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Resumo: O presente trabalho busca gerar conhecimentos para a aplicação prática, 

visa também solucionar problemas específicos, no caso, de quais resultados e 

benefícios as ações de marketing contribuem para a associação das marcas 

próprias como exclusividade da empresa. Objetivo: verificar o conhecimento dos 

colaboradores junto a marcas próprias; no ramo (de) varejo. Método: O trabalho foi 

realizado por meio de estudo de caso, entrevistas, de natureza qualitativa e 

exploratória, sendo a coleta de dados realizada através de um questionário 

destinado aos colaboradores/stakeholders. Resultados: com ações de comunicação 

visual interna e externa permitiu a associação das marcas exclusivas Conclusão: 

Divulgar as marcas próprias internamente antes de apresentar para o mercado 

externo aumenta a fidelização com um nicho de mercado já existente e divulgador 

dos produtos exclusivos. 

 

 Introdução 

Os autores Estender (2008) e Sternnquist (2004) vêm analisando o tema, conforme 

apontado na revisão de literatura, em seus diferentes níveis de entendimento e 

aplicação ao contexto organizacional. Pode-se encontrar na literatura definições 

para Estratégia de Marketing e Marcas Próprias, o que demanda a construção de 

um modelo teórico/gerencial que explicite como esses diferentes conceitos se 

articula e pode contribuir para o entendimento de propostas do desenvolvimento 

organizacional.  

Na literatura acadêmica sobre Estratégia de Marketing e Marcas Próprias 

relacionados com o setor atacado/varejo existem poucos estudos sobre o tema 

(BURGESS et al, 2005). Os trabalhos identificados na literatura do Brasil foram 

Kotler (2000) que mais vezes apareceram na literatura. 

 Como As marcas próprias são criadas nas redes de atacarejo; Porque as 

indústrias aceitam incluir na linha de produção produtos de marcas próprias; Quais 

os benefícios  para indústria e varejo? 

 

 



Objetivos 

 

 Implementar as marcas proprias na rotina diaria, administrativa e operacionais dos 

colaboradores e cliente. Entender o relacionamento entre as indústrias participantes 

e quais impactos ocorre entre a produção das marcas próprias de outros 

segmentos; mercado, identificar quais são as opiniões dos 

funcionários/colaboradores; elaborar ações baseadas nas percepções das 

situações vivenciadas pelos funcionários/colaboradores para produção de ações 

que possibilitem atingir estes objetivos;  

O presente estudo visa a contribuir para a elucidação de questões relacionadas aos 

dois temas: Estratégia de Marketing e Marcas Próprias nas empresas; descobrir as 

vantagens de implementa uma linha de produtos exclusivas no segmento de 

Atacarejo e identificar o reconhecimento por colaboradores e clientes nas gôndolas. 

Almeja-se preencher a lacuna empírica/gerencial identificada na relação entre 

Estratégia de Marketing. O presente estudo constitui uma contribuição para 

compreender os fatores competitivos do ramo atacado/varejo.  

 

4 Metodologia 

 

A análise das entrevistas foi feita de maneira analítica e interpretativa, por meio da 

utilização da análise de conteúdo, conforme (BARDIN, 2011). Segundo (GUBRIUM; 

HOLSTEIN, 2000) esse tipo de pesquisa busca apontar os “comos”, advindo das 

práticas discursivas e os “por quês” embasados nos discursos oriundos da análise 

das entrevistas levando em consideração as significações, procurando conhecer 

aquilo que está por trás das palavras, buscando conhecer realidades dos 

entrevistados. 

Para Quivy; Campenhoudt (1998), no método de observação participante é 

importante ressaltar que este implica um alto grau de subjetividade, uma vez que as 

pessoas se manifestam de acordo com sua vivência, histórico de valores e 

aspectos culturais. Utiliza-se este tipo de pesquisa empírica quando se quer 

conseguir informações e conhecimento referentes a um determinado problema do 



qual se busca comprová-lo, ou ainda, com a intenção de descobrir novos 

fenômenos, percepções ou relações entre eles. O termo pesquisa empírica, 

concisamente, se define como: (1) o modo de fazer pesquisa por meio de um objeto 

localizado dentro de um recorte do espaço social. A pesquisa empírica está 

centrada na escolha de aspectos das relações entre sujeitos. (2) A pesquisa 

empírica lida com processos de interação e face-a-face, isto é, o pesquisador não 

pode elaborar a pesquisa em “laboratório” ou em uma biblioteca – isolado e apenas 

com livros a sua volta. Nesta modalidade da elaboração do conhecimento, o 

pesquisador precisa “ir ao campo”, isto é, o pesquisador precisa inserir-se no 

espaço social coberto pela pesquisa; necessita estar com pessoas e presenciar as 

relações sociais que os stakeholders vivem. É uma modalidade de pesquisa que se 

faz em presença. 

Sabe-se que, desse modo, a metodologia qualitativa na pesquisa empírica, ao 

estabelecer relações face-a-face do entre o “sujeito que pesquisa” com o “sujeito 

que é pesquisado”, permite vínculos de reflexão entre as partes envolvidas porque 

estão todos em presença, isto é, frente-a-frente e em diálogo. 

Foram entrevistados 25 stakeholders da organização estudada que solicitaram 

anonimato. Um dos propósitos da utilização das entrevistas como método de coleta 

de dados na pesquisa qualitativa em administração é explorar os pontos de vista, 

experiências, crenças e/ou motivações dos indivíduos sobre questões específicas 

no campo organizacional, atendendo principalmente a finalidades exploratórias, ao 

abordar experiências e percepções dos atores inseridos no contexto. 

As entrevistas para esse trabalho foram realizadas individualmente no local de 

trabalho, com funcionários de diferentes níveis hierárquicos. Estas foram realizadas 

entre os dias 30/03 e 28/05 do ano de 2016. Para se atingir os propósitos desse 

estudo buscou-se formular um roteiro de entrevista embasado na teoria descrita. 

Os dados foram levantados por meio de pesquisa bibliográfica pesquisa de campo 

e entrevistas em profundidade, com questões não estruturadas com 25 

entrevistados de nível técnico e gerencial, funcionários da empresa Assaí 

Atacadista, atuantes na cidade de São Paulo, ligados à área de varejo. A análise foi 

feita em duas etapas: a) análise e compreensão das pesquisas bibliográficas e/ou 

documentais feitas sobre o tema; b) análise e compreensão das entrevistas 

realizadas. Esta teve caráter descritivo. A coleta de dados se deu por meio de 



entrevista semiestruturada.  Neste tipo de trabalho, o pesquisador deve seguir um 

conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito 

semelhante ao de uma conversa informal, tendo abertura para incluir novas 

questões, se necessário, e análise de documentos, por meio das questões 

elaboradas buscou-se compreender, o relacionamento entre as indústrias 

participantes e quais impactos ocorrem entre a produçãodas marcas próprias de 

outros segmentos; mercado identificar quais são as opiniões dos 

funcionários/colaboradores; elaborar ações baseadas nas percepções das 

situações vivenciadas pelos funcionários/colaboradores para produção de ações 

que possibilitem atingir estes objetivos. 

Reconhecer / Implementar as marcas proprias na rotina diaria, administrativa e 

operacionais dos colaboradores e cliente. Para que este objetivo fosse atingido, 

planejou-se uma pesquisa baseada na aplicação de um questionário qualitativo a 

partir de entrevistas, sendo este composto por perguntas básicas sobre o 

respondente e sua empresa. As perguntas foram elaboradas, levando-se em 

consideração aspectos que poderiam de certa forma, influenciar o funcionamento 

da empresa, tendo o estudo como principal alicerce autores como os citados na 

revisão de literatura.  Apesar da amostra não ser representativa, ela é conveniente 

em função da disposição dos respondentes em participar da pesquisa e responder 

o questionário de forma bastante detalhada. Foram entrevistadas 25 pessoas. 

 

5 Desenvolvimento  

 

Para Estender (2008) a gestão de marca permite entender a diferenciação dos 

produtos como estratégia operacional; por isso utilizar a imagem da marca para 

fidelizar os clientes de determinada classe social desde a implantação o seu 

desenvolvimento e apresentação na área de venda. Com o objetivo de fidelização é 

necessário o investimento na área de gestão de marcas e profissionais especialista 

e com habilidades entre empresa e mercado, que melhore o posicionamento e 

agregue valor aos produtos comercializados. Para isto ações de marketing são 

fundamentais e relevante para a decisão de compra associada a qualidade dos 

produtos e não pelo baixo preço. 



Segundo o Euromonitor (1998) marca própria é definida como um alinha de 

produtos exclusivos pertencentes a um varejo ou atacadista; portanto eles têm o 

poder de decidir o uso do nome da empresa ou criar um nome para os produtos de 

marcas próprias. O objetivo de estratégias de criar embalagens para as marcas 

próprias e desassociar o nome da empresa de varejo torna mais atraente e melhor 

aceitação e oferecer aos clientes transformador e comerciante oportunidades e o 

diferencial entre baixa e alta qualidade dos produtos para consumo final ou para a 

revenda não desafiando as marcas líderes de mercado. 

A ABRAS (2004) assegura que os maiores varejista e atacadistas têm procurado 

desenvolver suas próprias marcas, formando parcerias fiéis  com fabricantes para 

produzir produtos de qualidade e equiparar os preços de marcas próprias com as 

grandes marcas nacionais,e é preciso fazer parte da estratégia de marketing das 

empresas; onde para isso os tomadores de decisões precisam estar atentos  as 

novas tendencias de mercado e a mudança do comportamento do publico alvo com 

o objetico de ser sair na frente  dos concorrentes do mesmo segmento. 

Para Kotler (2000) quando se planeja trabalhar com marcas próprias os 

fornecedores precisam se de confiança; por isso é de grande importância que seja 

estrategicamente estudada o público alvo. Outro ponto a ser destacado é que cada 

vez mais as marcas próprias são utilizadas para diferenciar os varejistas, o que 

aumenta o poder de barganha destes e contrabalança o poder de seus 

fornecedores, com o objetivo de manter-se competitivo, manter a rentabilidade e a 

lucratividade viável para ambas as partes, se beneficiando com a credibilidade 

existente pela qual os consumidores possuem pela empresa. 

Observou-se que as semelhanças encontradas na visão dos varejistas com relação 

ao nível de qualidade do produto influenciam na tomada de decisão de comprar de 

diferente nicho, apresenta forte tendência de crescimento e alguns produtos 

superam a qualidade ofertada pelos fabricantes, também a opção de criar diversas 

marcas para categorias diferentes sem utilizar o nome da empresa, viabilizar 

embalagens mais atrativas uma vez que não se está preso ao nome da rede e não 

precisa seguir o mesmo conceito institucional, ou seja, a logomarca da empresa. 

 

 



6 Resultados  

Os resultados descritos a seguir foram baseados nas informações colhidas nas 

entrevistas, também foram colhidas informações nos sites da organização. Estas 

contribuíram para complementar o estudo. Os resultados visaram responder, as 

identificações das marcas próprias às discussões apresentadas buscam traduzir a 

interpretação do pesquisador, construída a partir da análise das respostas obtidas 

pelas entrevistas realizadas, bem como, os dados obtidos a partir da observação in 

loco. As informações foram trabalhadas de forma a apresentar as percepções dos 

stakeholders com a finalidade de elaborar ações que venham a contribuir para 

marcas próprias. 

Quadro 1 – Percepções acerca de Marcas Próprias 

Stakeholders - 

Fornecedores (02) 

 

 

 

Para os Stakeholders entrevistados as importâncias de 

parceria com grandes segmentos de varejo permitem que na 

produção em cadeia de diversos produtos que levam a marca 

própria de seus clientes, o maior ganho é na liquidez em seus 

custos diretos. Permitindo direcionar os investimentos na 

aquisição de maquinários e na capacitação técnica da equipe. 

 

 

Gerentes (4) 

 

Os entrevistados têm a visão que a empresa buscou 

desenvolver os produtos de marcas exclusivas com muito 

cuidado agregando valores entre qualidade e preço 

competitivo, desta forma atraem clientes para as lojas já que 

não encontram estes produtos no concorrente. O primeiro 

passo é a definição de verba para investimento na divulgação 

das marcas e  lançamento de produtos. 

Melhor forma de  fazer com que os clientes conheçam o 

produto é através de degustações no ponto de venda e 

adistribuição de amostras. As marcas próprias foram 

desenvolvidas para buscarmos um nicho de clientes 

transformadores para levar à mesa e até revendedores sem ter 

a marca própria Assai no seu negócio. Hoje na marca 



Econobom estamos atingindo até os consumidores finais. 

 

 

 

Funcionários (18) 

 

A entrevista com os funcionários administrativos verificou-se 

que a grande maioria não tem conhecimento e não associam 

as marcas Econobom e Marca Chef como uma exclusividade 

da empresa, percebeu-se também a curiosidade de conhecer 

todos esses produtos e a decepção pela falta de ações para 

promover  a identificação visual da marca, Foi mencionado 

também  que para a organização chegar a lançar uma marca a 

pesquisa interna entre seus colaboradores é importante 

permitiria uma maior interação entre colaboradores e principais 

clientes, muitos enfatizaram que ações internas como por 

exemplo a sugestões do nome, logo da marca e até mesmo os 

produtos que seria de maior relevância na decisão de compra 

fidelizaria um maior percentual. Nas entrevistas com os 

funcionários operacionais que atuam na área de venda o time 

ligado diretamente a reposição de produtos conhecem os 

produtos compram e indicam por acredita que a empresa 

investiu na marca própria pelo simples fato de ofertar produtos 

mais baratos e que quanto mais vender aqueles produtos 

maior será o beneficio para a própria loja. 

Fonte: Dados da Pesquisa  

Observou- se que a semelhanças entre os grupos se dá pelo modo que 

demostraram interesse por conhecer os produtos desenvolvidos com o nome não 

associado a empresa, e a forma que a busca pela rentabilidade deixou de lado uma 

ação participativa da área de marketing, a falta de informação e confiança para os 

envolvidos na operação direta das lojas atingiu a mesma proporção de funcionários 

administrativos, os grupos demostraram interesse em se aprofundar e conhecer 

como nasceu a marca. Os entrevistados concordam que a empresa deixou de lado 

seu principal cliente, aquele que diariamente atua com os produtos e gera o 

marketing boca a boca e que ainda do tempo de fidelizar seus colaboradores. A 

implantação de ações de marketing de acordo com os resultados obtidos através da 



pesquisa qualitativa, é o investimento em ações capazes de fidelizar os 

colaboradores através de degustação e distribuição de amostras dos produtos. 

A diferença observada entre os grupos foi à falta de conhecimento mais especifico 

do desenvolvimento e implantação de produtos com a marca própria por parte de 

funcionários  operacionais, já no nível gerencial o conhecimento é mais nítido , 

apesar das controversas  de quando o assunto é abordado percebe-se o interesse 

em demostrar os produtos e realizar ações de diferentes modos, a venda é o 

principal argumento para pleitear investimento de fidelização, e não demostram a 

preocupação em perda de venda por falta de comunicação visual nas prateleiras, 

todos associam a estratégia da empresa em criar produtos exclusivos para oferecer 

vantagens comerciais entre as industrias na hora de fecha acordos comerciais e 

possíveis fidelização aos clientes que retornaram a loja apenas por encontrar ali os 

produtos exclusivos e impulsionam a aquisição de outros produtos . 

Com a pesquisa houve a descoberta que na opinião de todos os entrevistados a 

organização deve procurar e criar mecanismo de comunicação interna e externa, a 

área comercial ficou com toda a demanda de negociação entre os fabricantes e a 

rentabilidade do custo final deixou de lado a divulgação com seus colaboradores, 

onde os mesmos são uma fonte de divulgação e de clientes fiéis a marca contribui 

também com a indicação de compra para consumidores externos e não ligados a 

empresa. As possibilidades levantadas é evidenciar que apesar de alguns 

possuírem visões diferentes, a criação de ações de marketing é a chave para a 

disseminação de informações sobre os produtos, e o mesmo possui plena condições 

de verificar as tendências do mercado e buscar informações internas e externas de 

ações eficazes no desenvolvimento de novos produtos e fidelização dos já 

desenvolvidos. 

Segundo. Estender (2008) a gestão de marca permite entender a diferenciação dos 

produtos como estratégia operacional; por isso utilizar a imagem da marca para 

fidelizar os clientes de determinada classe social desde a implantação o seu 

desenvolvimento e apresentação na área de venda. Com o objetivo de fidelização é 

necessário o investimento na área de gestão de marcas e profissionais especialista 

e com habilidades entre empresa e mercado, que melhore o posicionamento e 

agregue valor aos produtos comercializados. Para isto ações de marketing são 

fundamentais e relevante para a decisão de compra associada a qualidade dos 



produtos e não pelo baixo preço. 

Para Kotler (2000) quando se planeja trabalhar com marcas próprias os 

fornecedores precisam se de confiança; por isso é de grande importância que seja 

estrategicamente estudada o público alvo. Outro ponto a ser destacado é que cada 

vez mais as marcas próprias são utilizadas para diferencias os varejistas, o que 

aumenta o poder de barganha destes e contrabalança o poder de seus 

fornecedores. Com o objetivo de manter-se competitivo, manter a rentabilidade e a 

lucratividade viável para ambas as partes, se beneficiando com a credibilidade 

existente pela qual os consumidores possuem pela empresa. 

Diante dos resultados encontrados e de acordo com o ponto de vista dos autores 

utilizados para a pesquisa conclui – se que o melhor caminho para o problema 

encontrado é a realização de ações de marketing. Para a fidelização das marcas 

econobom e marca chef como exclusividade da empresa. 

Serão criadas ações de marketing branding, tabloide exclusivo, ações 

promocionais, mala direta, Emails marketing e posts nas redes sociais. Também o 

desenvolvimento de um planograma que será disponibilizados na intranet da 

empresa, onde todos os colaboradores envolvidos no processo operacional, terá 

como direcionamento padrão a exposição dos produtos nas gondulas junto as 

marcas já consignada no mercado.  

 

7 Considerações Finais 

 

Os objetivos desse trabalho foram identificar o conhecimento dos colaboradores 

operacionais e administartivo, quanto a associação das marcas Econobom e Marca 

Chef como produtos de marcas próprias da empresa , para tal foi realizado um 

estudo de caso, com abordagem qualitativa por meio de entrevistas, na empresa no 

setor de varejo . A revisão de literatura sugere que existe uma relação entre Gestão 

de Marcas e Marcas Próprias.  

Os principais resultados demostraram que  os objetivos foram alcançados a area de 

gestão de marcas, desenvolveu a proprosta e de comum acordo foram adotadas por 

diversas areas da empresa, colaboradores identificam e buscam a aquisição das 



marcas próprias no momento de suas compras, informações comerciais afirmam que 

produtos especificos como o papel higienico e batata palito tiveram crescimento nas 

vendas. 

A princípio, tinha-se receio de que o questionamento sobre os temas desta 

pesquisa não fosse bem compreendido pelos stakeholders durante a entrevista, 

porém foi surpreendente o entendimento deles quanto aos assuntos tratados, 

acreditando-se que isso se deve pela própria rede de informações que faz parte de 

seu cotidiano. 
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