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1 – RESUMO -  O presente estudo tem por objetivo identificar os fatores 

relevantes que levam o consumidor a preferir produtos de marcas próprias 

em detrimentos de marcas já conhecidas no mercado, para tal serão 

levantados estudos sobre  a influência do marketing na decisão de compra 

das famílias, bem como levantamento da situação do mercado brasileiro em 

relação à crescente oferta de marcas próprias pelas redes 

supermercadistas. Ao final será efetuada uma pesquisa na cidade de São 

Bernardo do Campo com uma amostra de aproximadamente 500 pessoas 

para identificar como está a aceitação de marcas próprias e os fatores que 

favorecem seu consumo.       

2 -  INTRODUÇÃO - Os grandes varejistas procuram por estratégias de 

comercialização de marcas próprias para evitar comparações de preço 

entre bandeiras. Isso porque elas apresentam uma opção de diferenciação 

e uma alternativa de concorrência com as marcas dos fabricantes, 

gerenciado principalmente por supermercadista. Os produtos de marcas 

próprias oferecem competitividade e permitem uma maior flexibilidade e 

poder no processo de negociação dessas empresas com seus 

fornecedores, pode obter maiores margens de lucro do que alcançado nos 

produtos dos fabricantes. 

É crescente a quantidade de produtos de marcas próprias, pois é 

um fenômeno do varejo significativo após a década de 80. O mercado 

consumidor está sofrendo constantes alterações em função dessas estratégias 

e com o mundo globalizado as mudanças são muito rápidas, percebe-se o 

surgimento de novos formatos, uma aceleração de produtos com as marcas de 

distribuidores e um aumento da sensibilidade aos preços e valores por parte 

dos consumidores. 

Atualmente a marca passou a ser um fator relevante para a 

decisão de compra do consumidor, já que os produtos apresentam cada vez 

mais um grau elevado de similaridade, onde a qualidade passa a ser pré-

requisito. As marcas próprias são eficientes armas e diferenciais de 

competitividade no varejo e são utilizadas para fidelizar clientes, sendo 

produtos de qualidade similares aos líderes, com preços reduzidos.  
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3 - OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é identificar os fatores determinantes 

para a escolha de marcas próprias, de forma a possibilitar uma visão geral do 

consumo das marcas próprias e as demais marcas renomadas existentes no 

mercado. 

A questão chave do presente estudo prende-se a entender quais 

são os fatores determinantes para a escolha de marcas próprias pelo 

consumidor? 

Tomando-se por princípio que são vários os fatores determinantes 

no processo decisório de uma compra por parte do público consumidor, dentre 

elas: o preço, a fidelidade ao produto, qualidade, acessibilidade ao produto, 

diferencial, produtos substitutos e complementares e ainda a marca. 

O foco do trabalho está em entender os fatores determinantes 

para o consumo de marcas próprias, que tiveram crescente aumento no 

segmento supermercadista. Entende-se que além do preço a marca é um dos 

fatores mais relevantes para a tomada de decisão. 

 

4 – METODOLOGIA  

A Metodologia a ser seguida para que traga solução confiável à 

questão levantada será a pesquisa bibliográfica inerente a qualquer tipo de 

pesquisa acadêmica associada à pesquisa de campo a ser aplicada aos 

consumidores da cidade de São Bernardo do Campo. 

 

5 – DESENVOLVIMENTO 

 

MARKETING 

O marketing é definido de maneiras distintas, a seguir definições a 

respeito do marketing: 

Kotler e Armstrong (2000) trazem uma definição, onde acreditam 

que o marketing é o processo social e gerencial através do quais indivíduos e 

grupos obtêm aquilo de que necessitam e que desejam, criando e trocando 

produtos e valores com os outros. 

Com base nos estudos realizados por Las Casas (2001) o 

marketing pode ser definido como uma área do conhecimento onde estão 
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inseridas todas as atividades que estão relacionas as relações de troca, que 

dirigidas para a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, 

visam conquistar determinados objetivos individuais ou organizacionais levando 

em conta o meio ambiente em que atua e os impactos que podem ser 

causados no bem estar da sociedade.  

No marketing existem trocas e transações que Kotler e Keller 

(2006) relatam que a troca é o conceito principal do Marketing que envolve a 

oferta e a demanda, sendo a troca um processo de criação de valor, levando os 

envolvidos a uma situação melhor a que estavam. São cinco condições 

essenciais que levam a troca: Existir duas partes envolvidas; As partes devem 

possuir algo que possa ter valor para a outra; As partes precisam ter 

capacidade de comunicação e de entrega; As partes devem ter liberdade para 

aceitar ou recusar a oferta e As partes devem acreditar ser adequado participar 

da negociação. 

Para Kotler e Armstrong (2000) a transação é uma unidade de 

medida do marketing e consiste em uma troca de valores entre duas partes. A 

transação pode ser monetária quando o dinheiro é um dos objetos de troca, ou 

de escambo, quando você troca uma geladeira por uma televisão por exemplo. 

Para que as trocas e transações aconteçam, é necessário que 

exista um espaço para sua realização. Este espaço pode ser denominado 

como mercado. 

Ao comentar sobre a importância de satisfazer os clientes, Las 

Casas (2001) afirma que a empresa como um todo deve assumir uma postura 

de dedicação total ao cliente. Todo esforço deve ser feito pela empresa para 

satisfazer os consumidores, desde o mais alto executivo até o nível mais baixo 

dentro da organização. Este aspecto pode ser considerado como um aspecto 

das empresas modernas. 

As empresas precisam buscar uma orientação que a guiará para 

quais objetivos ela pretende alcançar através de seus esforços de marketing 

assim como é importante se ter uma orientação na vida, buscando alvos e 

objetivos que se pretende atingir. 

Mackenna (1999) afirma que o desafio das empresas no século 

XXI é desenvolver negócios em tempos de rápidas mudanças no mercado. A 

vantagem competitiva que poderá sustentar uma empresa é a de ser capaz de 
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aprender e desenvolver mais rápido que os concorrentes. É indispensável criar 

mecanismos que permitam a aproximação de relacionamento com o cliente, 

onde possam recolher dados para ajudar a entendê-los. Abrir várias opções na 

frente do cliente só vai atrapalhá-lo, daí se torna necessário o estudo, para que 

se possa criar uma sinergia que ajude a torna-lo fiel. 

 

 MERCADOS DE CONSUMO E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR  

 

Segundo Kotler e Armstrong (2000) muitos fatores afetam o 

comportamento de compra do consumidor final. O comportamento de compra 

não é simples de se compreender apesar de seu entendimento ser essencial 

para a administração de marketing. 

De acordo com Ferrell (2000) fatores socioculturais são as 

influencias sociais e culturais que afetam a vida das pessoas e ajudam 

determinar o que, onde, como e quando comprar os produtos de determinada 

empresa. 

De acordo com Ferrell (2000), o ambiente externo envolve um 

conjunto amplo de fatores importantes que devem ser analisados antes do 

desenvolvimento do plano de negócios. Embora não seja o mais importante 

este ambiente é o maior relacionado ao ambiente do consumidor, que está 

especificamente focado no mercado-alvo da empresa. 

Quem são nossos consumidores atuais e potenciais? A obra 

Estratégia de Marketing cita que para responder esta questão é necessário um 

exame das características relevantes que definem o mercado-alvo da empresa. 

Segundo Ferrell (2000), devem ser analisadas características demográficas: o 

sexo, renda, idade e formação educacional do consumidor; características 

geográficas, onde esse consumidor mora e as características psicográficas: 

atitudes, interesses e opiniões dos consumidores. Dependendo dos tipos de 

produtos produzidos pela empresa, as esposas e filhos também são grandes 

influenciadores de compra. 

De acordo com Kotler e Armstrong (2000) muitas decisões de 

compras são tomadas todos os dias pelos consumidores. Pesquisas são feitas 

por profissionais de marketing, para definir a decisão de compra do consumidor 

com detalhamento. Estas pesquisas verificam o que os consumidores 
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compram, quando e porque compram, onde e quantos compram. Elas têm 

como objetivo central mostrar aos profissionais de marketing que de forma a 

empresa pode usar o marketing para obter uma resposta positiva do 

consumidor em relação ao seu produto. Os quatros P’s (produto, preço, praça e 

promoção) são os principais estímulos de marketing, as principais forças e 

eventos no ambiente do comprador (econômico, tecnológico, politico e cultural) 

são outros estímulos de marketing segundo Kotler e Armstrong (2000). Todos 

esses estímulos são encontrados ao fundo da cabeça do consumidor, onde são 

transformados em um conjunto de respostas, como por exemplo: a escolha do 

produto marca revendedor, momento e quantidade da compra. 

Para Kotler e Armstrong (2000) o processo decisório de compra 

tem cinco estágios: reconhecimento das necessidades que se da quando o 

comprador reconhece um problema ou necessidade; busca de informação, se 

dá quando a vontade de aquisição do produto for forte e satisfazer a vontade 

do consumidor, o mesmo busca informações para satisfazer essa necessidade; 

avaliação alternativa; decisão de compra e comportamento pós-compra. 

Segundo a revista Supervarejo de março de 2013, a empresa 

Kantar Wordpanel, que realiza estudos sobre o comportamento de compra do 

consumidor, desenvolveu um estudo com 8200 domicílios brasileiros, que 

revelou que a penetração dos produtos de marcas próprias nos lares dos 

brasileiros apresentou um modesto avanço de um ponto percentual, passando 

de 52% em 2011 para 53% em 2012. Foram 32,8 milhões de famílias 

brasileiras que consumiram pelo menos um produto de marca própria em 2010. 

Porém o número de consumidores que nunca compraram se quer um produto 

de marca própria demonstrou uma queda de nove pontos percentuais em dois 

anos. Desta forma é possível verificar que os produtos de marcas próprias 

estão ganhando cada vez mais espaço nas cestas dos consumidores. 

Uma das razões principais que estão levando as marcas próprias 

ao crescimento, é o aumento do poder de compra do consumidor. Através do 

estudo da Kantar Wordpanel foi possível verificar que esse aumento se deve 

ao crescimento do consumo das classes sociais, dentre elas 60% das classes 

A e B (que é onde se concentram os consumidores com maior poder de 

compra) consumiram algum produto de marca própria, a classe C registrou 

52%, enquanto nas classes D e E a porcentagem foi de 49%. 
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Através desses números, fica claro que ao contrário do que se 

pensam os produtos de marcas próprias não estão associados somente ao fato 

de serem produtos de baixo preço, mais a produtos de qualidade e que 

agregam valor ao consumidor. Em um relato, a Diretora Comercial da Kantar 

WorldPanel Christine Pereira afirmou que os produtos de marca própria já não 

estão mais relacionados a produtos de preço baixo devido a sua qualidade, 

hoje 84% dos consumidores que optam por marcas próprias justificam que sua 

escolha por esses produtos esta relacionada a sua qualidade. 74% da amostra 

levam em consideração o preço no momento da decisão de compra, porém, 

buscam produtos que ofereçam valor agregado, deixando de lado a 

interpretação de que os produtos com preço inferior também são de qualidade 

inferior. 

Uma análise feita por Renato Meirelles, sócio diretor do Instituto 

Data Popular, encontrado no site da revista Supermercado Moderno, pode 

mostrar que a nova classe média confia mais em produtos de marcas líderes, 

porque assemelha sua imagem de marca a qualidade do produto. As classes A 

e B são as que mais consomem produtos de marca própria de supermercados 

no Brasil, pois no caso dessas classes mais altas que possuem serviços de 

empregada domestica, fica por conta da empregada o uso dos produtos de 

limpeza por exemplo. A pesquisa também foi citada pela GS&MD em seu site, 

que afirma que o estudo pode comprovar que o motivo que leva as classes 

mais altas a serem as maiores consumidoras dos produtos de marca própria é 

o fato de que as donas de casa não os utilizam para fazer comida ou a limpeza 

da casa, mais sim as suas empregadas. 

Com base nos dados encontrados na revista Supervarejo, o 

aumento de poder aquisitivo da classe C, tem favorecido as marcas 

consideradas tradicionais e as marcas líderes de mercado. Segundo Debarnot 

da Kantar Retail, os grupos pertencentes às classes de menor poder aquisitivo, 

quando alavancam sua renda, primeiramente buscam investir na alimentação 

mais qualificada de suas famílias, tendo como visão de qualidade as marcas 

consagradas. 

Já aqueles consumidores das classes mais altas, por terem mais 

recursos financeiros, aplicam seu dinheiro em supérfluos e lazer, e para 

sustentar esses gastos, preferem economizar nos alimentos, principalmente em 
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“commodities”, detalhe que pode ser verificado pelos estudos tanto da Nielsen 

como da Kantar Worldpanel. 

No Brasil não existe uma clara relação de que o aumento dos 

preços dos produtos leva a migração para os produtos de marca própria, é o 

que revela o estudo da Nielsen de 2013. O perfil do consumidor brasileiro é 

diferente dos países da Europa como já foi citado. Por lá os momentos de crise 

são o que alavancam o mercado de marcas próprias, pois os consumidores 

optam por esses produtos em situações de dificuldade econômica. Por aqui, se 

os preços aumentam, 42% dos consumidores ainda se mantém fiéis às marcas 

de fabricantes, porém abrem espaço para a experimentação das marcas 

próprias. 

Os números de 2013 revelados pelo estudo da Nielsen apontam 

que quase a metade dos lares brasileiros (49,1%), comprou ao menos um item 

de marca própria. Do percentual dos lares que compraram, 36,5% fazem parte 

do nível socioeconômico alto e 29,8% fazem parte do nível médio C1. Alguns 

especialistas trazem uma explicação para as marcas próprias não se 

destacarem em classes socioeconômicas em situação desfavorável como a 

C2, D e E. As pessoas que fazem parte desse estrato social não têm condições 

de fazer experimentação, e por isso se tornam fiéis às marcas que já fazem 

uso, pois não querem correr o risco de algo dar errado e não terem verba para 

substituir os produtos. 

O perfil do consumidor de marcas próprias também foi 

determinado através da pesquisa da Kantar Worldpanel. Os que se destacam 

são os classificados como “experimentadores” e os “observadores/analíticos” 

que representam 28% e 21% respectivamente. Eles são conhecidos como 

pessoas abertas a novas experiências de consumo, e experimentam marcas 

diferentes e novidades. Nesse grupo o maior destaque fica por conta das 

donas de casa acima dos 50 anos e famílias que possuem filhos adultos. 

Além disso, fica destacado aquele consumidor conhecido como 

“apressado”, que em momento algum consome este tipo de produto. São 27% 

que nunca colocam em seu carrinho um produto de marca própria e 

representam este grupo. Foi verificado que o perfil que se encaixa neste grupo 

é donas de casa de até 29 anos e domicílios com casais independentes que 

não possuem filhos. 
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Outro aspecto importante encontrado no estudo da Kantar 

Worldpanel foi a descoberta de que o consumidor de marcas próprias ainda 

não é fiel ao produto. Desse grupo 32% das pessoas afirmam que raramente 

compram produtos desse tipo, número que sofreu aumento de 3 pontos 

percentuais comparado ao ano anterior (2011). A porcentagem de pessoas que 

afirmam comprar sempre as marcas próprias foi de 7% sendo que no ano 

anterior (2011) eram 8% que afirmavam comprar sempre, gerando uma queda 

de um ponto percentual. 

O estudo também apontou as regiões onde se concentram os 

maiores consumidores de marcas próprias. A Grande São Paulo é a região que 

mais consome estes produtos, onde 18,8% dos consumidores sempre 

compram marcas próprias, seguida pelo interior do estado que aponta 9,5%, na 

sequência a região Sul apresentou 7,5% de consumidores que sempre 

compram as marcas próprias, a região metropolitana do Rio de Janeiro onde os 

que sempre compram esses produtos representam 5,8% dos consumidores e 

os menores índices ficam por conta das regiões Norte e Nordeste e Centro 

Oeste, que apresentam porcentagens de 3,7% e 0,8% respectivamente. 

Na região da Grande São Paulo, dos que afirmam não comprar as 

marcas próprias, 15% justificam que não são produtos de qualidade, e 17% 

não demonstram ter confiança nesses produtos. No interior do estado, os que 

não compram afirmam não terem informações sobre os produtos (15%) ou que 

a loja não possui esses produtos (51%). No Sul, dos consumidores que não 

compram, 11% afirmam que os produtos não possuem qualidade e 38% dizem 

não conhecer esse tipo de produto. Na região metropolitana do Rio de janeiro, 

11% afirmam não ter informações sobre os produtos e 23% não confiam nas 

marcas próprias. No Norte e Nordeste, de quem afirmou não comprar as 

marcas próprias, 56% justificam que não conhecem estes produtos. No Centro 

Oeste, 42% afirmam que nos locais onde realizam suas compras não existe 

esse tipo de produto e 24% alegaram fatores de preço. 

Segundo o site carta capital.com. o consumidor brasileiro de 2012 

não é o mesmo de até bem pouco tempo atrás. Com maior capacidade de 

compra, os consumidores ficaram mais exigentes e passaram a dar valor a 

detalhes que já não podem ser ignorados pelo mercado varejista. O brasileiro 

passou a reconhecer a qualidade relacionada à marca e desta forma também 
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passou a optar por produtos de melhor qualidade e praticidade, além disso, os 

produtos à venda competem com a oferta de serviços, como os relacionados à 

educação.  

Quem começou a ganhar mais dinheiro no último biênio deve 

priorizar os gastos com educação e carro próprio, além de quitar dívidas 

adquiridas nos anos anteriores. “O público da classe C está viajando muito 

mais que viajava antes”, afirma Ragasol do site Carta Capital. Assim, o 

crescimento do mercado de consumo, ainda que positivo, será moderado. Em 

2011, foi de apenas 1,2%. Em2012, a Nielsen aponta para a mesma proporção. 

Em contrapartida, o crescimento em valor desse mercado cresceu 8,2%.  Ou 

seja: a expansão ocorrerá sobretudo na venda de produtos mais caros e de 

maior qualidade. Nesse sentido, o setor mainstream – marcas líderes, bem 

posicionadas – levarão vantagem.  

A expansão do crédito é um dos fatores que impulsionam a 

economia. O seu crescimento acelerado, pode resultar em inadimplência. “Isso 

ocorreu em 2010, de forma que o crédito diminui em2011”, afirma Ragasol do 

site Carta Capital. O crédito sinaliza a confiança do consumidor – nesse 

quesito, o Brasil é o quinto no ranking mundial e o líder na América Latina.  

 

A participação das marcas próprias no Brasil ainda é pequena em 

relação à Europa e os Estados Unidos. Segundo o estudo da Nielsen (2012), 

houve uma retração em termos de participação do mercado brasileiro com 5% 

em 2010, 4,9% em 2011 e 4,7% em 2012, contra uma média global de 16%. A 

Suíça é o país com maior destaque para as marcas próprias, onde representa 

um percentual de 46% do mercado. A China, que vem se mostrando uma 

grande potência da economia atual, tem apenas 1% de seu mercado destinado 

ás marcas próprias. 

Embora sejam números consideráveis, em alguns casos eles 

podem ser relativos devido ao comportamento de consumo de cada lugar. De 

acordo com a explicação no site da ABRAS, na Europa, em geral, o varejo 

alimentar é dominado pelas grandes cadeias, que são os maiores investidores 

de marcas próprias. Alguns casos de abalo financeiro apontam que muitos 

consumidores recorrem à alternativa das marcas próprias. 
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Conforme a ABMAPRO o Brasil possui cerca de 60 mil itens de 

marca própria. Segundo o da Nielsen (2011) os três principais varejistas do 

Brasil (Wal-Mart, Grupo Pão de Açúcar e Carrefour) que chegam a ter 8 mil 

itens de marcas próprias cadastrados, investem ano a ano no desenvolvimento 

de produtos de marcas próprias. Nos últimos quatro anos, o número de itens de 

marcas próprias aumentou mais de 31%. Apesar desse investimento, as 

marcas próprias representam apenas 3% do faturamento desses players, como 

informa a empresa de consultoria e pesquisa GS&MD (Gouveia de Souza) em 

seu site. 

O número de organizações (Supermercados, Atacadistas, 

Farmácias) que trabalham com marcas próprias teve um aumento 

considerável. Em seu estudo realizado em 2011, a Nielsen revelou que em 

2010 o número de instituições era de 163, aumentando esse número para 183 

em 2011. 

Não há como negar que o maior impulso para o crescimento das 

marcas próprias é proveniente dos grandes varejistas (Grupo Pão de Açúcar, 

Wal-Mart, Carrefour, Cencosud e Dia%). Segundo o site da ABRAS as marcas 

próprias correspondem a 56% nas vendas do total de categorias, baseado nos 

estudos da Nielsen. 

94% do que é comercializado de marcas próprias em valor, tem 

participação por esses varejistas. Nesse grupo a participação da marca própria 

subiu meio ponto percentual entre os anos de 2012 e 2013, registrando 8,7% 

de participação no faturamento. 

Para Gracioso e Najjar (2000), no Brasil, na maioria dos casos os 

super/hiper adotam como estratégia para a marca própria a extensão de marca 

do varejista: 66% dos varejistas optaram pela utilização da marca com o 

mesmo nome do varejo. Os pontos positivos ao adotar essa estratégia são: 

aproveitamento da marca do varejista que já é conhecida pelos consumidores, 

os custos são menores do que os de lançar uma nova marca, também há um 

fortalecimento na imagem da marca, além da fidelização dos clientes, sendo 

esse último um dos principais motivos que tem levados os varejistas a investir 

nas marcas próprias. Porém, ao adotar a estratégia de um nome diferente, 

também existirão algumas vantagens como a de consolidar uma marca nova e 
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exclusiva, preservando o nome do super/hipermercado, nos casos em que a 

nova marca não consiga aceitação do consumidor. 

A aceitação das marcas próprias se dá principalmente à busca de 

fidelização do consumidor em um mercado cada vez mais competitivo. 

As marcas próprias são vistas como remédio para as vendas, mas 

com a escolha das marcas próprias verificou-se que é necessário ter um 

planejamento que considere todos os aspectos dessa estratégia de marketing. 

Deve-se ter uma grande atenção quanto à qualidade dos produtos 

de marcas próprias, a qualidade é o principal fator para fidelização do 

consumidor, caso este passe a perceber diferenças na qualidade passa a não 

comprá-lo mais. A qualidade, bom preço e disponibilidade nas prateleiras dos 

supermercados estimulam a aceitação do consumidor. As redes de 

supermercados estão movendo suas marcas e melhorando suas embalagens, 

com o objetivo de deixar claro para o consumidor sobre a qualidade do produto, 

Portal no varejo (2013). 

O consumidor brasileiro tem a preferência por marcas tradicionais, 

faz a busca por elas e dificilmente faz mudanças, mas já é um consumidor 

disposto a testar marcas próprias. 

Conforme pesquisa realizada pela consultoria especializada em 

varejo GS&MD Gouveia de Souza (2014) e apresentado no congresso nacional 

de marcas próprias, aponta-se que o consumidor não rejeita as marcas 

próprias, 41% dos entrevistados admitiram que valorizam a marca líder na hora 

da compra , e 65% disseram não rejeitar as marcas próprias. A aceitação das 

marcas próprias encontra grande desconfiança do consumidor quando este 

produto tiver um custo muito baixo, a qualidade acaba sendo colocada em 

xeque pelos consumidores. 

Qualidade e preço baixo vêm conquistando o a mente do 

consumidor, conforme conclusão da presidente da Abmapro, Portal no varejo 

(2013). 

Conforme levantamento da empresa de pesquisa de mercado 

Kantar Wordpanel, as marcas próprias estão cada vez mais conquistando 

carrinhos brasileiros, o estudo aponta que a preferência se deve mais pela 

qualidade do que pelo preço baixo dos produtos, estas marcas estão tomando 

maior espaço nos lares dos brasileiros, no estudo foi levantado que 52% de 
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8.200 lares puseram ao menos um produto de marca própria em suas 

despensas, Portal no Varejo (2013). 
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