
Grupo Pão de Açúcar
unifica marca própria

Linhas de produtos com a marca Qualitá, que substituem nome de cada bandeira do Grupo Pão de Açúcar

por Ruy Barata Neto

Grupo Pão de Açúcar coloca
nas gôndolas das bandeiras

de supermercados Pão de Açú-
car, Extra, CompreBem e Sendas
nesta segunda-feira (5) diferentes
linhas de produtos da nova Qua-
litá. A marca substitui as marcas
próprias identificadas com o no-
me de cada bandeira em itens do
consumo do dia-a-dia, que vão
desde arroz até os produtos de
limpeza. A Qualitá somará 850
produtos em linha.

Segundo a diretora de mar-
keting de marcas exclusivas do
Grupo Pão de Açúcar, Juliana
Berriel, a adoção de uma única
marca própria comercializada
em todas as bandeiras da compa-
nhia varejista traz uma série de
vantagens, sendo a principal de-
las a diminuição dos custos de in-
vestimentos em produtos, o que
permite trabalhar com um preço

final menor para o consumidor
sem abrir mão de qualidade.
- É que uma única marca tor-

na os investimentos em embala-
gem, por exemplo, menores. Ao
invés do grupo investir para a
criação de diferentes modelos de
embalagens para cada uma das
bandeiras, investe em uma só.
Além disso, consegue mais mar-
gem de negociação com fornece-
dores pelo aumento do volume
demandado por uma só marca e
também concentra os esforços de
comunicação no ponto-de-venda
apenas para divulgar a marca. O
investimento para a promoção da
marca este ano no PDV será de
Rs 4 milhões,

"A marca própria de bandeira
também é associada a item de bai-
xa qualidade e de primeiro preço,
mas com a nova marca o consu-
midor percebe melhor a qualida-
de do produto", afirma Juliana.
Inclusive o nome Qualitá foi cria-
do propositalmente para associar

os produtos à qualidade. Para ela,
o conceito de marca exclusiva au-
mentará a competitividade com
os produtos da indústria.

A executiva adianta que a
marca Qualitá não será comercia-
lizada em pontos-de-venda fora
do Grupo Pão de Açúcar por que
são criados para fidelizar o con-
sumidor nas lojas e aumentar a
rentabilidade da companhia.

A iniciativa de unificação dos
produtos de marca própria em
uma única exclusiva está apoia-
da no sucesso obtido com a linha
Taeq, criada em 2007, para trazer
produtos orgânicos e com concei-
tos de saudabilidade. A empresa
ainda manterá como exceção al-
gumas categorias identificadas
com a bandeira Pão de Açúcar.
Itens estratégicos, mais identifi-
cados com crianças, terão marcas
de personagens de licenciamen-
to. Um exemplo é o do refrigeran-
te dos Simpsons que continuará
sendo comercializado.

Text Box
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 5  maio 2008. p. 14.




