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As grandes varejistas continuam apostando no segmento de marca própria para aumentar as 
vendas, inclusive em categorias que sofrem grande concorrência com as marca líderes. 
Versões tupiniquins de produtos top of mind como Coca-Cola e sabão em pó Omo também 
fazem sucesso nas lojas.  
 
No Wal-Mart, refrigerantes com as marcas Great Value e Mais por Menos, produzidos pela 
indústria Cott nos sabores cola, guaraná e laranja, são sucesso na bandeira Bompreço desde 
2002 com média de crescimento de 18% ao ano e agora chegam às lojas do Sul e Sudeste.  
 
Já no Pão de Açúcar, que também trabalha com linha de refrigerantes, o destaque é o sabão 
em pó, da indústria Savon, para as marca Extra e Comprebem. Lançado há três anos com 
investimentos de R$ 500 mil, o produto deve chegar nos próximos meses às lojas Pão de 
Açúcar.  
 
A maior rede de varejo brasileira conta com uma linha de 14 mil itens em todas as categorias. 
No último ano, foram investidos R$ 18 milhões no desenvolvimento de novos produtos e a 
expectativa é que essa área responda por até 15% das vendas dos segmentos onde está 
inserida ainda neste ano, em relação à média deste ano, de 12%.  
 
Segundo Cláudio Iriê, diretor de marcas próprias do Wal-Mart, o segredo do desenvolvimento 
dos produtos é arriscar e aproveitar as oportunidades e oferecer preço. "Claro que sabemos 
que não vamos ser os líderes na categoria de refrigerantes e o sucesso é um risco que 
devemos tomar", afirma. "Além disso, nossos produtos têm preço de 25% a 30% mais barato 
que a marca líder."  
 
Por enquanto a estratégia tem dado certo. Com mais de 11 mil produtos, em 174 categorias, 
entre alimentos e não-alimentos, o Wal-Mart chega a ter mais de 50% de participação nas 
vendas de alguns grupos, como a água sanitária da marca de primeiro preço, Mais por Menos. 
"Somos líderes de vendas nesta categoria", afirma Iriê. Ele ressalta outros produtos de 
destaque na rede, como o pão de forma da marca Big, que responde por mais de 25% das 
vendas.  
 
Apesar de não divulgar a participação no total de vendas, o executivo afirma que o Wal-Mart 
tem participação maior que a média brasileira, de 5,5% a 6%. "O que nos dá um grande 
potencial de crescimento, principalmente comparado a outros países, como Estados Unidos, 
onde a participação dessa categoria nas vendas ultrapassa 25%."  
 
Nem todas as tentativas dão certo. Ao contrário do Pão de Açúcar, a rede não conseguiu 
emplacar o sabão em pó de marca própria Great Value, que saiu de linha recentemente. Iriê 
afirma que faz parte do jogo. "Era um produto de qualidade, mas que não apresentava 
desempenho de vendas satisfatório."  
 
No ano passado, o Wal-Mart lançou 300 produtos de marca própria e a meta para este ano é 
repetir a performance, sendo que, por enquanto, 170 novos produtos já chegaram às lojas. 
Segundo pesquisas de mercado, cerca de 85% destes itens deixam de ser produzidos ainda no 
primeiro ano. Para Iriê, o dado refere-se principalmente às edições promocionais, como novos 
sabores de iogurte. "No Wal-Mart o índice de retirada não é tão alto", afirma, ressaltando que 
a expectativa de crescimento das vendas é de 35% para este ano.  
 
Aproveitando o evento da Copa do Mundo, a rede lançou um pacote especial de alimentos, 
com amendoins, castanhas, pistache e batatas. Mas o destaque no período é a marca própria 
de eletroeletrônicos Durabrand, com diversos modelos e televisores, tela tradicional e tela 
plana, DVD, microsystem e telefones.  
 



Os televisores de marcas próprias, produzidos pela CCE, apresentam vendas 150% superiores 
ao mesmo período de 2005, puxadas pela Copa do Mundo. A empresa planeja lançar um novo 
modelo de televisão. Para completar se mix de produtos, falta apenas a linha de plasma e LCD.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9, 10 e 11 jun. 2006, Administração & Serviços, 
p. C-3. 
 


