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Introdução 
 
 O desenvolvimento de Marcas Próprias é uma tendência que, desde a década de 1960 
nos Estados Unidos e a década de 1970 no Brasil, vem conquistando muitos adeptos entre 
supermercadistas de todo o mundo. Atualmente, nos Estados Unidos e na Europa, os números 
continuam indicando que as marcas próprias vieram para ficar pois, em algumas categorias de 
produtos, chegam a representar 50% das vendas. No Brasil, foi em 1971 que, através do 
Grupo Pão de Açúcar, as marcas próprias começaram a ser comercializadas. Pesquisa 
realizada pelo Comitê Abras (Associação Brasileira de Supermercados) de Marcas Próprias, 
41% dos supermercadistas apareceram no ranking Abras das cem maiores empresas que 
possuem programas de marcas próprias. 
 São várias as razões que têm levado os supermercados a desenvolverem marcas 
próprias; de uma maneira geral, conseguem oferecer preços menores e ainda obter margens 
maiores às marcas nacionais, pois o preço pago pelo supermercadista aos fornecedores é 
menor do que aquele que pagaria por uma marca nacional do mesmo produto. 

 Embora o segmento de marcas próprias apresente crescimento, o estudo abordou, 
através de pesquisa, o que os consumidores acham das marcas próprias, se são tão boas 
quanto as conhecidas. Por que os consumidores desprezam as marcas próprias  no Brasil? 

No Brasil, pesquisas revelam que os consumidores têm desconfiança em relação às 
marcas próprias. De todas as categorias, os setores de alimentação e limpeza doméstica são os 
que despontam, ainda que com índices bastante tímidos, em relação às marcas líderes em cada 
segmento. Em alguns casos, a rejeição por esses produtos deve-se a questões culturais, outros 
ao profundo desconhecimento por parte do cliente. 

A proposta principal do capítulo concentrou-se em pesquisa exploratória junto a dados 
fornecidos pela ABRAS – Associação Brasileira de Supermercados – e outros institutos de 
pesquisas, como o ACNielsen, que forneceram as primeiras informações para verificar se as 
marcas próprias vieram para ficar, se conseguirão se manter fortes no mercado e se são algo 
ameaçador para os grandes fornecedores de produtos consagrados como líderes nos diversos 
segmentos analisados ou se serão apenas um importante implemento nas vendas desses 
produtos sem se converterem em concorrentes diretos das marcas líderes, dada a fidelização já 
existente em relação a estes produtos. 

 

Marcas Próprias e Marcas Genéricas: 
  Marca é mais que um simples nome ou símbolo (Souza e Nemer, 1993, p.11), é um 
referencial para o consumidor, pois ela pode representar grandeza, qualidade e confiança no 
produto, fazendo com que o consumidor se sinta confortável e realizado pela compra de 
determinado produto apenas pela própria marca, devido à grande importância desta para 
conseguir transmitir alguma mensagem ao consumidor. 
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 Conforme Souza e Nemer (1993, p.12), “a marca é uma das formas pela qual a 
empresa se comunica com o público consumidor. Através dela, a empresa tenta sintetizar as 
características do produto, formando uma imagem na mente do consumidor”. 

Analisando o conceito de marca, Giuliani (2003, p.41) apresenta “que a marca para 
um produto é tão importante como o próprio nome de um indivíduo, pois é através dele que 
nos conhecemos, comunicamos e que, além da aparência, somos diferenciados e chamados no 
meio em que vivemos. Dessa forma podemos dizer que o grande desafio para as marcas é 
possibilitar a identificação de um produto de forma que o diferencie dos demais 
concorrentes.” 

Para Fontenelli (2002, p.145), as “marcas são constituídas por um conjunto de valores 
subjetivos que acrescenta valor financeiro ao seu dententor." 

 Muito antes do surgimento das chamadas marcas genéricas e marcas próprias, já se 
tinha conhecimento da existência de marca para identificação de produtos ou serviços pois, 
como dizem Souza e Nemer (1993, p. 3), “as primeiras marcas de que se têm notícia se 
originaram na arte, quando era comum que escultores assinassem seus trabalhos, como forma 
de identificação.” 

 Ao analisar o surgimento das marcas próprias, verifica-se em Gordon (1995, p.165-
181) que se iniciou  nas cooperativas do Reino Unido em fins do séc. XIX, objetivando 
atender a consumidores de baixo poder aquisitivo. A crise do petróleo, na década de 70, levou 
ao fortalecimento das estratégias de marcas próprias intensificando com o desenvolvimento 
dos chamados produtos genéricos, em embalagens simples, preços baixos e qualidade inferior.   

 Mas após o desenvolvimento das marcas de forma tradicional, surgiram então as 
marcas genéricas e marcas próprias, que já são um aperfeiçoamento na forma de 
comercialização de produtos. Seguindo essa nova ordem mundial de se fazer varejo, a 
exemplo das grandes redes internacionais supermercadistas, o segmento brasileiro também 
aderiu a esse quase que inevitável panorama de venda de produtos através de marcas próprias.  

Souza e Nemer (1993, p.61) definem marcas próprias como sendo aquelas possuídas 
ou utilizadas sob licenciamento exclusivo por uma empresa varejista ou uma associação delas. 
Isso quer dizer que uma determinada empresa pode comercializar seu próprio produto sem 
que necessariamente seja o produtor, não tirando, é claro, a responsabilidade que a empresa 
(que dá o nome) tem sobre o produto vendido, pelo fato de não ser produtora. Existe uma 
relação grande entre o produto ofertado e o seu próprio nome, aumentando até mais a 
responsabilidade e a necessidade de um controle maior na qualidade dos produtos, pois o que 
está em jogo é a própria reputação da empresa. 

 Já Martins e Blecher (1997, p. 65) destacam que produtos sob a definição de marcas 
próprias (private brands) são aqueles itens de consumo que podem ser produzidos ou 
etiquetados por terceiros, como varejistas, atacadistas ou lojas de desconto, ou seja, produtos 
transferidos por indústrias a atacadistas ou revendedores finais, sob encomenda 
especificamente feita por estas para atender sua própria necessidade. 

 Embora o surgimento da comercialização de produtos com marcas próprias no Brasil 
seja um tanto recente, tendo iniciado o seu movimento por volta da década de 1970, através 
do Grupo Pão de Açúcar, que é um dos pioneiros nessa atividade, na Europa já é bastante 
difundido e não tão recente, pois esse conceito começou por volta de 1890, na Inglaterra. 
Neste país algumas gerações já viram, experimentaram e adotaram os produtos de marca 
própria como preferenciais (Pando, 2003, in Caderno Opinião, p.A-2). 
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Antes porém da difusão dessa nova fase de comercialização de produtos com marcas 
próprias, é preciso saber que já existia o que chamamos de uma primeira geração de marcas 
próprias, conhecida como marcas genéricas que, de acordo com Pinho (1996, p.17) é o tipo 
mais fraco, pois se apresentam em dois tipos, ou seja, como genéricas na sua concepção 
(como Natural para produtos naturais) e as que se tornam genéricas pelo uso indevido, como 
Gillette, atualmente um sinônimo de lâminas de barbear. 

Segundo Aaker (1996, p. 313), a marca genérica pode ser concebida como um símbolo 
abrangente que ajuda os clientes a perceberem os relacionamentos entre os produtos. Destaca 
ainda que esses relacionamentos poderiam passar despercebidos se não fossem, mediante esse 
tipo de marca, inseridos e visualizados no produto. 

Entende-se, na visão dos vários autores acima citados, que marca própria consiste em 
um produto fabricado, beneficiado, processado, embalado ou distribuído com exclusividade 
pela organização que detém a marca. 

 

A Ascensão das Marcas Próprias 
 

Como em qualquer outra atividade desenvolvida pelo ser humano, seja na área 
comercial, industrial, ou na prestação de serviços, o mercado de varejo vem também sofrendo 
alterações, aliadas às mudanças de hábitos dos consumidores cada vez mais exigentes 
(ABRAS, 2002, p.5) implicando isso num grande desafio para os profissionais responsáveis 
por desenvolvimento e comercialização de produtos, seja no varejo ou na própria indústria 
fornecedora desses produtos, pois é preciso conhecer, entender e acompanhar as constantes 
mudanças, seja qual for o segmento adotado como estratégia empresarial. 

Essa exigência pela atualização de estratégias para atender a consumidores cada vez 
mais exigentes, conhecedores de direitos e que não buscam mais apenas produtos com preço 
baixo sem importar-se com atendimento, qualidade, praticidade ou outros atributos existentes 
tanto na pré-venda como na pós-venda, torna o cenário complexo e competitivo pela busca e 
conservação do cliente. Fidelizar o cliente passa a ser o foco nas estratégias varejistas. O 
principal objetivo das empresas que operam com produtos de marcas próprias é o aumento de 
seu faturamento e seu fortalecimento no mercado, superando, dessa forma, a grande pressão 
fortemente exercida pela concorrência. 

 Diante dessa corrida desenfreada pela busca da melhoria e perfeição, não só no 
atendimento como também na oferta de novos produtos para manter ou conquistar novos 
consumidores, é verificada uma acentuada concentração do varejo, elevando a rivalidade entre 
as cadeias supermercadistas, exigindo delas a busca por novas formas de ganhos de eficiência. 
Como conseqüência dessa verdadeira luta pela estabilidade e sobrevivência num mercado tão 
acirrado para aumentar a participação e a lucratividade, a competitividade se tornou palavra 
fundamental, conforme destaca Hoch apud Toillier, Espinoza e Nique (2003, p.1).  

 

Expansão das Marcas Próprias no Brasil 

 Anos 1970: União entre o cliente e o varejo 
Nos anos 1970, foi preciso que os supermercadistas começassem a criar uma 

identidade de marca e desenvolver um marketing estratégico para conquistar e manter 
clientes. Surge como meio de posicionamento, uma união entre o cliente e o varejo, 
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demonstrando que a organização possui preços competitivos, mas com nível de qualidade 
médio. 

O avanço ocorreu com as redes multinacionais Carrefour (hipermercado) e Makro 
(atacadistas). 

Lepsch (1999, p.75) aponta que a qualidade desses produtos era considerada mediana, 
percebida como inferiores à das marcas dos principais fabricantes; o preço era a variável mais 
importante, num período de inflação elevada e economia recessiva. 

Anos 1980: Produtos de Controle 
 

Monteiro (2003) diz que nesse período as marcas próprias eram consideradas 
“produtos de combate”, pois a luta era entre supermercadistas e fabricantes. Para dar destaque 
às marcas próprias, os supermercados apoiavam-se num mix de produtos que propiciava 
compensação de margens de lucros, itens com margens menores eram subsidiados por outros 
com margens maiores. Pouco a pouco alguns supermercados começaram a se preocupar com 
a relação marca própria-qualidade; outros lançaram novos produtos com alto grau de inovação 
tecnológica. 

Anos 1990: Competindo em condições de igualdade 

 
A expansão das marcas próprias, porém, só ocorreu nos anos noventa com a 

necessidade de diferenciação em um mercado competitivo, em termos de preços e qualidade. 

Todavia, a participação das marcas próprias no faturamento bruto do setor, estimado 
pela Abras em R$ 50,4 bilhões em 1997, é pequena comparando-se com a de outros países, 
conforme tabela 1: 

Tabela 1: Percentual de participação das marcas próprias em mercados 
selecionados em 1995: 

PAÍS PERCENTUAL 

Inglaterra 37,0 

Suíça 30,0 

Alemanha 29,8 

Japão 21,0 

Suécia 20,0 

Bélgica 19,8 

França 16,5 

Estados Unidos 14,6 

Espanha 7,7 

Itália 6,8 

Brasil 2,1 

Portugal 1,8 
Fonte: Dhar e Hock (1998: 208-227) 
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Nesse período, o posicionamento de marca própria não é mais o posicionamento tático 
que visava à compensação de margem de lucro, mas sim o estratégico, que permite competir 
em condições de igualdade com as marcas nacionais 

Hughes (1997, p.169-184) aponta que a estratégia de marcas próprias aumenta o poder 
do varejista diante dos concorrentes e em relação aos fornecedores, situando o montante da 
cadeia produtiva. 

 
Evolução, crescimento e perspectivas das Marcas Próprias  
 

De acordo com dados obtidos pelo CAMP da ABRAS (2002), se comparados os dados 
de mercados de alguns países da Europa, o volume de produtos e o valor total da categoria de 
marcas próprias em 2001, observa-se que esse mercado ainda está em evolução. Ainda que o 
crescimento não seja tão elevado, percebe-se um volume de produção e de valores superior ao 
apresentado no ano de 2000, como demonstra a tabela 2: 

 

Tabela 2: EUROPA: Evolução de participação* das marcas próprias 

Volume Valor Índice 
Preço** 

 

Países 
2001 Dif. pp X 

2000 
2001 Dif. pp X 

2000 
2001 

Reino Unido 41,0 % -1,0 % 39,0 % -1,4 % 95 

Bélgica 36,4 %   0,3 % 26,9 %   0,2 % 74 

Alemanha 31,0 %   2,1 % 24,0 %   1,6 % 77 

França 24,3 %   0,7 % 20,8 %   0,7 % 76 

Holanda 20,7 %   0,2 % 18,6 %   0,0 % 90 

Espanha 24,5 %   2,7 % 17,6 %   2,0 % 72 

Itália 12,8 %   0,2 % 11,1 %   0,2 % 87 
Média de todas as categorias auditadas em cada país 

** Preço total da categoria = 100 
Fonte: Guia Abras de Marcas Próprias, 2003. 

 
 O Reino Unido é considerado líder nesse segmento, pois segundo Fernie e Pierrel 
(1998, p.86-92), o consumidor britânico reconhece, nas marcas próprias, praticidade e maior 
número de possibilidade de escolha, demonstrando até certo ponto que a questão do preço não 
é tão levada em consideração, na preferência de produtos com marcas próprias em relação aos 
produtos de marcas tradicionais e considerados líderes de mercado. Esse tipo de consumidor 
procura comodidade e praticidade. 

 Percebe-se ainda que empresas como Marks & Spencer e Sainbury’s desenvolvem 
suas próprias linhas de produtos há muito tempo, sendo ainda inovadoras na centralização das 
compras, distribuição de produtos e ainda na criação de departamentos de desenvolvimento 
tecnológico, desafiando, dessa forma, os fabricantes, profissionais das áreas de marketing, 
distribuição e criação de novos produtos (Fernie & Pierrel, 1998, p. 86-92) . 



www.giulianimarketing.pro.br                                               Giuliani 
MARKETING 

 
 

 6

 Talvez essa especialização e agressividade para a produção e distribuição, aliadas 
ainda à forte campanha de publicidade exercida por grandes empresas, sejam alguns dos 
principais fatores responsáveis pelo sucesso da comercialização de marcas próprias no Reino 
Unido, dando a elas o título de líder no segmento. 

 Comparando o mercado do Reino Unido com o da França, os mesmos autores 
destacam que, na França, o consumidor adota outra postura no momento da compra, pois se 
verifica uma acentuada preocupação em adquirir produtos com preços inferiores,  devido ao 
grande número de lojas de desconto. Pesquisa realizada em 1992 mostrou que as lojas de 
desconto vendiam seus produtos em média 25% mais baratos. Prova dessa força das lojas de 
desconto na França é que havia, em 1989, apenas 11 lojas e, em 1993, esse número já atingia 
a marca de 647 unidades, coincidindo nessa época o grande salto dado no desenvolvimento e 
comercialização de produtos de marcas próprias. 

 Comparando o mercado desses dois países europeus com o dos Estados Unidos, pode-
se dizer, de acordo com o CAMP1, que neste país os produtos de marcas próprias apresentam 
uma pequena estabilidade, representando 14,7% do faturamento de 118 categorias de produtos 
em supermercados, drogarias e mass merchandisers. 

 Com o estudo realizado pelo CAMP, verificou-se ainda que em 2002 houve o 
lançamento de produtos com posicionamento mais premium, isto é, com qualidade superior e 
embalagens maiores. O faturamento das maiores categorias já atinge a marca de U$$1 bilhão, 
e a penetração de marcas próprias nos lares americanos é de 100%, sendo que a média de 
produtos de marcas próprias adquiridos pelos consumidores chega a 70 vezes ao ano. 

 Partindo para a América Latina, mais precisamente Argentina e Colômbia, o mercado 
de marcas próprias, de acordo com estudo realizado pela ACNielsen2, é maior no Brasil, 
embora também seja inferior ao mercado Europeu e Americano. Os gráficos a seguir mostram 
o percentual da atual participação das marcas próprias em volume em auto-serviços nesses 
dois países.  

 

  Gráfico 1: América Latina – Argentina: Participação das marcas próprias em volume 
em auto-serviço (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 CAMP = Comitê Abras de marcas Próprias. 
2 ACNielsen Pesquisas, 9º Estudo Anual, 2003, p.5. 
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Gráfico 2: América Latina – Colômbia: Participação das marcas próprias em volume 
em auto-serviço (%) 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: Guia Abras de Marcas Próprias 2003 

 

Panorama Brasileiro 
  Embora no Brasil o fortalecimento do mercado de marcas próprias tenha tido início na 
década de 1990 do século XX, principalmente com o fim das altas inflações que dificultavam 
em muito o planejamento de estratégias para sua comercialização (ACNielsen Pesquisas, 
2003, p.5), os programas de marcas próprias, iniciados nos anos 70 através de produtos 
genéricos, não obtiveram sucesso devido à falta de qualidade e também pela inexperiência 
para se trabalhar no planejamento, distribuição e marketing. 

 A partir do final da década de 80, com a entrada de grandes empresas no mercado 
como Grupo Pão de Açúcar e Makro e a adoção de nomes diferentes para suas marcas 
próprias como Qualitá e Aro, respectivamente, e, também o Carrefour que lançou como marca 
própria o seu próprio nome (aumentando assim sua responsabilidade em relação à qualidade 
de seus produtos,  já que podia estrategicamente tomar uma atitude não tão arrojada em 
virtude de possuir larga experiência nesse segmento devido a sua participação no mercado 
francês), foi que o mercado brasileiro realmente marcou sua entrada na citada “guerra” com as 
marcas tradicionais. 

Toiller; Espinoza e Nique (2003, p.1) definem da seguinte maneira o início desse 
processo: “a partir daí, o varejista brasileiro aprimorou o processo de compra e tornou-se mais 
cuidadoso no monitoramento da qualidade, começando a tratar o assunto com outro foco: do 
conceito de preço passou para o binômio preço e qualidade.” 

Porém, não foi apenas essa mudança de foco do preço para a qualidade que fez com 
que esse mercado chegasse no ano de 2002 atingindo o percentual total de 6,5% do 
faturamento do setor supermercadista. Segundo Pando, na Gazeta Mercantil de 26 de março 
de 2003, a grande mudança ocorreu fundamentalmente na mentalidade do varejo que 
entendeu que uma estratégia de marca própria bem fundamentada e gerenciada 
profissionalmente se transforma em uma importante ferramenta de fidelização do consumidor, 
diferenciação da concorrência e, principalmente, de ganhos de margem. 

Foi após a adoção por parte do setor varejista desse novo pensamento sobre marca 
própria combinada com a forte concorrência entre as grandes redes supermercadistas que 
atuam no setor varejista, e também com a queda do poder aquisitivo do consumidor brasileiro 
nos últimos anos, e ainda pela entrada de novos produtos importados facilitados pela política 
cambial, que o mercado brasileiro chegou em 2002 com um número total de 17.605 itens de 
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marcas próprias, significando um aumento de mais de 100% em relação ao ano de 2000, com 
850 itens, e de 37% em relação a 2001, com 1284 itens, gerando um faturamento em torno de 
R$ 4,4 bilhões, conforme pesquisa realizada pela CAMP através da ABRAS, como mostra o 
gráfico abaixo (Morita & Prado, 2003): 

 

Número total de itens de marcas próprias 

8.501

12.854

17.605

2000 2001 2002

Fonte: Camp 
– Comitê Abras de Marcas Próprias 

 

Perspectivas para o mercado brasileiro 
  No Brasil, apesar de as marcas próprias representarem 6,5% do faturamento do setor, 
ainda geram algumas dúvidas: serão viáveis para qualquer empresa? Crescerão como na 
Europa? Dominarão o mercado? (Morita & Prado, 2003, p.19). 

       Segundo Alberto Serrentino, da consultoria Gouvêa de Souza, o consumidor brasileiro 
mantém um vínculo afetivo com as marcas tradicionais, pois de um mercado que fatura algo 
em torno de R$ 68 bilhões, apenas R$ 4,4 bilhões é do setor que trabalha com marcas 
próprias. Esses números denunciam que ainda há muito espaço para se trabalhar, mas é 
preciso repensar uma forma de fidelizar o consumidor, atraí-lo, e conseqüentemente aumentar 
essa participação. 

Fábio Pando, presidente do Comitê de marcas próprias da Abras, sustenta que, por 
serem mais baratas, as marcas próprias “denunciariam” a condição sócio-econômica do 
consumidor atribuindo para este fato o nome de síndrome de pobre, conforme dizem os 
especialistas. (Morita & Pando, 2003). O presidente  lembra que para muitos consumidores 
que vivem “com o dinheiro contado” não se cogita errar na aquisição de determinadas 
mercadorias.  

Além disso, se compararmos o Brasil com o Reino Unido quanto à fidelização do 
consumidor, podemos concluir que ainda existe muito trabalho a ser realizado. Outro fato 
importante a ser destacado é que o varejista que trabalha com marcas próprias deve fazer 
desse mercado um complemento de suas vendas e nunca vender produtos de marcas próprias 
exclusivamente ou como o principal negócio, pois, segundo estimativa de João Carlos 
Lazzarini, diretor da retail service da ACNielsen, o mercado de marcas próprias no Brasil 
deverá atingir, em cinco anos, no máximo 14% do faturamento, e ainda, de acordo com 
especialistas da área, não deve ultrapassar os 20%.  

Uma característica forte que pode restringir o mercado de marcas próprias é o 
comportamento do consumidor brasileiro que, de acordo com pesquisa realizada pela Abras, 
só compra marcas próprias pelo preço inferior que está entre 15 e 50% do preço das marcas 
lideres. A esse respeito, Abílio Diniz “declarou que existe em qualquer lugar do mundo o 
consumidor ‘barganhador’, para quem a marca própria acaba sendo uma opção” (Morita & 
Pando, 2003). 
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Embora entre 2001 e 2002, de acordo com a ACNielsen3, no Brasil tenha ocorrido um 
aumento de 33% no número de produtos deste segmento, passando de 15.493 para 20.681, 
Nelson Barrizzelli, na Revista Gôndola de abril de 2003, p.14, também destaca a mudança do 
foco no segmento de marcas próprias, afirmando que é preciso ter também qualidade e 
inovação, pois investir em marcas próprias, somente em virtude do preço, pode comprometer 
as vendas.  

 

Fornecedores de Marcas Próprias  
Para vender produtos com marcas próprias, o varejista necessita adquirir esses 

produtos de empresas fornecedoras através de encomendas previamente estabelecidas. Isso 
implica em dizer que há necessidade de um excelente planejamento tanto por parte do 
varejista como por parte do fornecedor, pois essa sintonia é fundamental para que os produtos 
oferecidos aos consumidores estejam sempre à disposição quando estes vierem para uma 
próxima compra, caso contrário  poderão deixar de comprar novamente um determinado 
produto por perder a confiança nele. 

Conforme estudo de Fitzel (apud Toiller; Espinosa & Nique, 2003, p.1),  os 
fabricantes adotam três políticas em relação ao fornecimento de marcas próprias: (a) nunca 
fornecem marcas, principalmente se estes detém a marca líder; (b) fornecem apenas o relativo 
à capacidade ociosa de produção: (c) especializam-se em fornecer marcas próprias. 

O fabricante de um determinado produto de marca líder dificilmente aceita fornecer 
um produto de sua linha de fabricação com outra marca, porém, quando um fabricante possui 
ociosidade de produção, esse pode ser um bom motivo para incrementar suas vendas. Já as 
empresas que se especializam no fornecimento de marcas próprias podem ter problemas 
futuros com relação à sobrevivência desse tipo de mercado, principalmente no Brasil onde há 
um mercado muito vulnerável devido à cultura dos consumidores. Mas também pode ser, para 
essas empresas, uma grande oportunidade de negócio, pois o fornecimento quando é 
satisfatório pode ser duradouro e rentável. 

No mercado brasileiro, 80% dos itens de marca própria de grandes redes são 
fabricados por indústrias de até médio porte, que são avaliadas e sabatinadas pelos 
compradores através de diversos critérios como capacidade produtiva, controle de qualidade, 
logística, distribuição e  saúde financeira das empresas que são denominadas de parceiros, 
conforme artigo da Folha de São Paulo de 20 de abril de 2003 – Caderno de Negócios, p. 3.  

 

O consumidor no processo de compra de Marcas Próprias  
 

O que leva um consumidor a optar por uma determinada Marca? 
Uma grande gama de opções em marcas de produtos que o comércio varejista 

oferece aos clientes apresenta também inúmeras formas de facilidade no ato da compra. Num 
sistema globalizado é possível adquirir os produtos em qualquer horário: as lojas 24 horas, o 
comércio de conveniência, as aquisições por telefone e as compras on-line proporcionam 
comodidades que facilitam de tal forma o mecanismo de aquisição de produtos que não basta 
ter necessidade por determinados bens, essas facilidades despertam até inconscientemente um 

                                                 
3 AC NIELSEN Pesquisas, 8º Estudo Anual, 2003. 
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encantamento capaz de conduzir o comprador diante das mais belas categorias de 
mercadorias. 

 O marketing por sua vez é o maior responsável por esse fenômeno. Foi-se o tempo em 
que técnicas de marketing restringiam-se apenas ao ato da venda. Sabe-se hoje que o 
marketing, com seu fetichismo, exerce sobre o ser humano um forte poder de influenciar, 
encantar, direcionar a atenção, mantê-lo apaixonado pelas mercadorias e pelo eterno desejo de 
novas aquisições. É como um feitiço, a cujos encantos dificilmente alguém se pode dizer 
imune. Um deslumbramento, pela infinidade de opções de consumo, atrelado à publicidade  
inunda os consumidores de imagens cada vez mais impregnantes e provisórias, tanto pela 
rapidez da oferta, quanto pela sua infinita diversidade.  

São muitos os artifícios para manter-se o cliente sob o domínio das técnicas do 
marketing. Cativar o cliente, ainda que ele não adquira a mercadoria prevista, também é uma 
questão de competência, já que o que vale, nesse caso, é a boa imagem que o cliente terá em 
mente sobre determinado nome, marca ou empresa. Logo, não basta vender, tem que marcar, 
encantar e seduzir. 

 Muitas técnicas para desenvolver o encantamento do cliente têm sido apregoadas pelos 
profissionais que lidam com essa magia. Uma técnica que tem demonstrado resultados 
satisfatórios é o marketing de relacionamento. A ênfase dessa técnica consiste no atendimento 
das expectativas do comprador, competência em atendê-lo, preocupação com os resultados, 
empatia no diálogo, em informação e atuação, ou seja, segundo Giglio (1996, p.79), conforme  
transcrito a seguir: 

a) No momento da compra, informar-se sobre as expectativas em relação aos serviços ou 
produtos que chamam a atenção do cliente, quais julgamentos esse cliente tem sobre o 
consumo do produto. Essas informações poderão vir espontaneamente ou devem ser 
estimuladas pelo gerente de forma que são imprescindíveis para que o varejista tenha 
em mãos as expectativas, os estímulos, a avaliação das alternativas em relação aos 
produtos procurados pelo cliente.  

b) No ato de novas compras procurar se informar de avaliações pós-compra de aquisições 
passadas. Estimula-se o cliente a emitir comentários sobre as pessoas de seus 
relacionamentos, tais como amigos, conhecidos, para saber se obtiveram o que 
queriam ou não; 

c) O momento da compra é a melhor oportunidade para o cliente emitir respostas 
instantâneas sobre determinados julgamentos acerca de determinados 
comportamentos. 

São muitos os motivos pelos quais as pessoas se lançam no ato de comprar, de 
consumir. As tentativas de se explicar o comportamento do consumidor vão desde a economia 
até a psicologia.  Porém, a percepção de tais produtos, de tais marcas chama a atenção.  

É importante frisar que, para entender o motivo pelo qual o consumidor é leal a 
determinadas marcas, deve-se levar em consideração a importância que esse cliente dá ao 
produto ou serviço, isto é, quanto ele investe do seu imaginário à mudança de vida, que valor 
essas marcas agregam ao seu modelo de vida, etc. Essa é a grande estratégia para os 
profissionais de marketing: facilitar a divulgação e o acesso dos produtos e serviços, de 
maneira que haja uma forte relação entre produtos, serviços e consumidor.   

Em relação à percepção dos consumidores deve-se entender se o consumidor está 
aceitando a imagem da marca própria entre os produtos nacionais. 
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Pesquisa efetuada por uma consultoria britânica  afirma que o consumidor pode 
comprar cereais matinais para consumo dos filhos em casa, já para levar à escola na lancheira 
ele prefere marca nacional, para não sujeitá-lo a gozações dos colegas. Nesse caso (o inglês) o 
motivo de se expor em aquisições de marcas próprias é bastante semelhante ao caso 
brasileiro: há uma certa imagem negativa em termos sociais em relação aos que adquirem esse 
tipo de mercadoria. Alguns clientes sentem-se como que revelando sua condição sócio-
econômica se optarem por produtos de marca própria e não tradicional e famosa. 

 

Fatores de oportunidades e ameaças  
Quais as chances e os riscos para supermercados e indústrias ao trabalharem com 

Marcas Próprias? 

É provável que num primeiro contato com o assunto ou com uma oportunidade de 
vantagem competitiva o varejista possa ver nas marcas próprias uma ocasião de solução 
mágica, perfeitamente viável como negócio. Mas os que já conhecem a trajetória das marcas 
próprias afirmam que não se trata de nenhuma panacéia. Para o empresário Abílio Diniz, 
apostar muitas fichas requer cautela. Mas, quem não as adota também deve pensar com 
cautela nessa opção. Muitas perguntas podem povoar a cabeça dos varejistas para saber se 
valem os investimentos em tal segmento; quais as vantagens em relação aos riscos; se o 
retorno será garantido; que tipo de empresa deve investir em tal segmento, entre tantas outras. 

Uma das grandes vantagens, senão a de maior impacto em se trabalhar com marcas 
próprias, reside no fato de ela aumentar o poder do varejista diante dos seus concorrentes e em 
relação às marcas líderes. As marcas próprias podem ser uma valiosa fonte de vantagem 
competitiva para o varejista. Se este souber trabalhar com esse segmento, poderá construir 
uma clientela fiel, possuir diferencial em relação aos concorrentes e auto-sustentar-se. 

Num ambiente globalizado, com uma competição tão acirrada que se apresenta aos 
varejistas, buscar estratégias de diferenciação pode estar dentro do próprio campo de ação do 
varejista: utilizar seu nome e produzir produtos com marcas próprias. 

Segundo Lepsch (1999), o Provar reuniu em workshop sobre marcas próprias em 
supermercado 17 especialistas representantes de seis grandes redes supermercadistas e cinco 
importantes indústrias fornecedoras brasileiras ou com operação no Brasil. Entre as questões 
apuradas, as que chamam atenção são relacionadas a seguir: 

a) Os fornecedores das marcas próprias podem reduzir a capacidade ociosa de 
produção e com isso ajudar a absorver os custos fixos da empresa. Para alguns fornecedores, a 
participação da indústria no negócio de marcas próprias ocuparia, eventualmente, espaços do 
mercado que podem vir a ser ocupados por empresas concorrentes. Foi abordado também que 
os produtos inicialmente desenvolvidos pelos fornecedores são copiados pelos 
supermercadistas, o que foi rebatido por esses últimos, com a alegação de que, devido ao 
contato direto com o cliente final, são os supermercadistas que têm melhores condições de 
avaliar o que de fato esse cliente exigente procura, já que seus gostos e preferências estão 
cada vez mais presentes e vêm mudando com maior freqüência (rapidez). 

b) Tanto os industriais quanto os supermercadistas concordaram que o principal 
problema enfrentado pela marcas próprias é a redução da participação no mercado do similar 
de âmbito nacional. Também apontaram a redução do espaço dos produtos nacionais nas 
gôndolas e a redução da margem média de lucro da indústria.  
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 Em relação à percepção dos consumidores deve-se procurar entender se o consumidor 
está aceitando a imagem da marca própria entre os produtos nacionais.  

Outros fatores sobre a gestão de marcas próprias devem ser levados em consideração 
para os que optam por não fornecer marcas próprias. Oliver (1999, p. 210) aponta que é 
necessário: 

- acompanhamento do comportamento, em pesquisas de mercado, da sua marca e das marcas 
próprias; 

- acompanhamento das pesquisas de mercado sobre a percepção dos consumidores em relação 
às marcas próprias e seu crescimento nos segmentos em que a empresa atua; 

- verificação da quantidade de marcas de fornecedores diferentes nos supermercados que 
estão disponibilizadas nas prateleiras e suas características (se estão colocando marcas 
próprias e com isso eliminando as empresas que estão em quarta ou quinta posição); 

 

Método da pesquisa 
Uma característica fundamental deste trabalho foi verificar, junto aos consumidores, o 

que pensam sobre as marcas próprias, suas desconfianças, o que esperam dos produtos com 
marcas próprias, etc. 

 Em razão da importância do tema sobre o perfil do comprador de marcas próprias, foi 
conduzida uma pesquisa de caráter exploratório. Utilizou-se esse tipo de pesquisa por ter 
como finalidade fornecer, ao pesquisador, informação sobre assuntos ou áreas em que não se 
tenha desenvolvido suficientemente o conhecimento. Mattar (1993) afirma que as pesquisas 
exploratórias são utilizadas na investigação preliminar da situação com mínimo de custo e 
tempo auxiliando o pesquisador a conhecer mais acirradamente o assunto de seu interesse. 

 Numa primeira etapa, para proporcionar um aprofundamento no tema, o procedimento 
para a coleta de dados foi por meio de: 

- levantamento bibliográfico sobre marcas próprias, e 

- pesquisa em fontes secundárias (como relatório e estudos publicados, jornais e 
revistas) sobre marcas próprias. 

Num segundo momento, realizou-se pesquisa in loco no supermercado Pão de Açúcar 
na cidade de Bauru (SP); a escolha deu-se em função da representatividade obtida no ranking 
das marcas próprias ocupando o 2º lugar. 

  A amostra obtida foi uma amostra simples, ao acaso para população infinita (infinita 
porque é impossível saber o número exato de indivíduos, dado que eles podem entrar mais de 
uma vez por dia no local). O tamanho da amostra é obtido por, conforme Cocran (1974), por: 

                                                                           nо   =    pi . qi 
                                                                 O2__               
                                                               t2 
 
onde: n0  é o tamanho da amostra calculado para população infinita; 

pi.qi  é a variância máxima a ser obtida, onde p = 0,5 (probabilidade de o indivíduo 
responder a uma opção) e q = 0,5 (probabilidade de o indivíduo não responder  
essa opção); 
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 α2 = nível de erro (risco) mínimo que se deseja cometer. Por exemplo, se tomarmos 
um risco de erro de 0,05 (5%) significa que teremos uma confiança de 0,95 
(95%). Em outras palavras, cada 100 amostras que tomarmos, temos certeza de 
obter o mesmo resultado em 95 delas; em 5 não é que não possa acontecer, 
apenas não podemos garantir que aconteça; 

 t = valor tabelado da distribuição t de Student , tomado igual a 2 (aproximação com a 
distribuição normal). 

Então, com um risco de 0,05 (5%) realizou-se pesquisa com questionário in loco com 
questões do tipo fechadas, revelando os seguintes dados: 

De um total de 429 pessoas que foram convidadas a responder ao questionário, 42 não 
quiseram responder às questões, ou seja, 10% dos entrevistados se recusaram a participar da 
pesquisa, que foi realizada entre os meses de dezembro de 2003 e janeiro de 2004. 

 

Hábitos de consumo 
 De um total de 429 pessoas entrevistas, 42 não responderam à pesquisa. 

 Dos 387 respondentes, apurou-se as seguintes respostas: 

Comportamento dos consumidores : 
- 63,30% declararam conhecer marcas próprias e 27% não; 

- 36,43% ficaram sabendo o que é marca própria depois da explicação para 
pesquisa; 

- 78,29% compram marcas próprias e 21,44% não compram; 

- 23,77% compram em função dos preços; 30,36% em função da qualidade; 8,25% 
compram por curiosidade; 1,65% ressaltou a variedade e 6,61% destacaram a 
credibilidade; 

- 10,56% compram diariamente; 6,93% compram mensalmente; 24,09% compram 
semanalmente; 8,91 quinzenalmente; 23,43% compram de acordo com a 
necessidade, e 26,08 conforme a promoção oferecida; 

- 52,48% substituem o produto de marca própria pelo que consumiam antes;  

- 7,26 não têm intenção de substituir o anterior, a compra é ocasional; 

- 28,06% substituem sempre que o preço estiver melhor; 

- 12,21% continuam comprando a marca anterior (a de costume). 

Percepção dos consumidores que não compram marca própria: 

Dos 21,44% que não compram, apurou-se as seguintes razões de não adquirir marcas 
próprias: 

- 36,14% declararam que os produtos não têm qualidade; 

- 3,61% declararam a falta de variedade; 

- 9,63% acreditam que os produtos não são divulgados; 

- 8,43% são fiéis a marca que consomem; 
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- 3,61% acreditam que a embalagem não é atrativa; 

- 16,86% afirmaram que o preço não compensa; 

- 21,72% não conhecem o fabricante. 

  

Atributos importantes na divulgação dos produtos de marca própria: 

- 30,36% conheceram os produtos pela embalagem; 

- 23,43% ficaram sabendo pela exposição dos produtos; 

- 22,11% afirmam que a marca chamou a atenção para o produto; 

- 20,79% declaram que foi no folheto de propaganda que conheceram o produto; 

- 3,31% não souberam dizer como ficaram sabendo da existência dos produtos de 
marcas próprias. 

 

Opinião dos consumidores sobre os produtos de marca própria: 

- 17,50% acreditam que os produtos valem mais do que custam; 

- 62,04% disseram que os produtos valem o que custam; 

- 13,86% opinaram que os produtos valem menos do que custam; 

- 6,61% não souberam opinar. 

 

Algumas considerações sobre o estudo: 
 Grande parte dos consumidores conhece a existência de produtos de marcas próprias, 
mesmo os que não associam o nome do varejista ao termo marcas próprias, sabem diferenciar 
os produtos que possuem a marca do varejista dos que têm outras marcas (líder ou não).  
Aproximadamente 80% dos clientes consomem produtos de marcas próprias. 

 O preço é fator decisivo no ato da compra e as marcas próprias levam vantagem nesse 
quesito. Para cerca de metade dos clientes, o preço foi considerado a razão de maior 
aceitabilidade desses produtos. 

 Para mais de 50% dos entrevistados, a substituição dos produtos de marca própria pela 
marca usada é encarada com naturalidade, ainda que para 28,05%  dos entrevistados o preço é 
fator decisivo no ato da substituição.  

 A embalagem, como em qualquer mercadoria, é um dos divulgadores do produto. Para 
mais de 30%, a embalagem foi o principal atributo publicitário de marca própria. A exposição 
do produto foi o segundo principal atributo seguido pela afinidade dos clientes com a marca 
do varejista. 

 Para os clientes que não se renderam aos produtos de marca própria, isto é, quase 22% 
dos entrevistados, a maior preocupação está na qualidade desses produtos, seguida da falta de 
conhecimento do fabricante dos produtos em questão. 
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Considerações Finais 
A partir deste estudo, pôde-se verificar os hábitos de consumo sobre produtos com 

marcas próprias, cabendo destacar alguns pontos: a conclusão de um trabalho dessa natureza 
pressupõe a concretização de um esforço, entretanto o mesmo não tem um fim em si mesmo, 
nem ousou responder a todas as questões atinentes ao tema abordado. 

A análise indicou que, para os fornecedores, é um mercado que, mesmo estando ainda 
em sua fase inicial, tem grandes chances de melhorias em um curto espaço de tempo. A 
questão é saber trabalhar, investir e tomar alguns cuidados necessários tanto para não deixar 
de colher os frutos que esse mercado promissor promete, como não perder a chance de 
aproveitar a possível capacidade ociosa de produção. 

As respostas dos entrevistados apontam em direção a uma maior dedicação para com a 
qualidade dos produtos que deve ser o principal quesito a ser atacado pelos varejistas.  

Observa-se que os consumidores às vezes compram os produtos apenas por intuição 
ou por promoção, dando a impressão de que falta uma divulgação dos mesmos, e ainda um 
marketing mais forte para sua divulgação. 

A embalagem é o primeiro item de contato entre o produto e o cliente. Logo, um 
invólucro que cative o comprador num primeiro contato visual, que se destaque entre tantas 
opções apresentadas nas gôndolas é sempre uma chance a mais de ser essa a mercadoria 
escolhida pelo cliente. Ainda que os conselhos sejam por uma embalagem mediana, não muito 
cara, para não encarecer o produto, tampouco muito simples para não desvalorizar o produto 
em si, vale um investimento em embalagem devidamente atrativa, sem a simplicidade de um 
produto que possa passar por comum, desapercebido.  

A forma de exposição das mercadorias é um assunto que deve ser estudado 
cuidadosamente, há de se atentar para o foco visual do observador. Na correria do dia-a-dia 
são poucas as pessoas que têm tempo e disposição de se esticarem ou se agacharem para 
escolher produtos. Os produtos exibidos numa altura “confortável” pode ser o destaque da 
gôndola, afinal são as mercadorias que saltam aos olhos do consumidor e não o contrário. 

O mercado de marcas próprias pode ser um grande desafio do varejista; uma vez 
vencido esse desafio, pode ser o grande diferencial quando o assunto é fidelização do cliente. 

Uma questão de grande importância que merece especial atenção está na relação 
cultural do cliente quando ele se sente rebaixado ao adquirir marca própria. Os antigos 
produtos genéricos da década de 80, sem marca, sem qualidade, parecem ter marcado até hoje 
os compradores de produtos que não propagam a marca líder, competentes em matéria de 
publicidade.  

Outra questão que deve ser levada em consideração pelos varejistas é o preço que o 
consumidor está disposto a pagar pela marca própria. Bem se viu que a maioria dos 
respondentes do questionário leva em consideração o preço como fator decisivo no ato da 
compra. Se a marca líder tão bem veiculada pela propaganda possuir um preço com uma 
pequena diferença de valor, ficou claro que o comprador não titubeará em optar pela marca 
líder, deixando de lado a mercadoria de marca própria. 

As principais razões em se trabalhar com marcas próprias são: melhorar o fluxo de 
clientes através da oferta de produtos exclusivos comercializados a preços normalmente 
reduzidos; vantagem competitiva sobre a  concorrência/ aumento do poder de barganha junto 
aos fornecedores de marcas tradicionais e conquista de bons resultados financeiros.  
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Questões para reflexão 
1. Como o varejo pode aperfeiçoar suas estratégias para vencer as resistências dos 

compradores por marcas próprias? 

2. Como encarar as grandes campanhas publicitárias realizadas pelas empresas detentoras 
da marcas tradicionais? 

3. Como reverter esta característica cultural do consumidor em se sentir rebaixado por 
comprar produtos de marcas não tradicionais? 

4. O retorno do investimento e o aceite do consumidor serão tão expressivos quanto aos 
produtos tradicionais no caso de um aumento em publicidade? 

  

Estudo de Caso: Grupo Pão de Açúcar 
A CBD4 – Grupo Pão de Açúcar é uma das pioneiras no setor de varejo de alimentos no 

Brasil, atuando nesse segmento desde de 1948, sendo  responsável pela introdução no país da 
comercialização de marcas próprias (a partir da década de 70), pela construção de 
hipermercados e pela loja virtual Pão de Açúcar Delivery, acessada por CD ROM, Internet e 
telefone. 

O Grupo Pão de Açúcar agrupando todas as mercadorias das três bandeiras da 
companhia – Pão de Açúcar, Barateiro e Extra, conta com mais de 2750 itens, tendo como 
principal objetivo a fidelização do consumidor através desses produtos exclusivos do grupo. 

Conforme afirma Rodolpho de Freitas5, o Grupo Pão de Açúcar percebeu que havia 
necessidade de mudança de estratégia para a venda de produtos de marcas próprias, não era 
mais possível buscar o consumidor somente pelo preço e sim também pela qualidade dos 
produtos. Pensando nisso, o grupo Pão de Açúcar antecipou-se a uma nova tendência e 
começou a ofertar, desde a última década, produtos da linha premium, concorrendo 
diretamente com os produtos tradicionais e líderes de mercado inclusive em preço, pois a 
expectativa é fazer essa linha chegar até 20% mais barato aos consumidores.  

Para o reposicionamento e relançamento de toda linha dos produtos Extra e Barateiro, 
a área de marcas próprias do grupo investiu R$ 10 milhões entre o ano de 2001 e 2002, 
quando foi lançada, a própria marca Pão de Açúcar, que hoje conta com 130 produtos da linha 
premium, sendo a grande maioria sem similares, além de uma linha específica de produtos 
saudáveis denominada Goodlight, exclusiva da bandeira Pão de Açúcar e ainda a primeira no 
setor supermercadista do Brasil e da América Latina. 

Esse segmento cresce na proporção de 20% ao mês enquanto o crescimento total de 
vendas da marca própria Pão de Açúcar foi de 50% em 2002 em relação ao ano de 2001. Já a 
marca própria Extra, no mesmo período, cresceu 65% , tendo um acréscimo de 45% em 
relação a 2001, totalizando 2000 diferentes produtos entre alimentos, produtos de higiene, 
limpeza, bazar e têxteis comercializados em suas 61 lojas distribuídas em vários estados 
brasileiros. 

Quanto às marcas próprias Barateiro, a venda de produtos cresceu 60% no início de 
2003 comparando com o ano de 2002. Essa marca, que possuía no ano passado 450 itens, 

                                                 
4 Cia. Brasileira de Distribuição 
5 Diretor de marcas próprias do Grupo Pão de Açúcar 
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deve passar para 630 em 2003 graças à previsão de lançamento de novos produtos a serem 
comercializados em todas as suas 150 lojas da rede. 

A estratégia das marcas próprias do Barateiro fez parte do conjunto de medidas 
adotadas pelo Grupo Pão de Açúcar que teve início a partir de outubro de 2001 e que é 
considerado parte fundamental do processo de virada da rede.   

Finalizando, o gerente de marcas próprias destaca que a meta do Grupo Pão de Açúcar 
é chegar em 2005 com um volume de vendas de produtos com marcas próprias na ordem de 
15% do faturamento total, superando em muito os atuais 5% do mercado brasileiro. 

 

1 O Grupo Pão de Açúcar no Brasil possui as seguintes lojas: 

Bandeira Descrição N° de Lojas 

 
Supermercados de Vizinhança 205 

 
Varejista de Eletroeletrônico e móveis 

53 

 Hipermercado 61 

* Supermercado Popular 175 

* Inclui a marca Barateiro  

   Fonte: Grupo Pão de Açúcar 
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Anexo: Questionário 
 
HÁBITOS DE CONSUMO SOBRE PRODUTOS COM MARCAS PRÓPRIAS 

 

1.Você sabe o que é produto com marca própria? 
 SIM    NÃO     

 
2.Você compra produtos com marca própria? 

 SIM    NÃO 
 
3.Qual a razão de comprar produtos com marca própria? 

 Preço   Qualidade  Curiosidade  Variedade  Credibilidade Marca 
 
4.Qual a razão de não comprar produtos com marca própria? 

 Qualidade    Fidelidade à marca tradicional       Preço não compensa 
 Variedade  Embalagem não atrativa     Não conhece o fabricante 
 Falta divulgação       

 
5.Com qual freqüência você compra produtos com marca própria? 

 Diário    Semanal  Quinzenal  De acordo com a necessidade  
 Mensal   Conforme a promoção 

 
6.O que você acha dos produtos com marca própria? 

 Vale mais do que custa    Vale menos do que custa 
 Vale o que custa    Não sabe  

 
7. Quando compra produtos de marca própria e gosta, você: 

 Substitui o que comprava antes    Continuo comprando o anterior 
 A intenção não é substituir o anterior porque a compra foi ocasional  
 Substituo sempre que o preço estiver melhor 

 
8.Como você ficou sabendo o que é produto com marca própria? 

 Pela embalagem    Pela Própria marca    Por folheto da loja  
 Pela exposição do produto  Não sabe/Não respondeu 

 


