
Casa Patriarca ganha espaço no rastro da marca Casino 
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Com previsão de faturar mais de R$ 20 milhões no ano de 2013, a importadora brasileira de 

alimentos Casa Patriarca está navegando na onda das marcas próprias para ampliar seus 

negócios. Em evidência por causa de uma disputa judicial com o Grupo Pão de Açúcar (GPA), a 

empresa está aproveitando a semelhança de sua marca Cassino com a linha de produtos 

marca própria do grupo francês Casino, sócio europeu da maior rede varejista do País. Uma 

ação na Justiça reivindica que todos os produtos alimentícios da Casino deixem de ser 

vendidos no território nacional.  

 

A requisição foi feita devido à similaridade entre a marca Cassino, da empresa brasileira, e a 

Casino, da companhia europeia. Em entrevista ao DCI, o diretor-geral da Casa Patriarca, 

Marcelo Burjato, afirma que a intenção é retirar todos os produtos do grupo francês que se 

enquadrem na categoria 29 do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). "Alguns 

produtos da Casino estão colidindo com os nossos. Estamos tendo problemas com os clientes, 

por causa da semelhança entre o nome das marcas. A ideia é que eles retirem todos os 

produtos das gôndolas."  

 

Segundo o INPI, se enquadram na categoria 29 "carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; 

frutas, legumes e verduras em conserva, secos e cozidos; geleias, doces e compotas; ovos, 

leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis". Hoje, a Casa Patriarca, sob a marca Cassino, 

comercializa alcaparras, azeites, azeitonas, conservas, frutas secas e bacalhau.  

 

De acordo com Marcelo Burjato, há expectativa de que um possível desfecho ocorra em breve. 

"No dia 11 de junho, vai haver uma audiência de conciliação, para ver se entramos em um 

acordo. Então esperamos que após essa audiência a questão possa ser resolvida". Em nota 

oficial, a empresa brasileira comunica que, desde 2011 o Grupo Pão de Açúcar foi proibido de 

comercializar azeite comestível e azeitonas da marca Casino, sob risco de multa diária de R$ 

50 mil.  

 

A Casa Patriarca, que teve faturamento de R$ 17 milhões no ano passado, pretende expandir 

suas atividades em 2013. "O Brasil é um mercado muito grande, gigante. Tem muito para ser 

explorado ainda. Hoje nós atuamos nos 27 estados. Contamos com pelo menos um cliente em 

cada, inclusive no Amazonas, Acre e Pará", diz o diretor-geral da marca.  

 

O empresário ainda comenta que o número de investimentos na própria empresa deve ser 

maior neste ano. "A marca está completando 25 anos. Pretendemos investir R$ 5 milhões na 

linha de azeite, já que esse mercado teve um aumento de 70% do consumo nos últimos 8 

anos. Também vamos investir em mídia, para aumentar nosso faturamento." A previsão é de 

que a área de propaganda e marketing receba um investimento de 3% da receita bruta de 

vendas, o triplo de 2012.  

 

Atualmente, a Casa Patriarca possui 3.200 clientes ativos e está presente em pouco menos de 

5 mil pontos de venda. Cerca de 2100 desses compradores estão localizados no Estado de São 

Paulo. Dentre os clientes da marca Cassino estão supermercados, como Ricoy, Sonda, Hirota e 

Oba Hortifruti; restaurantes, como Terraço Itália; e redes hoteleiras. Até o momento, o Grupo 

Pão de Açúcar não sinaliza nenhuma intenção de retirar de circulação os produtos da marca 

própria Casino. Em nota oficial, a empresa diz aguardar o desfecho oficial do caso na Justiça, e 

reforça que a marca do grupo francês existe há mais de cem anos. "Em seus 65 anos, o Grupo 

Pão de Açúcar mantém uma conduta ética e pauta suas ações e decisões no respeito às leis 

vigentes. A Companhia informa que tal assunto está sub judice e aguardando a decisão final 

da Justiça. A empresa esclarece ainda que os atuais produtos Casino, marca criada em 1901, 

continuam sendo comercializados regularmente nas lojas Extra e Pão de Açúcar."  

 

Marca Própria  

 

A Casino é uma das quatro marcas próprias comercializadas no GPA e engloba biscoitos, 

chocolates, geleias e molhos. As outras três são a Taeq, de produtos saudáveis e integrais; a 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Qualitá, com itens de primeira necessidade, higiene e limpeza; e a Club Des Sommeliers, 

marca de vinhos.  

 

Segundo o estudo da Nielsen, o faturamento ocasionado por marca própria representa parcela 

cada vez maior no volume de negócios do varejo. Em 2012, a receita bruta de vendas girou 

em torno de R$ 2,8 bilhões, aumento de 3% em relação a 2011. O segmento é responsável 

por 4,7% do total de vendas no varejo.  

 

Levantamento da Kantar Worldpanel diz que 57% dos brasileiros compram itens marca própria 

e 60% são das classes A e B. Outras redes varejistas têm apostado nesse mercado para 

aproximar o público da marca e diminuir a dependência de produtos importados. Só a rede 

atacadista Makro, por exemplo, tem mais de 800 produtos nessa área. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 15 maio 2013. Caderno A, p. A9. 
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