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Depois de aplicar R$ 10 milhões desde outubro de 2001 para o novo posicionamento dos produtos 
de marca própria - cujo apelo maior não é o preço, e sim a qualidade - o grupo Pão de Açúcar 
pretende investir outros R$ 5 milhões em campanhas de marketing desses produtos até 
dezembro.  
 
A empresa conseguiu 53% de incremento nas vendas desses produtos em 2002 ante o ano 
anterior. Para este ano, a expectativa é "no mínimo outros 50%", segundo Rodolpho de Freitas 
Neto, diretor de marcas próprias do grupo.  
 
Sem revelar a fatia das vendas totais da empresa que vieram das marcas próprias, ele cita dados 
da ACNielsen que estimam que, em todo o segmento de supermercados brasileiro, a linha de 
marcas próprias tenha representado 6% das vendas em 2002, ou R$ 4 bilhões. O índice brasileiro 
ainda é bem inferior quando se compara a países como Inglaterra (39%), Alemanha (24%), 
França (21%) e Estados Unidos (15%).  
 
A Nielsen estima que o Brasil possa alcançar 11% do faturamento com as marcas próprias em três 
anos, o que vai elevar a receita do segmento para R$ 10 bilhões. O grupo Pão de Açúcar, no 
entanto, estima superar essa marca e alcançar 15% de seu faturamento com as linhas próprias 
nesse mesmo período.  
 
Segundo Freitas Neto, no fim de 2001 a empresa criou uma equipe para qualificar fornecedores e 
elevar a qualidade dos produtos, alguns com formulações exclusivas, como os Ovos de Páscoa e 
as fragrâncias dos produtos de perfumaria.  
 
Agora, a companhia vai reforçar o marketing das linhas Extra, Pão de Açúcar, Barateiro e 
Goodlight (dedicada à alimentação saudável). A verba de R$ 5 milhões inclui campanhas na mídia, 
montagem de equipes de degustação e distribuição de material promocional.  
 
Em 2002, a companhia adicionou 1,2 mil itens às linhas de marcas próprias, que hoje totalizam 
2.750 produtos. Em 2003, outros 800 serão adicionados, entre biscoitos, manteigas, farinhas e 
sucos.  
 
Agora, o grupo Pão de Açúcar pretende disputar segmentos mais concentrados do mercado com 
sua linha de marcas próprias, como sabão em pó, hoje dominado pelas marcas Omo e Ariel. 
"Apesar de ser um oligopólio, o segmento está nos nossos planos e estamos prospectando 
fornecedores", Freitas Neto, diretor de marcas próprias do grupo.  
 
Até o final deste ano, 800 novos produtos serão acrescentados, entre biscoitos salgados e doces, 
manteigas, farinhas, requeijão e sucos prontos em embalagens TetraPak, onde o grupo vai 
concorrer com marcas como a da líder Del Valle.  
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