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1. RESUMO 

 

A Ben & Jerry’s faz parte do conglomerado Unilever e é uma das maiores 

empresas de sorvetes do mundo, com pontos de atuação em países como Brasil, 

Estados Unidos, Israel, França, Canadá e outros. Pensando nisso, o presente artigo 

teve por objetivo evidenciar as estratégias de marketing, bem como analisar sua 

relação com o comportamento do consumidor da marca no Brasil, mais 

especificamente no estado de São Paulo. Em paralelo, foi realizada uma simulação 

tributária sobre a importação de uma unidade do sorvete da Ben & Jerry’s, com o 

propósito de elucidar os motivos pelos quais, nacionalmente, o produto em questão 

apresenta tamanha disparidade de preços com os praticados nos demais países. 

Sendo assim, o artigo atesta a inviabilidade das empreitadas da Ben & Jerry’s no 

Brasil, caso fossem utilizadas as mesmas estratégias de marketing e 

posicionamento praticadas, por exemplo, nos Estados Unidos, seu país de origem.  

 

Palavras-Chave: Estratégias de Marketing. Consumidor. Ben & Jerry’s. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A competição fomenta o desejo das empresas em buscar sempre os menores 

custos e isso acaba por, também, discipliná-los e guiar suas ações no mundo 

corporativo. Para que isto ocorra, é necessário um estudo detalhado sobre os 

cenários nos quais a marca está inserida, pois tal estudo pode trazer um melhor 

entendimento sobre as relações entre os consumidores e o mercado.  

O mercado alimentício mundial, de uma forma geral, está controlado por dez 

grandes marcas, isso significa que a grande maioria das marcas existentes pertence 

a esses conglomerados, salvo raras exceções, criando um oligopólio de mercado, 

que pode acabar significando a diminuição nas opções para os consumidores, além 

de um possível domínio de mercado. Este cenário mundial se estende fatalmente ao 

mercado brasileiro, onde estas marcas também atuam.  Uma das marcas de posse 

da notória Unilever é a Ben & Jerry’s, que ocupa a quarta posição no ranking das 

marcas de sorvetes com maior receita de vendas (Forbes, 2016), contando com 

mais de 500 unidades espalhadas por 33 países (Época Negócios, 2014), entre eles 

o Brasil. É importante ressaltar que o atual cenário brasileiro, apesar de ser um 



cenário problemático e que atua com níveis de instabilidade econômica e política, 

está atraindo grandes investimentos (Valor Econômico, 2016).  

Tendo em vista que necessidades e desejos são requisitos expressados pela 

forma como o consumidor satisfaz os mesmos, pode-se afirmar que as estratégias 

de posicionamento de mercado das empresas estão intimamente relacionadas com 

o comportamento do consumidor dos mercados em que ela atua, já que se 

relacionam justamente com a questão de transformar a necessidade em desejo, ou 

mesmo o desejo em necessidade.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Este artigo tem como objetivo analisar o posicionamento e estratégias de 

marketing da marca Ben & Jerry’s e sua relação com o comportamento dos 

consumidores brasileiros, uma vez que o estudo deste têm se mostrado cada vez 

mais essencial para as organizações dentro da conjuntura competitiva atual. Outros 

objetivos são: 

 Identificar o posicionamento da marca nacionalmente. 

 Identificar o perfil dos consumidores brasileiros da Ben & Jerry’s. 

 Identificar os principais motivos do não consumo da marca no Brasil. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Definidos o tema e a marca que seria estudada, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas e um estudo de caso sobre a marca Ben & Jerry’s, que permitiram o 

aprofundamento sobre o tema a ser desenvolvido, reconhecimento das práticas 

adotadas internacionalmente, de modo a montar um panorama de atuação da Ben & 

Jerry’s em âmbito mundial. 

Além disso, foi desenvolvida uma pesquisa sobre a Ben & Jerry’s, com base 

nos chamados 4P’s, levando como base os conceitos de Branding, marketing 

internacional e comportamento do consumidor, de modo a compreender o 

posicionamento da marca no Brasil, o perfil de seus consumidores e os principais 

motivos de não compra de seus produtos por parte dos consumidores que 

conhecem a marca, nacionalmente. Essa pesquisa, do tipo survey, teve a finalidade 



de evidenciar os pontos observados através dos estudos bibliográficos que estão 

relacionados à posição da marca em âmbito nacional.  

Com o intuito de eliminar estas possíveis falhas no questionário elaborado, 

após a criação do formulário de pesquisa, foram selecionadas 12 pessoas para que 

respondessem o questionário e fizessem apontamentos quanto à ordem das 

perguntas, formulação das questões, escalas utilizadas entre outros aspectos. As 

pessoas selecionadas tinham entre 20 e 63 anos, residiam na região do ABCDMR, 

pertencendo às classes B e C e que, em sua maioria, conheciam ou já haviam 

consumido o sorvete da marca. Após a devolutiva dos respondentes do pré-teste, o 

formulário da pesquisa foi ajustado conforme as observações e melhorias propostas. 

Depois de realizado os ajustes, a pesquisa foi disponibilizada, via Facebook, para a 

coleta de dados.  

Além da pesquisa de campo, foi realizada uma simulação do tratamento 

tributário com um especialista na área de importações e exportações, que teve como 

finalidade analisar os custos pertinentes à importação deste produto, 

especificamente para o estado de São Paulo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

Sempre presente em nosso cotidiano, as marcas assumiram lugar em nosso 

imaginário. Quando questionados sobre determinados tipos de refrigerante, por 

exemplo, temos algumas marcas top of mind que se apresentam de forma quase 

automática em nosso consciente. Morici (2013) classifica a marca como o ponto que 

mais aproxima a empresa de seus consumidores ou potenciais consumidores. O 

autor ainda diz que a percepção do cliente pode ou não ser consciente, mas impacta 

diretamente no comportamento do consumidor, visto que essa percepção sempre 

antecede algum comportamento. A marca possui um grande valor para a empresa, 

pois é através dela que os consumidores diferenciam e consomem os produtos e 

serviços. 

O trabalho do branding é criar reputação para a marca e está relacionado a 

criar diferenças, a assentar a marca em um produto (KOTLER; KELLER, 2006). A 

reputação, explicada pelas teorias de brand equity, que, segundo Morici (2013) é o 

poder do intangível da marca ter um valor maior, formado pelas características 



percebidas e associadas à marca pelos consumidores; como a familiaridade, 

lembranças, nível de preferência, entre outras. 

Já o estudo do comportamento do consumidor tem se mostrado cada vez 

mais essencial para as organizações dentro da conjuntura competitiva atual, pois é 

através deste estudo que as empresas podem identificar os desejos e as 

necessidades de seus clientes, ou potenciais clientes, e assim, desenvolver novas 

estratégias, produtos e serviços, a fim de suprir estas demandas. Para Mowen e 

Minor (2003) o comportamento do consumidor pode ser compreendido como as 

formas de estudo onde se analisam clientes e os fatores motivacionais existentes 

para que se ocorra à ação de compra. Para entender o comportamento do 

consumidor de maneira completa, é necessário, primeiramente, entender os fatores 

que podem estar relacionados no processo de decisão de compra. Samara e Morsch 

(2005) citam que essas necessidades podem ser comparadas a um iceberg, onde a 

parte exposta do iceberg compreende a ação do consumidor, como a compra de 

determinado produto, e a parte submersa se caracteriza pelas motivações que 

fizeram com que o consumidor realizasse essa ação. 

A forma como um produto é posicionado no mercado pode influenciar os 

consumidores. Algumas estratégias são utilizadas para que os consumidores, ao 

realizar o comparativo de determinada marca com um concorrente, percebam um 

valor significativo ao comprar um produto x. Esta estratégia é chamada de 

diferenciação (MOWEN; MINOR, 2003).  

Com a competição entre as companhias estando cada vez mais acirrada, a 

definição de boas estratégias de mercado, como as Cinco Forças, de Porter (1989), 

é a única saída para a obtenção de êxito nas empreitadas empresariais e, levando 

em conta que toda empresa deseja crescer, as estratégias de mercados têm por 

dever analisar e entender esse ambiente de modo a apontar quais os melhores 

caminhos a percorrer.  

Uma empresa deve desenvolver um mix de marketing para suas estratégias 

de marketing, e uma importante ferramenta utilizada são os 4P’s, já que baseado 

nessa ferramenta é possível decidir qual será o produto, seu valor no mercado, onde 

será vendido e distribuído e quais abordagens serão tomadas para a divulgação do 

produto. O mix de marketing é o conjunto de ferramentas de marketing que a 

organização combina para obter respostas desejadas no mercado-alvo dizem Kotler 

e Armstrong (2007). As variáveis da ferramenta 4P’s são conhecidas como: praça, 



preço, promoção e produto, e cada uma possui a função de nortear o mercado-alvo, 

assim gerando o mix de marketing. 

Além de, no atual panorama mundial, onde a palavra “globalização” não ser 

apenas mais um conceito, mas uma prática diária, a competição entre empresas ter 

evoluído, não ocupando mais o patamar de um assunto doméstico e nacional. 

Sendo assim, no que confere a marcas, a internacionalização é para Keegan 

e Green (1999) a ciência que estuda as relações de fatores, como adaptação de 

produtos para diferentes mercados e a possível aceitação desses produtos, como 

descrito na definição de marketing por Kotler (1998), mas, nesse caso, para o âmbito 

internacional. Tendo isso em vista, Lima (2008), diz que o Marketing Internacional se 

baseia em alguns pontos chave, sendo eles: planejamento; pesquisas da área 

econômica, aliada a conhecimentos desta área; estudo do comportamento do 

consumidor; estudo do produto (como preço, e canais de distribuição) e 

comunicação de marketing. Além de um estudo baseado nos fundamentos da 

Análise SWOT (a análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças), que 

evidencia a necessidade do estudo dos hábitos políticos dos países, visto que são 

imprevisíveis e incontroláveis e podem arruinar a empreitada internacional da marca 

interessada.  

Para esse processo de internacionalização das marcas, existem algumas 

modalidades a serem seguidas, sendo algumas delas: “franquias”; “joint-venture” e 

“exportação”. 

 

6. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

O questionário foi disponibilizado para coleta de resultados através da rede 

social Facebook, e obteve um retorno de 214 respondentes, sendo 29,4% homem e 

70,6% mulher. Com relação à faixa etária, os grupos de maior evidência na amostra 

possuem entre 18 e 24 anos (31,8%) e 25 e 31 anos (29,4%). Estes resultados 

podem ser justificados em ocorrência de os componentes do grupo pertencerem e 

possuírem seu vínculo social dentro destas faixas etárias (MOWEN; MINOR, 2003). 

A respeito da renda familiar, o percentual de 31,3%, que se mostrou o mais 

representativo na pesquisa, possui renda entre R$ 3.721,00 e R$ 6.220,00, 

pertencendo este grupo à classe social C (IBGE, 2017). 



A fim de eliminar possíveis respostas que interferissem no objetivo da 

pesquisa, foi inserida no questionário uma pergunta referente ao consumo de 

sorvete. Um pequeno percentual, correspondendo a 3,3% da amostra, afirmou não 

consumir sorvetes, tendo como principais motivos a falta de habito (50,0%) e 

restrição alimentar (33,3%). Tal fato pode ser embasado no que compreende aos 

motivos de consumo de alimentos descrito por Alvensleben (2002), onde a escolha 

de determinada alimentação está relacionada aos fatores psíquicos decisivos para a 

ação de consumo. Com relação aos respondentes que consomem sorvetes, estes 

indicaram, em sua maioria, que o consome pelo menos uma vez ao mês (33,3%) e 

ocasionalmente (33,3%). 

Dos 207 respondentes que informaram consumir sorvetes, 118 (57,0%) têm 

conhecimento sobre a marca Ben & Jerry’s e, com relação ao consumo dos sorvetes 

da Ben & Jerry’s, 56,8% dos respondentes que conhecem a marca, já consumiram 

algum de seus produtos, enquanto 43,8% nunca consumiram, tendo como principais 

motivos o preço (43,8%) e não saber onde encontrar os produtos da marca. 

O perfil dos 67 consumidores da Ben & Jerry’s, que responderam à pesquisa, 

será apresentado na análise a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acerca da renda familiar dos consumidores da Ben & Jerry’s, os dados de 

maior destaque se referem ao valor acima de R$ 11.221,00, com 28,4% e aos 

valores de R$ 3.721,00 a R$ 6.220,00, com 23,9%, pertencendo estes grupos, 

respectivamente, às classes sociais B e C (IBGE, 2017). O consumo dos sorvetes da 

Ben & Jerry’s por aqueles pertencentes, segunda ao IBGE (2016), à classe B, e que 

se evidenciam sendo os mais representativos na amostra da pesquisa, pode ser 

embasado pelo fato de os consumidores, por possuírem maior poder aquisitivo, 

despendem de mais recursos para a aquisição de alimentos considerados como 

supérfluos, enquanto os consumidores de classes mais baixas adquirem, em maior 

frequência, produtos de necessidade básica, como grãos, vegetais e carnes 

(MOWEN; MINOR, 2003). 

Referente à imagem que os consumidores da Ben & Jerry’s têm sobre os 

produtos da marca, 42,6% consideram como estes sendo de qualidade, seguido 

pelo destaque devido à variedade de sabores (22,5%) e por fim, no que confere às 

características mais representativas, a definição dos produtos como sendo 

internacionais, com 20,9%. A imagem que os consumidores da Ben & Jerry’s têm 

sobre os produtos da marca podem estar relacionadas aos fatores descritos por 

Samara e Morsch (2005) apud Rocha e Christensen (1999), sendo eles a 

percepção, a aprendizagem e a memória. Estes três elementos auxiliam os 

consumidores a analisarem os motivos para a compra dos sorvetes da marca, a 

decidirem por comprar o sorvete, e por fim, a armazenar as informações obtidas 

através da aquisição e do consumo do produto da Ben & Jerry’s. 

A fim de analisar como é definido o preço de venda dos produtos da Ben & 

Jerry’s nacionalmente, para a distribuição em supermercados e padarias, apontado 

pelos respondentes como um dos principais motivos de não compra dos produtos da 

marca, foi realizada, por um especialista em comércio exterior, uma simulação do 

Tratamento Tributário e Administrativo das Importações sobre uma unidade do 

sorvete da Ben & Jerry’s a ser importada para o estado de São Paulo. O produto 

selecionado para a realização da simulação foi o sorvete de 120 ml da marca que, 

com base em pesquisas em redes de supermercados americanos, como o Walmart, 

pode ser adquirida, em média, pelo valor de US$ 4.00 e, para a realização da 

tributação, foram levados em consideração o valor aduaneiro, que consiste na 

somatória do valor do produto, custo do frete e o custo do seguro da carga, e, após 

a somatória destes três elementos, foram calculados os impostos de importação, IPI, 



PIS, COFINS e ICMS, impostos estes a serem recolhidos nacionalmente. Além 

destes impostos descritos, para a realização da importação outros custos e fatores 

devem ser levados em consideração, como o frete e o seguro da carga - que 

possuem interferência sobre o cálculo dos impostos - a quantidade de sorvetes a ser 

transportada e os valores relacionados à armazenagem, transporte e o 

desembaraço aduaneiro da carga. Após o tratamento tributário realizado, uma 

unidade do sorvete da Ben & Jerry’s passou a custar, nacionalmente, o valor de R$ 

24,83 . A simulação da tributação teve como objetivo, de maneira breve, por calcular 

apenas o valor de transporte para uma unidade do sorvete, demonstrar como o valor 

de um produto, especificamente do sorvete da Ben & Jerry’s, se modifica ao 

adentrar outro país, como o Brasil. Tal fato foi decisivo na justificativa quanto à 

diferença dos preços de venda praticados por supermercados dos Estados Unidos e 

do Brasil, bem como o posicionamento da marca nacionalmente. Na atualidade, os 

sorvetes da Ben & Jerry’s são considerados, pelos consumidores brasileiros, como 

produtos gourmets e sofisticados, pois a estratégia utilizada pela empresa no 

mercado nacional disponibiliza e vende seus produtos de forma a evidenciar o seu 

valor agregado perante outras marcas de sorvetes por conta dos altos valores pagos 

para vender tal produto em mercado brasileiro (KELLER; MACHADO, 2006). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar as teorias do marketing internacional, branding, comportamento 

do consumidor e internacionalização de marcas juntamente a um estudo de caso da 

empresa Ben & Jerry’s e pesquisa com consumidores, foi possível determinar que 

existe uma relação do comportamento do consumidor com as decisões de marketing 

em diferentes países. 

A primeira fase dessa pesquisa permitiu a amostragem de quantas pessoas 

são consumidoras de sorvetes e quantas não são. O próximo passo foi apontar 

quantos destes consumidores de sorvetes eram, também, consumidores da marca 

Ben & Jerry’s e traçar seu perfil. Também foi realizada uma simulação do tratamento 

tributário sobre a importação hipotética de uma unidade do sorvete da marca, onde 

foi constatado que o produto, em cujo país de origem tem preços de varejo a 

US$4.00, passa a custar, nacionalmente, o valor de R$ 24,83. Com esta cotação, 

observou-se que, caso a Ben & Jerry’s adotasse a mesma estratégia internacional 



de precificação para suas operações em território brasileiro, ela dificilmente arcaria 

com os próprios custos. Portanto, o aumento no preço praticado pelas franquias e 

demais pontos de vendas brasileiros fez-se necessário.  

Sendo assim, ao cruzar os dados da pesquisa com os obtidos com a cotação 

da importação, percebe-se que a estratégia da Ben & Jerry’s para sua empreitada 

no Brasil foi alterada no que diz respeito à sua estratégia original, de modo a 

evidenciar o valor agregado em seus sorvetes, justificando, assim, o alto preço de 

venda desses produtos. A marca, então, adentrou o mercado nacional como uma 

empresa de sorvetes premium, concorrendo com outras desta mesma categoria. 

Isso é facilmente percebido caso observada apenas a disposição das lojas da marca 

em território brasileiro, visto que a Ben & Jerry’s decidiu instalar suas unidades em 

localidades com altas concentrações de pessoas com elevado poder aquisitivo, 

como a Oscar Freire, na capital paulista, por exemplo. 

Outro ponto destacado nesta análise foi que as repostas obtidas no 

questionário, devido à bolha social dos autores, mostraram um número considerável 

de consumidores da marca na região do chamado ABC Paulista, demonstrando 

fidelidade dos clientes à marca que passam por adversidades para degustar o 

sorvete, visto que o mesmo não é de fácil acesso a essa região, imputando nos 

clientes que desejam consumi-lo a tarefa de se deslocarem até a capital paulista 

para tal. 
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