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Grandes redes de supermercados prometem lançar até 300 itens de marca própria em 
2005. O número de itens lançados fica bem próximo do de 2004, quando redes como 
Wal-Mart elevaram em 30% suas vendas nesse segmento. A projeção da multinacional 
norte-americana em 2005 é repetir o resultado. O Sonae , detentor da bandeira Big , 
onde as vendas de produtos de marcas próprias cresceram 3% em 2004, projeta um 
2005 com expansão de vendas de 10% no segmento. 
 
As redes não antecipam em quais linhas lançaram seus produtos, mas o próprio Wal-
Mart já lançou na segunda semana de janeiro o sabão em pó Great Value, o que 
mostra que a rede pretende concorrer com indústrias do porte da Unilever , detentora 
da marca Omo. O Sonae dá mostras de fortalecer a presença da categoria entre os 
itens de primeiro preço. “A venda de marca própria entre esses produtos cresceram 
33% em 2004”, diz Cristiano Vanoni, gerente da categoria no Sonae. 
 
Para crescer 10% em 2005, o Sonae projeta lançar 300 novos itens de marca própria e 
continuar o processo de remodelação das embalagens desses produtos, o que começou 
no ano passado. “Além disso, faremos muitas ações de merchandising”, explica. Já a 
razão para o desempenho de 2004, crescimento de apenas 3%, Vanoni credita à forte 
base de comparação. Em 2003, as vendas dessa categoria subiram 15% em relação a 
2002. Foram lançados 1.660 itens contra 370 em 2004. A rede totaliza 4.700 itens de 
marcas próprias. 
 
“No ano passado, ainda deixamos de ter o nosso leite marca própria, pois o fornecedor 
se viu obrigado a elevar seus custos e o preço do item, devido à crise na Parmalat , o 
que inviabilizou a continuidade do trabalho”, conta. Vanoni diz que em 2004 a rede 
agregou mais de 30 novos fornecedores. O gerente informa que as marcas próprias da 
rede são líderes de venda em pelo menos 18 categorias, o que inclui papel higiênico, 
farinha de mandioca, vinagres e álcool líquido. 
Já no Wal-Mart, os lançamentos devem ficar entre 200 e 300 itens em 2005 e o 
crescimento de vendas é projetado em 30%, mesmo incremento conquistado em 
2004, informa Roberto Nascimento, diretor de marcas próprias da rede. Segundo 
Nascimento, o mercado brasileiro de marcas próprias ainda é muito pequeno e tem 
bastante espaço para crescer nesse ritmo. 
 
Em 2005, o Wal-Mart promete lançar marca própria em itens não explorados pela 
concorrência. No ano passado, a rede possuía 5.477 itens de marca própria em 172 
categorias e lançou mais de 300 produtos. Nascimento diz que os produtos mais 
destacados são chocolate, biscoitos amanteigados e batatas tipo tubo. 
Atualmente, o Wal-Mart tem 290 fornecedores no Brasil, sendo a metade de indústrias 
de alimentos. De acordo com Nascimento, essa carteira de parceiros não costuma 
variar, já que a empresa leva um bom tempo para certificá-los. Nascimento diz que o 
Wal-Mart verifica se o candidato apresenta capacidade produtiva compatível com a sua 
demanda, pois, depois de certificada, a empresa se torna capaz de fornecer para 
qualquer uma das operações da empresa no mundo, ou seja, 5.500 lojas. 
 
Conforme números da Acnielsen , o mercado de marcas próprias é de 5,5% do varejo 
nacional, pouco numa comparação com os países mais desenvolvidos, onde em média 
esse itens respondem por 20% das vendas varejistas. No Brasil, ainda existe uma 
cultura de que a marca própria precisa ser mais em conta do que a líder, porém, 



redes, como a bandeira Pão de Açúcar , do Grupo Pão de Açúcar , têm mudado esse 
conceito, com produtos considerados premium. 
O Wal-Mart já tem 5.477 itens de produtos de marca própria e lançará até 300 a mais 
neste ano 
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