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As grandes redes hipermercadistas estão aumentando a aposta na linha têxtil e 
passaram a fazer forte concorrência às lojas de departamentos. No Extra 
Hipermercado, do Grupo Pão de Açúcar, as vendas de vestuário cresceram 30% no 
ano passado e a expectativa é de que o ritmo de expansão se mantenha em 2006.  
 
No ano passado o setor supermercadista faturou R$ 2,31 bilhões com a venda de 
têxteis — que também incluem cama, mesa e banho — e neste ano a receita com a 
linha deve no mínimo passar de R$ 2,5 bilhões, segundo estimativas da Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras). O movimento supera os resultados obtidos 
por algumas das maiores lojas de departamentos do País, como a Renner, que 
faturou R$ 1,5 bilhão em 2005, e a Riachuelo, cuja receita do ano passado é 
estimada em R$ 2,3 bilhões. 
 
A expansão dos têxteis nas lojas está relacionada à maior política de crédito dos 
gigantes do setor, que fomenta as vendas no departamento (leia box), e à melhora 
na qualidade dos produtos. As coleções são inspiradas nas coleções apresentadas 
em eventos realizados na Europa e nos Estados Unidos, e as empresas passaram a 
mirar o consumidor de maior poder aquisitivo, das classes A e principalmente B.  
 
“Hoje podemos comparar nossos produtos aos oferecidos em lojas de 
departamentos”, diz Janaína Machado, diretora da área de têxteis do Pão de 
Açúcar.  
 
Além de estarem mais antenadas com as tendências da moda, as redes estão 
competindo para valer na guerra pelas melhores condições oferecidas aos 
consumidores. No Pão de Açúcar, a parceria com o Itaú garante grande concessão 
de crédito e prazos de financiamento que, atualmente, chegam a 6 vezes sem 
juros, o mesmo concedido pelas grandes redes de departamentos. No Carrefour, os 
descontos chegam a 50% em uma promoção realizada no departamento. “Os 
canais alternativos do varejo de vestuário ganham espaço à medida que o 
consumidor começa a pesar mais os preços dos produtos”, avalia Machado. 
 
“Cada vez mais o consumidor quer encontrar tudo de que precisa em um só lugar e 
isto tem provocado um crescimento de linhas de não-alimentos nas lojas, como 
ocorre com o segmento têxtil”, diz João Carlos de Oliveira, presidente da Abras, 
entidade que representa o setor. A participação da linha têxtil dentro das vendas do 
setor supermercadista está em 2,2%, segundo levantamento da instituição. 
 
Praticamente todo o mix dos grandes supermercadistas é formado por artigos de 
marca própria. Em alguns casos, são marcas internacionais do grupo, como a 
George, linha voltada para o público infantil que o Wal-Mart trouxe ao Brasil no ano 
passado. 
 
No Pão de Açúcar, 90% do estoque é formado pela linha produzida exclusivamente 
para a empresa, em que todos os fornecedores são do Brasil. Os 10% restantes 
correspondem a compras realizadas junto a outros fornecedores ou de importações, 
realizadas principalmente da China, onde são adquiridos produtos como artigos de 
nylon e jaquetas. 
 
De acordo com a companhia liderada por Abílio Diniz, a participação da marca 
própria em têxteis praticamente dobrou nos últimos dois anos. O departamento 
responde por 2,2% das vendas da empresa, conforme dados levantados nos nove 
primeiros meses de 2005. Neste ano, espera-se que a Copa do Mundo estimule o 
segmento, já que alguns produtos foram desenvolvidos para o evento esportivo. 



 
Para acompanhar as transformações da moda e garantir a contemporaneidade no 
mix ofertado, as equipes responsáveis pela área de vestuário dos hipermercados 
constantemente viajam. “Acompanhamos os eventos realizados no exterior e 
depois encomendamos aos fornecedores modelos que vimos e gostaríamos de 
vender”, diz Machado. 
 
A idéia é não só atender o público das classes de renda mais baixa, em que o preço 
é fator fundamental na venda, mas também atrair o consumidor de maior poder 
aquisitivo. “Estamos nos aproximando das redes especializadas. Nosso foco tem 
sido a busca por qualidade e já oferecemos produtos para atender a todos os 
consumidores”, afirma a diretora de têxteis do Pão de Açúcar, o maior varejista do 
País. 
 
Estilistas e departamentos 
 
Um exemplo do esforço do setor supermercadista em conferir maior estilo às peças 
ocorreu no ano passado, quando o Pão de Açúcar lançou uma linha especialmente 
desenhada pelo estilista Caio Gobbi. A iniciativa não foi repetida, mas a companhia 
não descarta voltar a realizar ações parecidas no futuro. 
 
Junto aos investimentos na qualificação da linha, os supermercadistas têm 
procurado melhorar a estrutura do departamento têxtil. “Nos hipermercados de 
grandes redes percebem-se esforços realizados para aprimorar a área reservada 
aos produtos da linha têxtil, como investimentos em iluminação e prateleiras. Isso 
faz diferenciar o departamento dos outros setores da loja”, diz Oliveira, da Abras. 
 
A estratégia é sentida pelas lojas especializadas, que passam a enfrentar uma 
maior disputa pelo mercado. “As redes supermercadistas passaram a concorrer 
violentamente no segmento de produtos têxteis”, diz Arinos de Almeida Barros, 
vice-presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Tecidos, Vestuários e 
Armarinhos de São Paulo. Contudo, o executivo diz que o avanço está afetando as 
lojas varejistas e não o atacado, setor que sua entidade representa.  
 
Em 2005, o volume de vendas da linha têxtil e de calçados em todo varejo cresceu 
5,8%, conforme pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
 
De acordo com informações passadas pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil 
e de Confecção (Abit), o setor têxtil, em toda cadeia produtiva, movimentou US$ 
26,5 bilhões em 2005. Mais de 30 mil empresas atuam no setor, empregando mais 
de 1,6 milhão de trabalhadores. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 21 fev. 2006, Comércio, B-3. 


