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Quem já não se deixou seduzir pelo preço mais atrativo dos produtos de marca própria oferecidos 
pelas grandes varejistas? Diante da dificuldade de equilibrar um orçamento cada vez mais 
achatado, não é de surpreender que boa parte dos consumidores se sinta atraída diante da 
perspectiva de pagar de 15% a 30% a menos em produtos de qualidade. 
 
Apostando nesta tendência, algumas das maiores varejistas nacionais já estão oferecendo uma 
gama ainda mais diversificada de produtos de marca própria. Agora o consumidor interessado 
nesta linha de produtos poderá ter acesso a eletro-eletrônicos e produtos de linha branca, além 
dos tradicionais itens de limpeza, higiene e alimentícios. 
 
Preço sozinho não garante fidelização 
Na visão do consultor de varejo, Moacir Moura, a estratégia da marca própria é particularmente 
bem sucedida entre as grandes varejistas, que contam com maior poder de divulgação, mas 
também pode ser seguida por empresas menores. Para tanto, uma alternativa seria a criação de 
uma cooperativa de marcas próprias. Moura estima entre 5% e 6% a participação dos produtos de 
marca própria nas vendas dos varejistas. 
 
Ainda que preço seja fundamental para o sucesso do produto, o diferencial parece ser 
efetivamente a qualidade. Esta seria a única forma de alcançar a fidelidade do consumidor, que se 
não gostar do produto não volta a comprar, mesmo o preço sendo atrativo. Também contribui 
para a maior fidelização a qualidade do atendimento e tratamento oferecido ao consumidor. 
 
Mesmo que a fabricação do produto não seja responsabilidade da varejista, é a sua imagem que 
sairá prejudicada caso o mesmo seja de baixa qualidade. Portanto, cabe à varejista exigir 
qualidade do fabricante do produto, assim como o seu constante abastecimento. De nada adianta 
o consumidor apreciar o produto se nunca consegue encontrá-lo nas prateleiras, lembra Moura. 
 
Perspectivas bastante favoráveis 
Dentre os produtos de marca própria no segmento de eletrônicos podemos citar os televisores 
Cyber Vision da rede Extra. Pertencem à mesma varejista os produtos de linha branca e de eletro-
portáteis da Cassino. Desde seu lançamento em 2001, os produtos da linha Cassino, que incluem 
lavadora, batedeira etc., já registram expansão de 20%. A rede Extra já conta com cerca de três 
mil itens de marca própria nos setores de alimentos, limpeza, têxtil e eletro-eletrônicos. 
 
A expectativa do grupo Extra é que os televisores Cyber Vision, que foram lançados 
recentemente, deverão responder por 10% das vendas de TVs do grupo em um ano. O otimismo 
é tanto que já estaria sendo analisada a possibilidade de se lançar uma linha de som da mesma 
marca. 
 
Segundo informações do Grupo Pão de Açúcar, o segmento de marcas próprias registrou um 
crescimento de 88% em relação ao ano anterior. Essa tendência se manteve no primeiro semestre 
deste ano, com o segmento apontando crescimento de 53%. O grupo espera que até o final de 
2005 sua linha de produtos de marca própria já responda por 15% das vendas do grupo. 
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