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Grupo Pão de Açúcar reformula processos para aumentar área de atuação no segmento. 
 
Alternativa para os produtos líderes de mercado, as mercadorias de marca própria de 
supermercados têm cada vez mais espaço no mercado. Pesquisa realizada pela consultoria AC 
Nielsen constatou que 88% dos brasileiros conhecem estes produtos. Desse total, 67% consomem 
a mercadoria. A maioria dos entrevistados recomendou as marcas exclusivas, admitiu que 
substituiu produtos de marcas tradicionais após experimentar a alternativa e, em relação à 
qualidade, considerou os produtos tão bons quantos os líderes de mercado. 
 
Atento às tendências do segmento, o Grupo Pão de Açúcar, composto pelos supermercados Extra, 
Pão de Açúcar, Sendas e ABC Compre Bem, não pára de investir nesta idéia. A última novidade da 
rede foi a troca e a centralização de todo o processo de fabricação e engarrafamento dos 
refrigerantes de marca própria da empresa em apenas um fornecedor. O grupo estava procurando 
um parceiro maior, que oferecesse um custo mais baixo pela prestação do serviço. Aproveitando a 
mudança, a empresa inovou nos sabores dos produtos e está recomeçando do zero nesta 
categoria para ganhar espaço no mercado.  
 
Para Marco Antônio Quintarelli, gerente regional de Marcas Próprias do grupo, a concorrência está 
mais diversificada. "O número excessivo de marcas presentes no varejo, obrigou as empresas 
fabricantes de marcas próprias a se posicionar agressivamente. Atualizamos nossos produtos 
exclusivos no seu respectivo segmento de atuação. Por pesquisas realizadas no Centro de 
Inovação do grupo, estamos conseguindo criar marcas próprias capazes de lutar com 
agressividade neste mercado nervoso do ramo varejista", analisa Quintarelli.  
 
A inauguração do Centro de Inovação, em meados de 2005, foi um grande passo para esta 
caminhada. Com investimento de R$ 600 mil, a rede de supermercados, em uma iniciativa 
pioneira dentro do varejo brasileiro, adotou uma estratégia diferenciada no que diz respeito ao 
segmento de marcas próprias no Brasil. A empresa passou a produzir itens com selo próprio e a 
pesquisar novos sabores, aromas, ingredientes, receitas e embalagens. 
 
 
Novos produtos  
O projeto continua dando certo. Só em 2005, 300 novos produtos chegaram às gôndolas com as 
marcas dos supermercados e hipermercados do grupo. A empresa conseguiu aumentar ainda mais 
a participação dos itens de marca própria dentro do faturamento da companhia. A expectativa 
para este ano é que essa área responda por 15% das vendas dos segmentos onde está inserida. 
Atualmente a participação de itens de marca própria dentro das categorias em que está presente 
chega a 15% no Comprebem, 12% no Extra, 11% nas Sendas e 10% no Pão de Açúcar. 
 
Além de promover o envolvimento de todos os colaboradores e prestadores de serviço com esta 
ação, o grupo busca beneficiar os seus clientes, oferecendo qualidade com um preço bem 
diferenciado do mercado, afirma Rodolpho Freitas, diretor de desenvolvimento de marcas da rede. 
"O Centro de Inovação dá suporte e amplia nossas estratégias de diferenciação e lançamento de 
produtos inovadores. Além de colaborar com a escolha e desenvolvimento de fornecedores e 
pesquisas com produtos, este espaço permite maior interação com nossos consumidores e 
colaboradores do Grupo. Nosso crescimento está baseado em um trabalho diferenciado em 
relação às demais marcas do mercado. Apostamos em diferenciais como qualidade, exclusividade 
e, sobretudo, em inovação em produtos e embalagens, para conseguir assim aumentar as vendas 
dos produtos com as marcas da companhia", avalia Freitas. 
 
 



A localização do centro de inovação, em São Paulo, é estratégica, acrescenta Quintarelli. Ao lado 
da Casa do Cliente, área destinada ao atendimento aos consumidores do grupo, este 
posicionamento facilita os testes dos produtos. Todos os processos e atividades contam com a 
participação efetiva de clientes de todas as unidades de negócio do Grupo Pão de Açúcar. O 
espaço, com 200 metros quadrados, abriga também o Núcleo de Estudos de Produto com 
Consumidor e o Centro Culinário da rede. Este último foi desenvolvido especialmente para a 
produção de novas receitas com os produtos das marcas do grupo. 
 
Objetivos da rede  
 
Os objetivos da rede com esta estrutura são desenvolver mais produtos de marca própria, sempre 
comparando a mercadoria com as melhores marcas do mercado; realizar avaliações periódicas 
dos itens já existentes, por meio de técnicas de pesquisas realizadas por empresas 
independentes; avaliar novos fornecedores e também servir como apoio para a área comercial e 
de gestão de categorias de todas as bandeiras do grupo que poderão se valer desse centro para 
introdução de novas empresas fornecedoras e inclusão de mercadorias dentro da linha já 
disponível. 
 
Loja exclusiva  
 
Além do Centro de Inovação, o grupo abriu uma loja exclusiva de marcas próprias para seus 
funcionários dentro da sede administrativa da empresa. Todos os colaboradores que circulam pela 
sede da companhia diariamente, cerca de 3 mil pessoas, podem fazer compras neste 
estabelecimento. Por 120 metros quadrados estão distribuídas todas as linhas de mercadorias 
envolvendo todos os supermercados da rede. São mais de 3.800 itens entre os setores de 
alimentos, bebidas, limpeza, higiene, itens de bazar e até eletroeletrônicos que levam as marcas 
das bandeiras do grupo. Além da facilidade de acesso a produtos de qualidade comprovada, o 
cliente, no caso colaborador, conta com um espaço para consumo imediato.  
 
Para este ano, a expectativa de crescimento em vendas de marca própria é de 40% sobre o ano 
passado. O Grupo aceitou o desafio de concorrer com marcas importantes no mercado e vem 
conquistando espaço e prêmios com os seus cases de sucesso. A criação de itens inéditos na 
indústria e produtos "premium" são os destaques da empresa no mercado, ratifica Freitas. 
 
"Na linha GoodLight, primeira marca exclusiva no segmento light na América Latina, produtos 
como pratos prontos congelados e macarrão sem colesterol são ainda os únicos do mercado. 
Produtos de segmentos extremamente concentrados também fazem parte da linha marca própria 
do Grupo Pão de Açúcar. Em 2002, a empresa lançou o detergente em pó, nas bandeiras Extra e 
CompreBem, que mais tarde passou por outra inovação e teve seu lançamento em lata. Em abril 
de 2005, a lata de sabão em pó Extra teve o primeiro lugar na categoria General Line, em 
Congresso Apeal, realizado na Alemanha, pela Associação Européia dos Produtores de Aço para 
Embalagens (International Stee Packaging Congres). O produto também foi vencedor do 
"Destaque Design Industrial" do Prêmio Associação Brasileira de Embalagens." 
 
Quintarelli ressalta a boa fase da empresa. "No Prêmio Abre, o grupo também foi vencedor na 
categoria "Empresa do Ano 2004", e ainda premiado nas categorias "Design Marca Própria", com a 
linha de embalagens Pão de Açúcar e "Destaque alimentos", com a embalagem de chickenitos 
Extra. É a primeira vez que uma empresa de varejo é reconhecida pela Associação Brasileira de 
Embalagens, até então o Prêmio Abre, que está na quarta edição, só tinha sido entregue à 
indústria. As marcas próprias do Grupo Pão de Açúcar consolidam-se a cada ano e já fazem parte 
da lista de compras do consumidor de todas as lojas da rede", conclui o executivo. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4 abr. 2006, Gerência, p. B-10. 
 
 


