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O nome soa estranho: “marcas transversais”. Mas foi com ele que o Grupo Pão de Açúcar batizou 
a estratégia de criar linhas de produto fabricadas por terceiros e com venda exclusiva em sua rede 
de lojas. A denominação é um verniz à conhecida prática do uso da marca própria no varejo em 
busca de maior rentabilidade para o negócio. A diferença agora é a venda de produtos mais 
qualificados, voltados a um público de maior poder aquisitivo. Caso da linha Taeq, lançada há um 
ano e já com 700 itens, ou do Club des Sommeliers, marca implantada globalmente pelo sócio 
francês Casino, que, no Brasil, vai ganhar em breve uma linha de vinhos preparada pelo produtor 
gaúcho Miolo. 
 
A movimentação do Pão de Açúcar na ampliação do portfólio de marca própria justifica-se diante 
do que revela o recente estudo do segmento feito pelo Latin Panel. A pesquisa expõe não só o 
crescimento do apetite do consumidor por esse tipo de iniciativa, que já foi prejudicada por uma 
imagem de baixa qualidade dos produtos, como ainda confirma o fato de que o maior comprador 
é mesmo a classe de consumo A/B (48%). A baixa renda, que seria a natural beneficiária dessa 
investida - uma vez que os itens custam até 30% mais baratos do que as marcas tradicionais -, 
não compra, na maioria do casos, por falta de acesso ou de informação, 79% do universo 
avaliado. 
 
Depois de anos de marasmo com o consumo encalhado nos 3% das vendas do varejo, o 
segmento finalmente altera a rota. Pelos dados do Latin Panel, já representa 6% das vendas e 
está em curva ascendente. “Há três anos, as marcas próprias crescem, em particular com o 
aparecimento de nichos desenvolvidos pelas grandes redes varejistas, como o voltado para a 
saúde”, diz Fátima Merlim, gerente da pesquisa. No conceito de vida saudável está a linha Taeq, 
do Pão de Açúcar. O Carrefour também tem uma no gênero, mas, procurado, preferiu não se 
manifestar. 
 
O gerente de Marcas Próprias do Wal-Mart, Fábio Cyrillo, não se furta a comentários, pois acredita 
que há muito a ser feito no País, como, por exemplo, desenvolver um mercado para marca 
própria de cerveja - que na Inglaterra é enorme, sob o rótulo Asda. Na rede Wal-Mart, as marcas 
próprias já representam 10% das vendas. Mas, globalmente, somam mais de 40% do negócio. O 
último dado publicado, referente a 2006, mostra que o Wal-Mart faturou US$ 126 bilhões com 
marcas próprias.  
 
“A expansão atual do mercado brasileiro deve-se ao aumento de informação sobre a categoria”, 
festeja Cyrillo. “O interesse faz com que a oferta seja proporcional. Nós temos de aparelhos de 
LCD a hortifrutigranjeiros em linha. É um portfólio com mais de 4,5 mil artigos.” 
 
O consultor de varejo e professor da Universidade de São Paulo, Nelson Barrizzelli, lembra que o 
fraco desempenho desse segmento no mercado nacional é conseqüência direta da falta de cuidado 
com que os empresários do setor trabalharam a categoria. “Era utilizado como estratégia de 
primeiro preço - ou seja, o mais barato - e acabou associado a produtos de pouca qualidade.” 
 
A adoção das “marcas transversais” não fará desaparecer das gôndolas, por exemplo, o café Pão 
de Açúcar, o detergente Extra, ou os enlatados CompreBem, todos da mesma rede. “Temos 4 mil 
itens em diversas modalidades vendidos nessas bandeiras, o que representa 7% do total de 
vendas de alimentos, higiene e limpeza no Grupo”, diz Alexandra Jakob Santos, diretora de 
marcas próprias do Pão de Açúcar. “Há oito anos investimos em mudança de imagem da marca 
própria.” 
 
Todo esse otimismo, aliado ao fato de o sócio francês Casino ter mais de 50% de sua receita 
obtida de marca própria, impulsionou o Pão de Açúcar a enveredar pelo lançamento de marcas 
fantasias exclusivas, caso da Taeq, e também da linha de chocolates para a Páscoa, que tem ovos 



assinados por personagens licenciados na embalagem, como Baby Bratz, Bob Esponja, Pequena 
Sereia, entre 21 outros. “Nesse caso, serão contratos anuais que vão se renovar conforme a 
demanda.” 
 
Já os refrigerantes são outro caso. Cada sabor terá um rótulo dedicado aos personagens da 
família Simpsons. Esses vão substituir os refrigerantes que recebiam os nomes das bandeiras das 
lojas do grupo. “A utilização de marcas transversais, além de dar mobilidade porque podem ser 
vendidas em qualquer bandeira do grupo, garante margens melhores na negociação por conta dos 
volumes.” 
 
O uso de marca própria é uma estratégia de todos os grandes grupos varejistas, entre outras 
razões, segundo o analista de varejo da corretora Fator, Renato Prado, porque proporciona 
ganhos de margem e, ao mesmo tempo, fideliza clientes. “Calcular essa margem é muito 
complicado, uma vez que ninguém abre a composição de preços por produto.”  
 
Cyrillo, do Wal-Mart, diz que os varejistas buscam a expansão da marca própria porque ela gera 
uma rentabilidade que é, no mínimo, superior à média da categoria, com a vantagem de preços 
até 30% mais baratos, o que é forte atrativo para o consumidor. No caso do Wal-Mart, há marcas 
próprias vendidas globalmente, o que barateia ainda mais o custo - 15 delas já estão no Brasil. 
Fora isso, há produtos, em especial os de limpeza e alimentação, que também recebem 
assinaturas das bandeiras dos mercados do grupo no País: Big, Mercadorama e Bompreço. 
 

 



 
 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 fev. 2008, Economia, p. B16. 


