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Esta instrução tem por objetivo identificar a localização das etiquetas de Marca Própria, Tamanho, Informações Legais e Referência em cada tipo de produto, visando padronizar uma identidade visual e
facilitar o auto-atendimento nas Lojas.
O assunto em pauta tem abrangência nacional e, além dos Fornecedores, envolve a participação direta
das seguintes áreas da Marisa:
• COMPRAS, pelo contato de relacionamento e orientação aos Fornecedores em relação aos padrões
estabelecidos nesta instrução.
• CONTROLE DE QUALIDADE, pela conferência das etiquetas durante análise de peças piloto, inspeção de
lotes de entrega e pela orientação geral aos Fornecedores.

1. TIPOS DE ETIQUETAS INTERNAS
1.1.

Cada tipo de etiqueta possui características particulares, definidas a seguir:
a) Etiqueta de Marca Própria: as regras referentes a tipos, dimensões e aplicações das etiquetas de marca própria fazem parte da Instrução referente a Especificações Técnicas das Etiquetas de Marca Própria;
b) Etiqueta de Tamanho: usadas em separado nos artigos de vestuário e incorporadas à etiqueta de Informações Legais nos artigos de Cama, Mesa e Banho (Lar);
c) Etiqueta de Informações Legais: contendo dados obrigatórios por força de lei, caracterizando o produto e sua origem;
d) Etiqueta de SKU: contendo os códigos internos de identificação do produto.

1.2.

O SKU do produto é uma informação interna da empresa, sem caráter legal, tendo a finalidade
de proporcionar às Lojas a identificação de um determinado artigo na ausência da etiqueta de
preço correspondente.
a) O código SKU é formado pelo tamanho/cor, correspondente (para toda a grade), obtidos no
Pedido de Compra, sendo que:
 CÓDIGO DO PRODUTO (SKU) corresponde ao tamanho e cor.
Ex.:
TAM P AZUL
SKU : 536042

NOTA: Devem constar na etiqueta TODOS os tamanhos comprados.

b) Esta informação deve ser apresentada em:
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2. LOCALIZAÇÃO DAS ETIQUETAS NOS ARTIGOS DE MARCA PRÓPRIA MARISA
2.1.

A localização das etiquetas de Marca, Tamanho, Informações e Legais Referência estão definidas para cada tipo de peça no ANEXO 1.
NOTA: A etiqueta de SKU deve ser costurada sempre atrás da etiqueta de Informações Legais.

2.2.

O Fornecedor deve seguir rigorosamente as posições definidas, que são pontos de inspeção de
qualidade e passíveis de rejeição do recebimento do produto.

2.3.

Em linhas gerais, as etiquetas de Marca e tamanho devem estar juntas e localizadas isoladamente das demais etiquetas (Informações Legais e Referência). Os casos diferenciados estão destacados no ANEXO 1.
a) Dentro do plano de padronização visual, salvo os casos de exceção constantes no ANEXO 1 e
de casos não previstos, as etiquetas de Marca e Tamanho devem ser posicionadas lado a lado, ficando a de Tamanho sempre à esquerda da Marca (do ponto de vista de quem veste a
peça), ou seja:

2.4.

Casos não previstos nesta tabela de localização devem ser previamente encaminhadas ao comprador responsável, a quem cabe conduzir o processo de decisão junto às áreas competentes.

ANEXO 1
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1.

C/ Decote alto
ou baixo

ETIQUETA DE
MARCA PRÓPRIA

Na costura da borda da gola,
centralizada.
O mais próximo possível do

S/ Decote (Frencentro da gola, no lado esquerte Única)
do.

26/07/10

ETIQUETA DE
TAMANHO

INFORMAÇÕES LEGAIS / SKU

Costurado do lado esquerdo (de
quem veste) da etiqueta de
marca.
Costurado do lado esquerdo (de
quem veste) da etiqueta de
marca.

Costurado na lateral esquerda
interna da peça, a 10 cm abaixo
da cava.
Costurado na lateral esquerda
interna da peça, a 10 cm abaixo
da cava.

ETIQUETA DE
TAMANHO

INFORMAÇÕES LEGAIS / SKU

TOPS

TIPOS DE ARTIGOS

C/ Decote Alto
ou Baixo

ETIQUETA DE
MARCA PRÓPRIA

Na costura da borda da gola,
centralizada.
O mais próximo possível do

S/ Decote (Frencentro da gola, no lado esquerte Única)
do.
SOUTIEN
SOUTIEN (c/

Transfer)

Modelador

3.

3/4

VESTIDOS

TIPOS DE ARTIGOS

2.
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Na costura interna do fecho
esquerdo da alça traseira.

Costurado do lado esquerdo (de
quem veste) da etiqueta de
marca.
Costurado do lado esquerdo (de
quem veste) da etiqueta de
marca.

Costurado na lateral esquerda
interna da peça, a 10 cm acima
da barra.
Costurado na lateral esquerda
interna da peça, a 10 cm acima
da barra.

Impresso na etiqueta de Instruções Legais.

Costurado atrás da etiqueta de
marca. (*)

Na lateral interna, do lado direito de quem veste.
O mais próximo possível do
centro das costas, na parte
superior.

Impresso na etiqueta de Instruções Legais.

Costurado na lateral esquerda
interna da peça, a 10 cm acima
da barra.

BOTTOMS

TIPOS DE ARTIGOS

ETIQUETA DE
MARCA PRÓPRIA

Calça, Bermuda, No cós interno traseiro, centralizado.
Short, Saia
Na costura do cós traseiro,

Calcinha, Cueca centralizado.
Calcinha
(c/ Transfer)
Cinta
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ETIQUETA DE
TAMANHO

INFORMAÇÕES LEGAIS / SKU

Costurado do lado esquerdo (de Costurado na lateral esquerda
quem veste) da etiqueta de
interna da peça, a 8 cm abaixo
marca.
do cós.
Impresso na etiqueta de Instruções Legais.

Costurado atrás da etiqueta de
marca. (*)

Centralizado, abaixo do elástico do cós.
Na costura do cós traseiro,
centralizado.

Impresso na etiqueta de Instruções Legais.
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Biquíni – Top

Lateral esquerda do bojo
Na costura do cós traseiro,

Biquíni – Bottom centralizado.

4.

Na costura interna do fecho
esquerdo (de quem veste) da
alça traseira.
Costurado atrás da etiqueta de
marca.
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Costurado atrás das etiquetas
de marca e tamanho.
Costurado atrás das etiquetas
de marca e tamanho.

CONJUNTOS

TIPOS DE ARTIGOS

ETIQUETA DE
MARCA PRÓPRIA

Biquíni – Top

N/T

Na costura interna do fecho
esquerdo (de quem veste) da
alça traseira.

Na costura do cós traseiro,

Biquíni – Bottom centralizado.
Infantil – Top
Infantil – Bottom
Pijama – Top
C/ Decote alto
ou Baixo
Pijama – Top
S/ Decote (Frente Única)
Pijama – Bottom
Calça, Short

ETIQUETA DE
TAMANHO

Na costura da borda da gola,
centralizada.

Costurado atrás da etiqueta de
marca.

N/T
Costurado atrás das etiquetas
de marca e tamanho.

Costurado do lado esquerdo (de Costurado na lateral esquerda
quem veste) da etiqueta de
interna da peça, a 10 cm acima
marca.
da barra.
Na costura do cós interno traseiro, centralizado.

N/T

INFORMAÇÕES LEGAIS / SKU

N/T

Na costura da borda da gola,
centralizada.

Costurado do lado esquerdo (de Costurado na lateral esquerda
quem veste) da etiqueta de
interna da peça, a 10 cm acima
marca.
da barra.

O mais próximo possível do
centro da gola, no lado esquerdo.

Costurado do lado esquerdo (de Costurado na lateral esquerda
quem veste) da etiqueta de
interna da peça, a 10 cm acima
marca.
da barra.
Na costura do cós traseiro,
centralizado.

N/T

Costurado na lateral esquerda
interna da peça, a 8 cm abaixo
do cós.

Lingerie Noite –
Centralizado, abaixo da gola.
Top (c/ Transfer)
Lingerie Noite –
Bottom
(c/ Transfer)

5.

Mantém a utilização de todas as etiquetas nos mesmos locais.

OUTROS

TIPOS DE ARTIGOS

ETIQUETA DE
MARCA PRÓPRIA

ETIQUETA DE
TAMANHO

INFORMAÇÕES LEGAIS / SKU

No canto interno da peça e na
embalagem.

Medidas impressas na etiqueta
de Instruções Legais.

Costurado atrás da etiqueta de
marca.

CANGA / ECHARPE

No canto interno da peça.

Medidas impressas na etiqueta
de Instruções Legais.

Costurado atrás da etiqueta de
marca.

MEIA

Impresso na embalagem.

Impresso na embalagem.

Impresso na embalagem.

Na peça (exceto meia) e na
embalagem.

Impresso na embalagem.

Impresso na embalagem.

LAR

KIT
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BOLSA / CARTEIRA
CINTO EM COURO
E SIMILAR

Somente no lado esquerdo
interno da peça, com ou sem
forro.
Impresso em relevo, no lado
interno junto à fivela, no sentido
vertical.

N/T
Impresso em relevo, logo abaixo
da marca, no sentido vertical.

CINTO EM METAL

Adesivo, no lado interno junto à
fivela, no sentido vertical.

Adesivo, logo abaixo da marca,
no sentido vertical.

CINTO EM TECIDO

Costurado, no lado interno junto
à fivela, no sentido vertical.

Adesivo, logo abaixo da marca,
no sentido vertical.
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Costurado atrás da etiqueta de
marca (só a Referência).
Não Obrigatório. Se tiver, impresso a 10 cm abaixo da etiqueta de tamanho.
Não Obrigatório. Se tiver, adesivo a 10 cm abaixo da etiqueta
de tamanho.
Adesivo, a 10 cm abaixo da
etiqueta de tamanho.

NOTA: (*) A etiqueta de Informações Legais e SKU deve ter dimensões equivalentes à etiqueta
da marca marisa, para que não apareça na sobreposição alguma diferença de tamanho.
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