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Em busca de produtos de qualidade e preço baixo, o consumidor tenta administrar a redução do 
seu poder de compra optando por mercadorias de marca própria de grandes redes 
supermercadistas como Sendas, Carrefour e Pão de Açúcar. A diferença da média de preço destas 
mercadorias para a marca líder é de 15%, mas pode chegar a 70% em alguns casos. Não é à toa 
que estes produtos são cada vez mais significativos no faturamento das redes e ganham, a cada 
ano, centenas de novos itens no portfólio.  

A família da professora Renata Araújo é uma das que costuma comprar alimentos e produtos de 
higiene marca própria sempre que o preço é convidativo. "Se a diferença for pequena e qualidade 
não for boa, fico com a marca líder. Mas há produtos que são muito parecidos com os mais 
famosos", comenta a professora, destacando que, na rede francesa, algumas mercadorias marca 
própria são produzidos pelos fabricantes top de linha.  

O diretor de marketing da região Centro Sul do Carrefour, Nelson Campos, destaca que as 
fórmulas são desenvolvidas pela empresa mas a produção é pulverizada. "Podemos ter médios ou 
grandes fornecedores, contanto que sigam as instruções determinadas pela companhia. Algumas 
vezes, os produtores das marcas líderes nos procuram para fabricar determinada mercadoria 
Carrefour", comenta Campos.  

O executivo destaca que a estratégia da rede francesa não é estar em paralelo com as marcas 
mais baratas, mas ter, em média, preço 15% mais baixo que a marca líder, com a mesma 
qualidade. "A marca própria é um substituto da líder, com preço um pouco menor. O consumidor 
não paga pelo marketing, desenvolvimento de embalagem, logística dos grandes fornecedores e 
comunicação", explica Campos. O caminho adotado pela rede há 17 anos parece trazer bons 
resultados.  

O volume real de produtos marca própria nos supermercados da rede no primeiro semestre de 
2003 foi 20% maior do que em igual período do ano passado. Somente este ano, o Carrefour 
deve lançar de 20 a 50 novos itens com a sua marca. Pesquisa da ACNielsen mostra que, entre 
2001 e 2003, as marcas líderes avançaram apenas 7,8%, enquanto o volume comercializado nos 
supermercados cresceu 11,8%.  

Ainda segundo a ACNielsen, a participação das marcas próprias no volume de produtos 
movimentados pelas redes de supermercados no Brasil subiu de 1,5% para 1,7%. O aumento foi 
maior na categoria mercearia salgada, que registrou incremento de 2,8% para 3,2% neste 
período, e a de bebidas não-alcoólicas, que subiu de 1,5% para 1,9% entre 2001 e 2002. 
Exemplo disso é o fato da Coca-Cola custar R$ 2,49 na loja da Sendas em Copacabana, enquanto 
o similar Sendas Cola tem preço de R$ 1,45 - o que significa diferença de 71,72%.  

Saindo da categoria de refrigerante, o consumidor paga R$ 3,35 por um litro de suco Sendas e R$ 
2,19 pelo mesmo volume com a marca Carrefour, enquanto teria que desembolsar R$ 4 para 
comprar o líder marca Del Valle. A diferença de preço varia entre 19,4% e 45,25%. Os produtos 
que enfrentam menor resistência do consumidor são, porém, os não perecíveis.  

- Costumo comprar marca própria mas para itens como guardanapos ou copos de plástico, que 
não dão margem a erro em termos de qualidade. Quando envolve paladar, tenho mais receio - 
atesta a funcionária pública Josefina Piporagi. Para vencer qualquer barreira neste sentido, o 
Carrefour usa a tática de degustação dos produtos no ponto-de-venda, além de investir em peças 
publicitárias que façam o cliente conhecer melhor o produto.  



O diretor de marketing da região Centro Sul do Carrefour destaca que a intenção é comprometer 
o nome da empresa com a qualidade da mercadoria. "Quem busca apenas economia, compra 
produtos de primeiro preço, ou seja, aqueles com diferença de até 40% em relação a marca 
líder", explica Campos, lembrando que a rede francesa tem até mesmo linha de eletrodomésticos, 
a Blue Sky e First Line.  

Hoje, são 2,5 mil produtos Carrefour com marca própria, enquanto na Sendas o número é de 1,2 
mil e no Pão de Açúcar, 2.750 tipos de produtos. "Nossos preços são mais baixos que a líder e há 
muito cuidado na seleção dos fornecedores para manter a qualidade", afirma o diretor de marcas 
próprias da Sendas, Marcos Quintarelli. No Pão de Açúcar, as vendas de itens com a marca da 
rede cresceram 53% em 2002, na comparação com o ano anterior.  

- Olho as especificações técnicas, o prazo de validade e experimento. Se for bom, volto a 
comprar. Copos plásticos, guardanapos e pasta de dente são as mercadorias que mais consumo 
porque não envolve paladar - diz a dona de casa Ana Maria Corni. A babá Shirley Dantas também 
é adepta da experimentação de itens marca própria, mas consome perecíveis. "O pão de forma 
não tem muita diferença. Pode ser consumido sem problemas", atesta Shirley.  

O de marca Sendas custa R$ 1,79, enquanto a marca Firenze custa R$ 2,25, diferença de 
20,44%. O diretor de marca própria da rede destaca que as mercadorias mais populares entre os 
consumidores são o suco de laranja, a toalha de papel, o guardanapo e o sabão em pó Sendas - 
sétimo lugar em vendas na categoria. "De 7% a 7,5% do faturamento são decorrentes de 
produtos marca própria que custam, em média, 25% a menos que o líder", comenta Quintarelli.  

opções e comparação de preços  

MARCAS PRÓPRIAS  

>> SENDAS  

Espaço Gourmet  

Bio Native (orgânicos e naturais)  

Sendas  

Protection (higiene pessoal)  

>> CARREFOUR  

Tex (vestuário)  

First Line (eletrodomésticos)  

Blue Sky (eletrodomésticos)  

Carrefour  

>> GRUPO PÃO DE AÇÚCAR  

Extra  

Barateiro  



Pão de Açúcar  

Stuppendo (sorvete)  

Istiván Wessel (carnes)  

COMPARAÇÃO DE PREÇOS  

Produto Marca líder (R$ média) Sendas (R$) Carrefour (R$) Grupo Pão de Açúcar (R$)  

ALIMENTOS  

Açúcar União 0,97 1,39 - -  

Arroz Carreteiro 11 12,29 9,90 9,15  

Café Pilão 4,20 3,75 3,15 3,06  

Farinha de trigo Boa Sorte 1,90 1,89 1,45 1,73  

Feijão Carreteiro 2,70 2,39 - 2,09  

Massa Piraquê 3,55 2,49 2,59 1,39  

Manteiga Piraquê 2,79 1,89 - 1,87  

Massa de tomate Pomarola 2,09 1,30 - -  

Óleo Liza 2,60 - 2,19 2,09  

Pão de forma Firenze 2,25 1,79 - 2,25  

Sorvete Kibon 2,50 9,35 - -  

Suco Del Valle 4 3,35 2,19 2,39  

UTILIDADES  

Esponja sintética Bombril 1,15 0,75 - 0,74  

Filtro de café Melitta 2,25 2,05 1,59 1,89  

Guardanapo Kitchen 0,70 0,75 0,54 0,69  

Papel higiênico Neve 2,68 2,15 3,25 2,55  

Papel toalha Kitchen 2,70 2,25 2,19 2,69  

HIGIENE PESSOAL  

Creme Dental Sorriso 1,75 - 1,10 -  



Desodorante Rexona 4,45 2,09 - -  

Detergente líquido Bio Brilho 0,90 2,55 - 0,88  

Escova de dente Aquafresh 6 1,65 2,80 -  

Fio dental Sanfil 2,09 1,55 - 0,89  

Lâmpada Bellalux 2,05 1,65 - 1,99  

Sabonete Dove 1,99 0,45 - -  

Sabão em pó OMO 7,20 4,59 - 4,39  

Sabão em barra Brilhante 4,70 3,65 2,79 2,73  

Commodities não variam muito  

Quando se trata de itens considerados commodities, a diferença de preço para a marca líder não é 
tão significativa. A embalagem de cinco quilos de arroz Carreteiro custa R$ 11. A marca própria 
Carrefour sai por R$ 9,90, o que garante economia aproximada de 10%. Se o consumidor optar 
pelo arroz Sendas, paga mais caro do que pela marca líder, R$ 12,29.  

O valor do quilo do açúcar Sendas, que custa R$ 1,39, também é superior ao da marca líder. O 
preço da embalagem com o mesmo volume e marca União é de R$ 0,97. Entre Sendas, Carrefour 
e Pão de Açúcar, o melhor preço marca própria de farinha de trigo é o da rede francesa, R$ 1,45. 
O preço médio da farinha de trigo Boa Sorte é de R$ 1,90, líder da categoria, indicando uma 
economia de 23,68%.  

Quanto ao feijão, a marca líder Carreteiro tem preço médio de R$ 2,70 e o Sendas sai por R$ 
2,39, ou seja, uma diferença de 11,48%. Já o café Sendas, o primeiro produto marca própria 
lançado pela rede e até hoje com fabricação própria, custa R$ 3,75, enquanto o quilo de Pilão sai 
por R$ 4,20, diferença de 10,71%. No Carrefour, o consumidor encontra o quilo de café da rede 
por R$ 3,15, enquanto no Pão de Açúcar é R$ 3,06.  

- Uma marca própria não tem como ser lançada de um dia para o outro. É preciso estar, 
constantemente, em mudança para adequar-se ao perfil do público-alvo. O consumidor precisa ter 
confiança nos produtos e, com a atual situação econômica, eles tornam-se mais bem acolhidos 
pela clientela - resume Nelson Campos, o diretor de marketing da região Centro Sul do Carrefour  
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