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O número de itens de marcas próprias entre as linhas têxteis e de eletroeletrônicos cresceu 45% 
e 48%, respectivamente, conforme números da ACNielsen . Entre os produtos da linha têxtil, o 
número passou de 13,8 mil, em 2003, para 19,98 mil este ano. Entre os eletroeletrônicos, a 
quantidade de produtos de marcas próprias saltou de 71 para 105 do ano passado para esse. 
 
Os têxteis são responsáveis pelo aumento verificado no total de itens marcas próprias em 2004. 
Sem eles, haveria uma queda de 4% no número desses produtos. Hoje, existem 34,23 mil 
produtos marcas próprias contra 28,67 mil, um incremento de 19%. Em 2002, eram 17,56 mil. 
 
As justificativas para o crescimento de produtos de marca própria na linha têxtil e de 
eletroeletrônicos são diferentes, de acordo com João Carlos Lazzarini, diretor da ACNilsen. “A 
marca própria cresce, no caso do têxtil, porque a demanda é grande pelo item de modo geral. Os 
hipermercados perceberam e desenvolveram mais marcas próprias”, conta.  
 
No caso dos eletroeletrônicos, Lazzarini credita a melhora à situação econômica. “A melhora no 
crédito em 2004 elevou as vendas dessa linha”, comenta. Eletroeletrônicos dependem de boa 
oferta de crédito e os hipermercados têm feito planos especiais de pagamento nesse tipo de 
produto, além de lançarem marcas próprias no segmento. Lojas especializadas na linha — como a 
Colombo , que ainda não trabalha com marca própria — preparam lançamento desse tipo de 
produto. 
 
A queda no número de itens de marca própria, por sua vez, ocorreu entre as linhas de limpeza 
caseira, higiene e saúde e bazar. Entre os produtos de limpeza caseira a queda foi de 12%; de 
higiene e saúde, de 14%; e na linha de bazar, 8%. Lazzarini, diz que a razão foi o enfoque dado 
pela indústria no atacado, com vistas ao crescimento do pequeno varejo. “Isso fez com que as 
marcas das indústrias ganhassem competitividade”. O diretor lembrou ainda que o Carrefour 
substituiu algumas linhas de marca própria por de primeiro preço. 
 
Esses dados foram divulgados durante o Seminário Internacional de Marcas Próprias realizado 
ontem pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-
EAESP), onde ainda se discutiu a relação entre indústria e varejo na questão da marca própria. O 
seminário também tratou da falta de fornecedores dessa linha.  
 
“Enquanto na Inglaterra há 15 fornecedores para um produto, aqui as vezes não tem nenhum”, 
comenta Rodolpho Freitas, diretor de marcas próprias do Grupo Pão de Açúcar . Ruy 
Dzialoschinski, vice-presidente na América Latina da ASR , multinacional fabricante de itens como 
lâminas para barbear, afirmou o contrário. “A demanda por itens de marcas próprias ainda é 
baixa, devido à fragmentação do varejo nacional”, diz. As grandes redes são as que mais 
desenvolvem itens de marca própria. 
 
O levantamento indica que houve queda no número de itens em bazar, limpeza doméstica e 
higiene 
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