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DE MAIO ATÉ O FINAL deste ano, as gôndolas dos supermercados do Grupo Pão de Açúcar 

receberão mais de 800 itens da Qualitá, marca de produtos de primeira necessidade, como 

arroz, feijão, café e ovos. No total, R$ 4 milhões serão investidos no lançamento. 

Mas por que a maior rede de supermercados do País dá tanto espaço para a Qualitá? Porque 

ela pertence ao próprio grupo e as marcas próprias são o pedaço que mais cresce no varejo de 

alimentos. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), enquanto as vendas de 

produtos convencionais cresceram 8,5% em 2007, o faturamento obtido com as marcas 

próprias saltou 27,2%. A tendência de alta estimulou a Associação Brasileira de Marcas 

Próprias e Terceirização (Abmapro) a lançar a primeira certificação nacional para o setor. Com 

isso, a entidade combate um dos principais empecilhos para a difusão desses produtos: a 

desconfiança do consumidor diante de um nome desconhecido. Além disso, o controle dessas 

mercadorias torna-se menos burocrático, pois passarão por um único processo de auditoria. 

"As marcas próprias representam 7% do total de vendas em redes varejistas. Ainda não 

acompanhamos o que acontece em outros setores, mas temos potencial para crescer bem 

mais", afirma Neide Montesano, presidente da Abmapro. 

Um dos motivos para essa expansão é a melhora na qualidade dos produtos, aliada a preços 

até 20% menores que o dos concorrentes. Trata-se de um conceito diferente daquele que 

norteou o Pão de Açúcar na década de 70, quando se tornou pioneiro nesse tipo de iniciativa. 

Na época, o diferencial de preço em relação aos concorrentes era garantido, mas a qualidade 

dos produtos não. "Os consumidores hoje aceitam novas marcas, contanto que elas ofereçam 

preços bons e qualidade similar à da líder de mercado", comenta Marco Quintarelli, consultor 

de varejo e especialista em marca própria. "A economia feita na compra desses produtos é 

gasta pelos consumidores em outros itens do supermercado", conclui. 



Por isso, o Pão de Açúcar está investindo no fortalecimento de suas marcas próprias. Aos 

poucos, a linha Qualitá substituirá os produtos que levam os nomes de cada uma das 

bandeiras do grupo: Extra, Compre Bem, Sendas, etc. A Qualitá conviverá com a Taeq, criada 

em 2006 e que conta hoje com um portifólio de mais de 1,1 mil itens voltados para o conceito 

de qualidade de vida. As vendas da Taeq crescem a taxas de 15% ao mês. "A idéia é dar 

identidade aos produtos, sem deixá-los apenas com o nome da rede, como fazíamos no 

passado", afirma Eduardo Gasperini, gerente de marcas exclusivas do grupo. Os produtos 

próprios também ganham espaço no Carrefour. A rede francesa escolheu Brasil, Colômbia e 

Argentina, para lançar a marca Jardim & Deco, no início de outubro. Para mercadorias de alto 

giro, a empresa manterá o nome Carrefour estampado nos rótulos - com exceção da linha 

têxtil, de perfumaria e de móveis. "Acreditamos que uma marca diferenciada atrai mais 

consumidores nesses casos", afirma Cláudio Iriê, diretor de marca própria do Carrefour. Assim 

como as varejistas, empresas de outros setores buscam reunir boa qualidade e preço 

competitivo nos produtos que levam seus nomes. 

EDUARDO GASPERINI, DO PÃO DE AÇÚCAR: vendas 

da Taeq crescem 15% ao mês desde 2006 

O crescimento desse setor tem atraído companhias de outros mercados. É o caso da C&C, rede 

de lojas de material de construção que lançou, em agosto deste ano, a marca Casanova 

Premium, voltada às classes A e B. Já na Decathlon, especializada em material esportivo, 70% 

dos produtos vendidos são marca própria. 
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