já que elas além de impulsionarem as vendas oferecem à empresa 
bom custo-benefício. A rede possui marcas como a de produtos orgânicos Taeq, e lançou 
recentemente uma marca de refrigerantes e uma de ovos de Páscoa. Para a empresa, marcas 
que possam ser adotadas por todas as bandeiras da rede são as mais vantajosas. 
 
O Grupo, que garante ser pioneiro na introdução de marcas próprias no Brasil, possui mais de 
3.500 itens desse tipo, divididos entre todas as marcas da empresa: Extra, Pão de Açúcar, 
CompreBem e Sendas. Em algumas categorias, os itens estão entre os mais comercializados, e 
chegam a alcançar participação de 30% e 20%, como o pão de forma e o óleo de soja, 
respectivamente. Outro exemplo é da barra de cereal Taeq, com 74% de representatividade 
no seu segmento, além da marca The Simpsons, de refrigerantes, que prevê ser cinco vezes 
maior. 
 
O varejo está lucrando mais com a ascensão da Classe C e com o maior poder aquisitivo das 
classes D e E porque viu na expansão das suas linhas de marcas próprias uma faixa típica de 
preço que atrai exatamente a esse tipo de consumidor. Afinal, os itens de marca própria 
chegam a custar até a metade do preço de seus similares de renome. 
 
O negócio de marca própria saltou 20% nas vendas do Wal-Mart, em 2007, e a rede acaba de 
anunciar o lançamento de vários produtos de marca própria, de pão de forma a palito de 
churrasco e itens de linha branca, segundo o diretor de Marcas Próprias do Wal-Mart, Fábio 
Cyrillo. Ele prevê pelo menos um produto desse segmento por mês neste ano, para 
incrementar os 12 mil que a rede dispõe. 
 
Líder dos supermercados, o Carrefour fez das marcas próprias seu filão: o segmento cresceu 
30% ano passado, em relação a 2006. A empresa estuda novidades para o segundo semestre, 
e diz ter lançado 350 itens da marca Carrefour no ano passado. Os produtos, segundo a 
companhia, são de 15% a 30% mais baratos, pois o custo de distribuição ao fornecedor é 
menor, o que gera redução no custo. A Cooperativa de Consumo (Coop) mira novas 
categorias, como produtos de limpeza com o logotipo da marca. A rede quer passar dos atuais 
420 itens com o selo Coop, para 600 até o final do ano, afirma Gilberto Donizeti da Costa, 
gerenciador de Marcas da Coop. Nessa tendência também está o Grupo Pão de Açúcar, com 
marcas como a de orgânicos Taeq, responsável por 70% das vendas de barras de cereais da 
rede, que envolve mais de 3.500 itens com logomarcas próprias. 
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