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Estimuladas pelo sucesso das marcas próprias em 2005, quando movimentaram R$ 7 bilhões com 
40 mil produtos, redes varejistas preparam-se para lançar, neste ano, mais 5 mil itens. Essa 
expansão, mais a crescente aceitação do consumidor, deve elevar a participação das marcas 
próprias para 7% do varejo total, com receita de R$ 8,1 bilhões neste ano, segundo o Comitê de 
Marcas Próprias da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Para incentivar ainda mais 
esse consumo, redes varejistas e fornecedores pretendem criar um selo de qualidade.  
 
Para o Carnaval, mais de 100 itens devem ser colocados à disposição dos consumidores, de carne 
para churrasco a bebidas como cachaça e água de coco.  
 
No Grupo Pão de Açúcar, os 14 mil itens das cinco marcas próprias responderam por cerca de 
12% da receita em 2005. A linha de sucos prontos foi o destaque do ano passado: as vendas 
aumentaram 48% no Extra e 72% no Pão de Açúcar. Para 2006, a participação deve crescer 40%.  
 
No Wal-Mart, os 6,5 mil itens das 17 linhas de marcas próprias faturam em torno de 15% do 
total. Esse desempenho levou a rede a lançar, nesta semana, um serviço de atendimento 
exclusivo para receber sugestões e opiniões do consumidor.  
 
Marca própria ganha respeito e deve crescer R$ 1,1 bilhão 
   
Redes varejistas diversificam linhas e lançarão selo de qualidade junto com os fornecedores.  
 
A venda de produtos de marcas próprias no varejo brasileiro deve somar um faturamento de R$ 
8,1 bilhões este ano, um incremento de R$ 1,1 bilhão (15,7%) em relação aos R$ 7 bilhões 
registrados em 2005. A estimativa é do Comitê de Marcas Próprias da Associação Brasileira de 
Supermercados (Compro/Abras).  
 
Segundo a entidade, somente no carnaval, as vendas do comércio chegam a crescer 30% com as 
mercadorias sazonais de marca própria. Mais de 100 itens sazonais devem ser colocados à 
disposição dos consumidores. "Nesta época, há grande venda de produtos e acessórios para 
churrasco, como carvão, carnes e bebidas. Algumas redes já tem cachaça e vodca de marca 
própria, além de água de coco e mineral para refrescar a folia", afirma Roberto Nascimento, 
coordenador geral do Compro.  
 
Os produtos de marca própria são cerca de 15% a 20% mais baratos que as marcas líderes, 
conforme o coordenador. "Mas, independente do posicionamento de preço, o importante é que 
esses produtos têm duplo controle de qualidade: da fábrica, que já é obrigatório, e do varejista, 
que tem sua marca impressa."  
 
A estimativa do Compro é que sejam lançados 5 mil itens de marca própria este ano. Hoje 
existem cerca de 40 mil produtos de marcas próprias no País. "Além de instrumentos de 
fidelização do consumidor, contribuem significativamente para o trabalho de diferenciação do 
varejista diante da concorrência, desenvolvem a indústria nacional e colocam à disposição dos 
consumidores mercadorias de qualidade com preços mais competitivos", defende Nascimento. 
"Hoje 64% dos consumidores enxerga esses produtos como o melhor custo/benefício e 68% têm 
a percepção de que a qualidade é semelhante à de marcas tradicionais."  
 
Segundo Nascimento, somente 1/3 do mercado brasileiro de supermercados e farmácias trabalha 
com marca própria. Para incentivar ainda mais o consumo desses produtos e a fabricação dos 
mesmos, o Comitê da Abras, formado por fornecedores e varejistas, pretende criar ainda este ano 
um selo de qualidade para o segmento.  
 



A venda desses produtos representa atualmente 6% do faturamento total do varejo brasileiro e a 
expectativa é que o segmento encerre 2006 com uma representação 1% maior. Apesar de 
significativas, as vendas brasileiras são pequenas quando comparadas ao Reino Unido, em que as 
marcas próprias representam cerca de 40% do total do varejo, ou da Alemanha (24%) e França 
(21%). Nos Estados Unidos, o segmento representa 15% das vendas do varejo.  
 
Pão de Açúcar  
 
O Grupo Pão de Açúcar soma 14 mil itens de marca própria, entre as redes Hipermercados Extra e 
Supermercados Pão de Açúcar, Comprebem e Sendas. Já são itens de todas as categorias de 
produtos: alimentos, limpeza, perfumaria, perecíveis, bazar, eletro e têxtil.  
 
Para 2006, a expectativa é crescer 40% sobre o ano passado, quando o segmento foi responsável 
por 12% do faturamento do grupo. Na rede Extra, por exemplo, os destaques em 2005 foram 
para o suco pronto (alta de 48%), óleo comestível (22%) e biscoito (20%); no Pão de Açúcar, 
com 50 categorias, os sucos prontos, nessas lojas, tiveram crescimento de 72% nas vendas, e os 
salgadinhos aperitivos, com 32%.  
 
No CompreBem, os produtos estão presentes em 93 categorias e os maiores crescimentos em 
vendas foram o óleo comestível (26%) e o biscoito (25%). Já na carioca Sendas, com 84 
categorias, os refrigerantes tiveram aumento de 36%.  
 
O grupo investe ainda na categoria de eletroeletrônicos, que deve ser a responsável pela 
alavancagem no crescimento das marcas próprias. Em 2004, o grupo lançou a marca Cyber 
Vision, linha que já tem hoje oito itens, entre micro systems, rádio gravadores e TVs, inclusive 
aparelhos com tela plana, com preços 15% menores que os líderes de mercado.  
 
Nesta categoria, a companhia tem ainda a marca Cassino, com itens de linha branca (lavadora, 
tanquinho, bebedouro e fogão) e eletroportáteis (espremedor de frutas, batedeira, liquidificador e 
ferro). O tanquinho da marca, por exemplo, já responde por 40% das vendas desse item e os 
aparelhos de áudio (micro system e rádio gravador) da marca Cyber, por 33%.  
 
Em 2005, a linha Cassino teve aumento de 20% em vendas, comparado ao ano anterior; na linha 
Cyber Vision, o incremento foi superior a 100%.  
 
Wal-Mart  
 
No grupo Wal-Mart, a participação das marcas próprias está em torno de 15%. Conforme a 
diretoria, os itens de marca própria são líderes em vendas em algumas categorias, como feijão, 
vinhos e papel higiênico.  
 
A performance de vendas dos produtos de marca própria da rede Wal-Mart, em janeiro, motivou a 
varejista a lançar esta semana um serviço de atendimento exclusivo para receber sugestões e 
opiniões do consumidor sobre tais itens.  
 
Segundo a gerente de produto de marcas próprias, Danusa Tavares, esse canal direto com o 
consumidor pode ajudar a empresa a melhorar sua linha de produtos, que já tem mais de 6,5 mil 
itens no portfólio. "Os clientes poderão sugerir novos produtos, novas fragrâncias ou novas 
embalagens para nossos produtos", diz Danusa.  
 
A empresa introduz, mensalmente, novos produtos em suas 17 linhas de marcas próprias para os 
formatos Supercenter, Todo Dia, Sam''s Club e Bompreço. Entre os últimos lançamentos estão 
aparelho de barbear descartável, água oxigenada, soro fisiológico e aparelho de MP3.  
 



Comparando janeiro deste ano com o mesmo período de 2004, produtos como rolo de papel 
alumínio e filme de PVC das marcas próprias Great Value e Bompreço cresceram 140% nas 
vendas. O papel toalha e o papel higiênico Great Value registraram aumento de 240%, enquanto 
o amaciante da mesma linha vendeu 125% a mais e o desinfetante, 44%.  
 
"Nos itens da linha Equate, lançamos novas fragrâncias para o sabonete líquido e nova formulação 
e embalagem para o desodorante, com excelentes resultados", destaca a gerente. O sabonete 
líquido da linha triplicou as vendas, em janeiro deste ano, e o desodorante da mesma marca teve 
o dobro de vendas.  

 

 

Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 fev. 2006, Administração & Serviços, p. C-3. 

 


