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1. 'l'EHA

Marcas de su?srmercaJo - um estudo explorat6ri~.

2_ JUSTIFICATIVA

I) de::::envol vLrne n to mar-c ae de

(ou controladas por) supermercadistas

bastante recenta e ainda pouco est llCl.~1(10

o temü, no entanto, tem despertüdo o

pesquisadores d,~ á r ee de mer-c adoLogie . Por' um .Laco, tal

. interess(~ p:covém do C~011V"(':;11C iori a I

mercadológico doe pr-cdut.oe sob l'j;:'s. Contr'::lriandca. ten3ància

à crescente segmentação do mer-cedo de ben~3 de consumo, de

modo a satisfe.zer as necessi.dade::-~ de !,o;rupos d i sr.Lnt.oe ce

COJ1St1111idol~es de maneira
s »

a~, empre sa.2; que

trabalham com MSs, em certos casos,

consumidores de produtos diferonciados

1. RESNIK,
"Har-ke t.e r-e

Alan a.; TUHNEY, Peter B. B. SI. !1ASON, .i. Barl'Y·
}-1 b.l"'V aI:' (1"ro ~Count~el'Segn"ll;11'ta, t i011 ~...

100-6, Sept./Oct. 1979.Businesé Review 5(57):
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3. OBJETIVOS

sob essas ~arca3;

4. DESCRIÇAO DOS CAPITULaS

o . . . .,
lr~,lC;lCil da

'. -,'~ .,_o ""-'" ••.•/
, .

• .; 1.'::1 .: ••. _ z: : 1.. .~_:•. ...:;

. ,
~i lnO,~1

que, 0"\..1 t.y' o ~-:~ ~.)S

de eenv o 1v Lmen to ~~obl'e os

impulsionado o c r-eac á rne n to de vendas dessas merc a c .
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cidade de. São Pau~0,

daqueJ,a pesquisa. O último capitulo ,contém as conclusôes, e
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1.1. O varejo e o supermercado.

. , .:.n;..-" __"li.L
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acentuaia ã medida gue e número ele

I/.,
~_"'1 / •. o SU1:';e1"~1t;::.-,c~.Ll:J m 1. J J .i mo

.• .... , .'

l~I·.:1·'~ i .t r: ~:"2 :t!\:'t rr, 72"!:\ I~) .•

. , ...
L- ,.. ~f~·j(~'L;l;i. ;~!.~.:..t.~ \ - ..'

qu ari te:
. , ,1.>.r' (~};) r.;. .0:: \..-:: é~,_:E :' ..,~.

cadelas de lo~a3 ( 6 ) ;

à o

do 61..1 to·-· se 1:"V 1. ÇC)

bu ac a loja 03
, . '

i..~~~lno :_~Z, ~ ::1:":.c .-c) S

até o local
,

o n c e
.. ,

!~e g l ~:~,-.:.f' .3.c.~rJ

me c ari í c ame n t e .

4. ;:-',TIU-1At,;, :';cyuJ:', O Cornó ro io Vill'Cji;;tJl e O~3 ~-;upcrmt:rcildo3
na Cidade de São Paulu, p, 85-6.

no ComórcJo
Lnveet.Lmc nt.o Externo
In terno Bra:.:>iJ c 11'0,

e 'I'on-Iô no .i.a!j. HAl<;EUf\::;EE,
O'Li go po I intica
74.

r..'/~3--

6. CYRI LLO, Irc-n i se C. O Pê-:l.pcl d();; Supc: r-mor-o a do n nu V':H"C.jO
d(.:! 1\1.Lmcn t.oo ~ S(~'i() TIti '-1L0 ~ J rl~~;t .:.r.u t,(} '.jt? Ele ~.>!u :;..~·:;;:-1.3

Econ6micas, Sér.i.e En aeí.o s Ec onôrn Lc c c (n _ Cf.:), Ei/:r7, p. t09.



.1.2. Marcas: definição e terminolo~ia

Uma mar-c a <: d e f ini.:.1é:l corno t: c..~:~J};.:..~)'.
. ,

....::J'. n.i.i •

cotrc orre nci a" (7).

e de

Embor-a a.
,üe !Tl,:..':l.rcf..1..S

razoável n0mero de estudos, a termino:agia referente às

meemaa é a í.nd a basté::.nte
( ,-.,
\ ~:))

-dez te r mo t-: usados na língua .ing Le e a pare. nomear as merc a e

dos f ab r-Lc an t.e a , e de z e e ee t.e a <;!u G .1a ~3 dos

dí.et.r- Lbu i dor ee .

(]1O-~3~":").3r·y o f M.~"';.l'"ke t. i'!'l g ri' e l~!:;;f.;~

Adtni.n Lo.t r-ac õ o do Markc t. ing
Controle (3 vaIs.). São P0ulu, ArLe e , lJ!";,

P 1 ~~l.I'~c:,j (,-1 ;;:\.; :-1 i.c e
l~>. t)r; i._..:2 (,v~. ~') .

5 ,
"The

P.pril
af8. SCHUTTE, 'I'homae

Joul'nal of Market~ing
F.

1 "1..'(-..i-~,-,'.::J..

9. Idem.



acentuada à medida que é • 1 ,~ ,
1."- •••

(4) . o supermercado no m: j 1.1 no () ..'3 (:.i /]C:CJ

desse

- . '0,',,:t,

t. 4! -,.L', .• j ~ i..

quanto ao tipo de propriedade,

cadeias de lojas (6) ;

qu an t.o à o pe r-e ç ê o , ~...l,L~

u tí Lí z ac ão do auto-serviço ü :",_ .. e.:

busca na loja os produtos de seu Lnter-e cce , , ' '.:~:,~t!1'.:'! :_:~ ..•. l ••..) c; .-c:::~

até o local onde t=: f e t: '...;3 "~, -,

mecanicamente.

4 ... ~:-~TI~~.J>~/\~'-:">l(':"yl~r ~ () C{.)rn{]I·C~ L(J \lilf'(~(j j ~,jLt~ 1"; ()~,', :.,\.;.j.~1(':·:;1\

na C:id<J.dr. de ~ifío PllU]O, i:', ~:~;:=;.. (-'

5. ••.•1. 't' nv {.:f, t. j Íi i:, " ! ;.t; (-.~ !.: ;,~L ( ~r'; l()
In te r-r.o Fd,.t~.;j } c i f'U,

: ;c; l ;1

OligopoJintica no ComércIo
7-1.

(L
de

o Pape:] \/;.r·(~.j(.1

1\1 Lme n tO~J .
r'," .l •.",

EC()!101nl.C<:'i~·3 ,
I.
\ ; .. lW).



1.2 .. Marcas: definição e terminolo~ia

i (1(711 i:.i fi r..-=- -':'11'

J -
A~.t

f ab r 1c2[11 te o d eu
. ,o r :.@~t:.:n 1::1.

isto e, I'à conco rre ncia en t.r e .f2ljl~iC:~:~~·.;t:e;,36'

no e

d,e

razoável d e e s tudo e ,

mesmas é ainda bastante . .lrnr::r·(~c1 Sil .. Sc hu tt.e (9 )

dez Lrrg Le ea par'a r.ome a.r- as r!1é\..t'C"u:::~

do e t e r-mo 3 a(11.l8 la.3

. . .• ~ .e e e e t~:"~C~3S,3() t.e r-m i rio J.(lg..:..::O ~:..;e

marcas de propagfJnda,. .na rc es de f áb r i.ca , etc - :

C~lO~38é~1''''y :..")f
AdminjDtraç50

l'1:..l1:-'}~t:~L .:L ng T~e c:nEJ ,

do M'lrkeLlng
lGfj~L

Controle (3 vais.).

~Journal'of Marketing r.•..' ,
"The

/l.p 1.' i L
.3eraa11 t iC ..s

1960.
of8. 'I'homa s

9. Idem.



di s tr it:tlit10r2S" fala-se em "larCas pr6prias,

privativas, ~arC8S particulares, marcas da C~3~ O~ da :oja,

. .~L:n~·!."ec130:3:

esc l.Bl'eCem, é a

Por ou t r o lado, o t.e r-m i.rio Ló g i o o

compron:eter a delil,ü taç2"Í.o do

as práticas de marketing a elas·relacicnadas. Para evitá-lo,

Schutte p:r'op(:k~ un.a c1istinç0o o'nt.r-e as i1iéü'Cas de e.co r de com o

grupo q"\.i8 a e pO:3SUl ou oo n t.r o La . P,s2.Ln, o óutcr dc-:!~~ino.:~C,Il"'C):

maroas de f abl' i c ante ( t·1F2, ) , "aquelas que siic.,

ou contl'ol':'ichs uma
. ~

Ljl~&·éir;.I ~·;a';~'a(~l

comprometida ;:·'l'.Íncip.:.'"Llment:c com a produção ";
,~co ,

( l'11's ) ,

prop.t'j(·?daâe cle ou controlada:..:; uma

comprome ti da pl~.iI1C.ir'almell t:e com a di st;ri bu i Çao "
( 10) .

aquela come rc í.a I i z'-1.dtl. varejo a~,r,~ve.=;

supermercadi f:',~:a3. Dado que a de f Ln i c ão d.e ::~chut,te c f (;: ta

com base no tipo de organização sue detém 0 proprioJuJ0 pu

10. Idem, p.10.



ele "'0 _•.•.••••
J:'l.-L .•..

~. . . .'
L"1_L ~:J~ 1·' .1.. rJ u; ,~~·~~C,

c~?ermercaJ!stas- '\. -. -.
: •• ,:. ~'l

eJ:1C;O!lt.!. ...al"l
'10'/' ~~ ,.••
1. .••.•••• .:. •• "~-.1 .•: .r- ó..:.,:: ...~~

casos~ c J?tOtl-- C·e. po r 1..1 t. i 1iz a r:
, . ."

{.~.:.,=.;;r·\~~-~.; "./..:: ::.3

sobre as MDs, que us incluem_

usados pelos autores, indicando-sc, entre par0ntps8S, o tipo

de marca (l,jF, tom ou 1"I:3),

adotada no presente estudo.

,.1'



2. MDs: U11A REVIS1\O

.-..".;~
.·.:.· •••.r

TEOHICA



-Ó; -'-.

2.1.' A QUALIDADE DOS PHODUTOS

() t.ema da. qua 1i dari e do s l:':l'od u t.o S 30 t:: ~11)~~r~':'.'.!::~ ':38 r'

visto sob 1 •

(10':' ~3 o pr i.rne i r-o ç..

'real desses produtos; o segunco, a qual~dade tal como ela e

pelos
t.êm sc~ o o no e r'!t :cadc:

a2~pecto :- ou.j a exp I i c8.(1ct

, .'
a CD." c'C:'<.'l.,::élO

alguns • 1'" •
.1]]01.C1.0<3 sugerem qiie

e 50.'1'

que os do i e tipos produto Int~:.3J])aS

our ec t.er i e ti oee queLi te ti vaso Esse resultado também se

con ti rmou em uma pes':juiDd en.i I c.:g2.t.. de sse nv a l vi da em 19~·-;., n s

mesma" (11.) .

11. t1CGOLDF:I CE, Pe t e z: 3. "Prodo t; t, i :::;er;;:;a marca: ['f':l1'ché f a nrio
pe ur-e ? , 11 Marketing 1.3: 24, Feb . 8E:. Ncto é f e i t.e , no
texto, referência às fontes das pesquisas citadas.



As pesquisas ci tadas por i'1cGoLdrich most ram '-:lue

cr-e ac e a F,arcela
,C8 c ori e um i oo r-e a qUE" tê::o

po~itiva ~m relação à qualidade cia~.~Ds. AprGvei~0nd~ essa

o autor traça ainda U~ gráf~co hi?~t~t~cc.

reproduzido a seguir, sobre a evolução do pos~~icn~8el~rG das

MFs e M~s no periodo 1970-84.

. . ,"'
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Gráfico 2.1. - Preço e Qualidade (12)
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NOTA: o gráfico ilustra como as MFs €" MIlE são percebidas
peLoe oon sunu dor-e s em relação a preço e g-.létliàade. 1·1F1 e MIl].
repl'esent.am a po ei ç ao rned ie ern Hi7~-"; 1'1F2e l'1V::::. a pC'2.ição em
1~184. A:3 a r-ees t.race<ié\das, ~FZ e MDZ, indicéd!i as zonas. no
interior das quais se coloca a maior parte dos produtos de
cada uma àas categorias.

12. Idem, p.25.



McGoldrich,

elevação na qualidade aas .::.

'_1. t,"

uma meLho r í e 11[) n í.ve I q~aliJaci~ das ~L3,

produ tO~3, c omerc i.9.1 i.zaçtlo sol; }'.;fí\.-.
L .!.L/..:".J , que

.àqueles vendidos sob suas própr ias mer c a e (14).

fatores são .apon t.a doe na expLí cação do apl' i.,nO~.'éj.n:ente, da

qual idnde das t-lDs:

consumidor, que permt teL:rnl:'l maLo i- vigilância daque :r;) ('::;1

.13.. CHET\!\JAT(),:\JY, Le e Lí.e do , "T'h e in1pa,~t of t})Ü ·~!:.:.~!:secl
b a Lan c e o f ;;:.o v..·e r- f r cm ma riu f.s'c: t. u ;....e r: :~.0 rct,':':l~~Af:.·L' ":';1 t.~.(_:: -,.in
pac k ageeJ g 1'."Cj C ('i r'i e 2~ :rí6. I" h. t-: t +, •• I r. : ~)r~r.I.JEC~~<1>~~.. .~\,..;'..' r_!. .::( :' •. >. ri:.~y ~
Srinivéls K. HctaLl a.n Mar.'kcLing Ch':H1JlelG. ~,·_:>:;::l',
Routleclge, 1389, p.261.
14. SC;}·:DTTE~1'}:o:nas F,. & C:C'OK.. Vi.to!.~ .]. "Br e..IlJ':"1t~ .?·'__~il':'ci(;s
arid r'r['~ctice.3·I.. Tn : Sci.o nc o , 'I'o c hrro Lo gy arrd Hill."1{(:t:.i111J ..
I-IA1\S, J;:':'i.YH1011tj E .. (8l.l.), r\~íA, 18(~8, i?1~)r7-~2J:3. Ci.~~~~j!_. e m
S\~JAN, John E.. !' Pr- .i c e Pr-od u c t Pe r f o rma nc e C~()I;11:"je ti. t i 011

Between Re t a í Le r' and t1anufacturel' B::.'and:..;". Jou['nal o f
Marketing 38: 52, July 74.
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15. "La.beL v1ars". The Economist, 16.04.88, p.84.
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Gráfico 2.2. Gr3- Bretanha: Evolução das Vendas de M5s
de Alimentos Embalados (16)

(Preços de. 1986)
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Pelas indicaoBes encontradas nos estudos vistos até

aqui, parece crescer o n0mero de consumidores que percebe a

qualidade das i·ma de forma positiva, e essa t.e nciê nci e de

crescimento parece ser reforçada pela própria at ....aç ão dos

varej istas. Contudo, cabe notar que os parâmetros US2.D.OS

para avaliar a qualidade v a r Larn entre OE; c on aumi dor-e.s : U.:1S

julgarão o nível de qualide.de [>0108 et.rí.bu t.os f í s â cc e do

produto; outros serão influenciados pe i o nome da lcja ou

pela familiariedade da marca. Há ajnda oa que t.eride r ãc a

fazer seus julgamentos mais com base no preço do que l~CS

atr ibutos f í e í.co s , acreditando que P:COdUtCH3ma í.e C<:il'O:3 t êrn

melhor qualidade, ou sentindo-se' menos "satisfeit03 c O Ir. a

compra de produtos mais baratos (17).

A avaliação conjunta de qualidade e p r-e ç o nos

r-eme te à idéia de valor de Smith, segundo a qual

"um consumidor compra um produto ou serviço por causa de seu

v e I or ("value-package"), i. e. ; os bene ii.oi oe que ;:,ao

adquiri dos em tiermo e de seu cus to. Ouautio mei ores os
/~ . ..-

beneLi cioe o IJlf1101" o custo, mei or o val or:" (18)

Dado o c r-e ac i.mento de v eride e das t-1Ds, podeJno::::~,::;1.1po1'

que elas t.êrn se apresentado sobre produtos que., 10-::.1'.':1 um

grupo crescente de co~sumidores, parecem possuir maior valer

17. BELLIZZI, ..Joseph l\. et alii.
National, Private and Generic
Retailing 57(4}: 58-9, Wint·Sl.

"Co naume r- Per'ceptiOrl3 of
Brande " . Journül of

18. SMITH, 'I'he odor e A. "The oommod i ty+pr-emium e.ce Le : a f c r-ce
in the de ve Lo'pment; of sucessful strategy '". · Munagement
Review 8(68):9, Aug.1979.

Cc



relativo. ,Quanto à qualidade fator que nos dá alguma

aproximação sobre a avaliação dos benefícios v Lrr.o z que

cada vez mais consumidores têm opiniões favoráveis eobie as

MDs. Vejamos, pois, a questão do preço.



2.2.. O PREço DAS MDS

Na literatura, e f~eguente a referência às :-.,..{!"'. -.
•• ~ l... ~-> .:;'.:;;no

marcas mais baratas do que as MFs congê~erea:

uma reportagem do "The Ec onomiet:" constatava qê.H:., na:3

cadeias varej istas bri t.ân í cae , as MD::..; e ram de 17 a ::::b~;: mais

baratas que as 1'1F8corresponder:.tes, no rarno d.e , , .
<"=1..1.r.me n t.~:'\E~

embalados (19);

Be11izz1 et alo falam de um intervalo de 16 a de

diferença entre MFs e MDs, em geral (20);

-para Gelb, esse intervalo oscila entre 10 e 15%

- para Bond, a oscilação e maior: entre 10 e 20% (22);

19. "Labe1 \'Jc:uls". The Economist, le.84.8B, p.34.

20. BELLIZZI, Joseph A. et al1i.
Nationa2., Private and Generic
Retailing 57(4): 57, W:i,nt~81.

"Co n a:..une r Pl~:rICt;:pt i()11S of
Brands" . .Iour-nu l. of

21. GELE, Bet av D. "No+Name Pr-cduc t.c : A Stei:' 'reNa!."} No-:
Name Hetailing?" BuoLrre ars Horizons 23: '8, July lSI::':O.

22. B(J!\D, C. "Cwn Labels v e the b r-e.nd e'". Har-ke t.Lng ::i: 24-
6, l1arch 1984. Ci tado era CHER:':JA'ICNY, Le.s Lie de. "T'h e
impact of t.he .changed ba Lanoe of power' f r-orn meuu f ec t.ur e r to
r-e ta i Le r- in the UK paCkE:lged g r-oc e r Lee mar-ke t.?. In:
PELLEGRINI, Luca & REDDY, Srinivas K. Retail an Markcting
Charmels. Loridori , Routledge, 198D, p.2G2.
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finalmente para McGoldr ick , u.tnaHD, para ob t e r- auceeeo ,

deve ter um pr-eco ao menos 15:;'~ inferior àsuele d"" t-1F

correspondente (23).

razões como:

o menor custo de promoção das XDs, Ja que s~au não

com 03 apelos gerais de promoção dos varejistas:

a maior ~aeionalização da distribuição d6s MD~, que

permite que ela e.e.ja feita a um menor cus t o ;

_ o menor preço pago pelos varejistas aos fabricantes pelos

produtos comercializados sob MDs. O preço aSSUffi0 propo~~3es

infer i01'e8 (~l.ler~ pelo meno r' custo de..s !'"1Ds pa:r'o. o ~pl·CI\.1l~tor

(que, em geral, utiliza-se da capacidade ociosa de sua

~ábrica para produzi-las, não agregando ao custo total dos

produtos custos com prop~ganda, ·pesquisa, etc.), quer pelo

graridé poder de barganha dos varejistas, adquirido em função

do c r-eec imen t.o e/ou concentração do se t.Ol"·, quc~ Lhee I~'0·!·mite
I

negociar em termos de pagar pouco mais que o CUGto mar~lnal

do fabricante (24).

23. MCC;OLDRICK, reter J. "'Prodott:;' Sr.:m~.:-3. :narc"a:pI31';:il~' r :..Ir.:lO
paura··. 11 Markeling 18: 27, Feb , 85.

24. Veja-'se lv1ASC>N, J. Ba.rn' &: t'~i\YEí':,
Ret.ailing . 'I'heor y and };'ré.\cticc'.
Publications,1978, p.38G, •.~ t~'lI;·,bi·:l'
"Prodotti senza mar-ca : pe r-ché f anrio
18: 32, Feb. 85.

Model:"n

t·~C;C;C);.11)RI C:K,.
pó.ura." 11

r~;..1~:;i. r:e :=. ~3

}?E-:7~.(:."\t' J_
Marb.::t.ing



Assim, a inferioridade de preço das MDs é justifica3a

pelo. menor preço que o ve.r-ej isté.~ p.:iga por elas. e 2, inca

pelos menor-e e cua t oe que

pr6prio varejo, não encont.rando-se

redução do preço se faz à custa de Uffia r8dução ~2
...• . ~ .

.~·i..ia~ ~ ·~t2..(,e

dos produtos.

/-



2.3. PREço E QUALIDADE

sob i·1Sso

1'1yers (25) classifica os consumidores quanto a :;:leus

julgament.os sobre o :ç·reçoe a qualidade das 1'13:3em relação

às MFs o Conforme seu julgamento ou comparação entre as

marcas, o consumidor se revela:

- um aprovado r das MSs, isto é, um con aum.idc r- que t(-ITi o•• irJia

atitude positiva em relação a essas marcas, t2nde~do a

adquiri-las;

- um "r-e pr-ov adoz-" das t1Ss, isto é, um coriesum í do r- que te!r: uma

atitude negativa em
o
_relação a elas, e que não tende,

portanto, a comprar essas marcas;

- um consumidor classificado como "indeterminado", pois nâo

se pode supor sua atitude em relação às 1'1330

o quadro a seguir apresenta cada um desses três tipos

de consumidor, assoe iarrdo+o e aos seus respectivos

25. i-1YEHS,
At t ít.ude " .
1967.

John G o "Determinant.s of
•.Journal of Haz-k.ebLng Heocarch

PI' i va to Br and
4: 73-4, Feo .



julgamen to s sobre o preço e a qualiciade das HSs em re laça0

as MFs.

Quadro 2.1. TipO:3 de consumidor, de aCC)l·Jl)

j u I,ga_t1ê~!1r.o
1rt,,~K 'L...•..~ .
, •. J.. ~;, I

----------_. __._-------------

tl$.Q ~teill.- -

PREÇO
menor' maior'

menor indeterminado rep'covado:c re Pl'C\ vb.;j.) {.

QUALIDADE igual aprovador rel.'l'O\/ ado r

maior apI'ovador aprovado:::'

Espe:-ca-se que -'0 consumidor esco}ha (·'aprove".) ;::, t"k;:

(a) se ela lhe parece t.e r me no r preço e qualidade

igual ou ma í.c r ou (b .\
, . 'F'e!.~ceDl_aa

como tendo o meerno prf'~ço das t1Fs, t.'1i3.D uma qual idade Sl:Pt'::r" i01:'

~ elas, pois, neSGas Bi~uaçôes, a M3 encerra um maicr valor

aos olhos do consurnid.:,)t~. Quandu e foi to o mesmo j ulGar::cLtc,

26. Idem, p.74. As c ornpe raç õe e de preço e qualidade
pergunta do tipo:
as 1'1S3possuem .representam respostas possiveis a uma

"oomparando as t1Ss e t-1Fs, você dir ia que



.~..).

tanto para a qualidade como para o preço, na comparação das

duas marcas, não se pode deternlinar a escolha do consumidor,

que dependerá do fator (preço ou qualidade) ao qual ele dá

maior in:port.ância em sua decisão de ccmpr a .

supermercados, ern MFs. e '\A c: .-~
•.. 1 ~-'.::.: •.• da



:~.:.~.

Quadro 2 _2 _ - Comparaçóes entre i"lSs e MFs e Uso de l-iSs

COt-1Pf~HAÇAO: MSs tê;n ...

preço preço pr e ç o preço
11H'3 !1o 1'.-' menor igual igual rpr,

.i, \_,--

ÇiLla1i.clac18 qu a I idadE' qua l·i. (l,:.i;:·~eS;'lal .i.dacie 7i~L
Ine.110r igua.l me no r- .' igual l. ....." )/0

USA M~s . . .

regularment.e 26 51 2::~ 100

ocasionalmente 49 21 6 24 10e

raramente 56 ~ ':> 3 28 10(â.10

nunca usa 64 6 6 24 100

% 48~:' 23% 4% 25;& 100

A pesquisa de Myers incluiu ainda questôes abertas

sobre a opinião' da·s"" consumidoras sobre as MSs. Den t r e

aquelas que aceitavam as marcas ("aprovadoras"), vJU--S8,

pela sua resposta mais frequente, qt.F~ as conrrurn i clo r-e.e

percebiam as t-1Fs e 1183 como es ae nc i e Lment.e iguais, optando

por 8ssas últimas devido ao menor preço. A segunda resposta

mais f.l'.'I;:~quente foi interpretada como uma r-e Lut.â nc ie . por

parte das consumidoras, em pagar pelo custo mais a I t,..j de

27. Idem, p.76.



embalagem e propaganda das t1F3.

As "reprovadoras", por- seu turno.

ter opiniões negativas

Cabe notar ainda que qU838 a me~~d2 ,
(1.:;':=:'"

preço c o.no em qual id,3.de e, dentre o total da';u(;,'.lJi.~; '::lU'"?

faz&-lü apenas raramente.

Pesquisa aeme lhante foi OCH1dU;3ida, em lD,:'2, pOl'

Cunn í ngh am et aI., .junto a 637 con aumi do r-e s de proc-;Jtos

a Lí.men t í.c í.cc en1a tados (29). A pesquisa re ve 10u os segu i n t.8S

result.ados:

_ os consumidores, independenteJ:1tsnt.e de sua pr e f e r-enc 1J'( pCt'

mar-ca,

essa superioridade atingi,u proporçôcs banI mal8 elevad0s que

para os demais consumi.dores;

28. Idem.

29. CUNN I ~:C;HAM ,
National Brands
Rcsearch 22(5):

Isabella C. M. et alii.
and Store Brands". .Jour-na L of Advertising
25-32, Oct./Nov. 1982.
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tanto os usuários de MFs como de MSs apontaram a

superiorid,:.:de das t1Fs em relaçêto a

confiabilidade, propaganda, informações na emoalsgeffi
, ~cs~o

e variede.de de escolha. Quanto ao valor nutrit.ivc,,'.:.,,3 60i3

gr~pos manifestaram opini58s distintas: os usuários 00 ~Fs
ac;:'edit3.'vam na superio::cidade nut.r i t iva das n188m::-\.3: cs de :-:::s

não v i am diferenças entre .3.:::, 111ê.. 1'" C as

nutri.tivo;

mais barata:2"-,ao contrár ia dos usuár los (te UF:.:, que :-i.§;.C,

quanto ao preço, os usuários (~e tvlE,s percebel'a:n-na:::.',::,cm.:;

viram diferenças significativas de preço BIltre as ~arcas;

a importância relativa de preço e qualidade para os

consumidores também foi mensurada na

obtendo-se os resultados expressos no Quadre



Quadro 2.3 .. - Principais f a t c z-ee de decisão na compra 08
a Lâ.me n t o e enlét"tado3 ~ c or.f c r-me cat.eg0ri~~
de usuário

._-----------_._--
r1CT"'I ~ D~("\ lJSI..)Fct.RI Ctv __li)! .I..L\ 1t-,
DE MFs T)1;' 'x·:; c-.•...ü l.J'>',JO

35 3 1'.'/ C7 0 <).

· /0 V' · /,;,

r. r.~ 7 ,-.,.' "\o '-' OI
......, .•..:,.; · .'V .•.U ·..,:: I')

14 0 ,•.•. 7 2 o'

· Iv 10

100 e (,/ 100 o o,
· v o · .14:"

Quülidade

Ou t r-o e

Os autores concluíram que, já que os dois gl'UF<j~3 de

usuários percebiam as 1'1Fs como superio:cc;::; às l'1Ss em r e Lac ão

a diversos atributos (qualidade, aparência, confiabilidade,

etc. ), a de cie ão de c ornp r a parecia ba:3sar-se notadamente na

importância relativa de preço e qualidade para o consumidor:

quem dava pl'ioridade à qualidade comprava as tv1Fs, nem me erno

percebendo quaisquer diferenças de preço entre eLae e as

quem comprava cem base no preço percebia as MSs como

maia bar,3. tas e optava por elas, apesar de ac re d i, tal' na

superioridade das MFs em relação à maioria dos aspectos.

Compô.cando a::3 pl32quisas de !1yers e de Cunnln)i:',ha.m et

aL, , vem03 ex í.e t.crn quzu; i.o

percepções dos consumidores, resumidas no quadro a segtlir.

30. Idem, p.27.



Quadro 2.4. ~ Percepç;;o das t-1Ss (e,in c:c:::pax"õÇ:&oco:n as HFs)
segundo ~~po de usucirio

.•. .. .. .•. .. .• .... .•. ~ .•. .•. .. .. .. ... .. .•. .. .. .. •. .•. .. .. .• ... .. .•

Mye:c's
( 1St:;? )

TIPO DE USUARIO MSs têm
.............. - - .

Usuário de MS:3 p r e ç o me no r-

- qu a I iclacle
---,---_ .. ------_._._-------_._------

A primeira divergência encon~ra-se nas pe~cepç62~ da

preço dos usuários de MFs . .t!.ssa divergencia é expLixada ]x,r

Cunningham et alo SE.~gun a.o os autores, o orno uma

razão de compra relativamente pouco importante p~ra o

comprador de l:1Fs, ele n::1.o chegi:1 a perceber ó. d i f e re nc e de

preço que> de fato, existe entre as mar cass (3J.).

A segunda di verg.ánc ia r~e f e :r·c.~- se a.

31. Idem, p. 30.



as d1.1êS ~lesquisas (32). Em t--1yers, o consumido!' compa::'2.\Ta a

às t<Fs.

e o'b r-e

ilt~soll4ta de. cada

qualidade.

tanto mais porque o u aué r i o de Mé;s - que, como V].Hl03, :..~·::·'::·:.de

com bãse no preço de ve tf3~ uma ma i o r-
" . .te' 1. e Y.'2..r:C· 2. (~ e:n

relação aos demais fatores.

Uma segw1da hipótese seria admitir que os USUal~G8 de

M5s, é.:1.1 • -,

qualidade Ln f e r Lo r se gt:;11el"·;..::tl. í.z s ()
. ..!:"é..~c:::.\_-}~.:::l !L1Cj

"you {ift? t: r·•..ha t: ..y ou pa.F for" ..

parece qualitativa~ente in~eri0r.

32.
veja-se o Anexo 1.

33. Em épocas de estag:laçâo, por ex,:::~m;:·lo, u v,:;1ol'
211.Jtricio11ôl e.o p r-eç o ;.)rnr e c e:n ~3e;:') (}S f e t.o re a ~11.1.t.:l t.ern i) !1i(jior'
peso na escolha de pr-odut.o o ::iliment.ic:io.;;> :~~onL..)r·m8 \!,,-re:::()s
ma i ::3 a d ia n t.e . Se) b r e o t e ma v e j .3. - ~3L~ :::~.1-1I rlr;~if\~;1) L~}::r~, ;~"'-)11 C' ~"~.

E. "Ke e p ing .Down with t.ho : ...Jor.e ee e : St.::lgf:.a.t,ioll a n d Euyü:t'
Behe..v ã c r-" . B1.1S tr1,eS8 Hor iZC)I1S 6 (2::) ) : 32- 3c~, t~1c;v·./'[;c:c.. 1.&22.
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Umaültima hipótese sobre a questê1.o é a C"'/~.~. ql18

realmente a' qualidade das t:íSs decaiu dUt'.';ult.e <) i.ntervct:.o de

argumentação exposta pelos autores citados no tó}.:,i..:,:o z n.i.c ã a L

de3té capitulo.

De qualquer mcdo , a li::.eratura vista até c.q"-li não

permite conclusões. sobre o valor das MSs: há um co!~censo

sobre seu menor preço; quanto a qualIdade, poré~. cabe

indagar até que ponto existe, de fato, urna d í.fe r-eric a en t r-e

as marcas. Nesse sentido, é oastante pertinen;:.e o E::3t,-h~O de

Swan sobre a relação ent.re pz-e ç o e qualidade em 1'1?3 e !'lr:;s

(34) . o autor se utiliza de dadc)s de

consumerista, a "COl1BWJ1erS Un i on ", que cobrem o períc,::':) de

setembro de 1961 a outubro de 1970, e referem-se a pl'cdu'<:,os

eletrodomésticos. Apesar de podermos c C~::pE41'"3.:..

resultados de Swan com os das duas pesquisas \." .i.;3 tas

anter iormente, devido à diversidade entr-e seus obj et.,~;3 e

met.odo logias, o estudo de Swan permi te-nos avanc a r na

discussão sobi....e o valor,

percepção de \ qual idade pelos . ,consum.l.OOr8S, real

relação entre preço e qualidade nas MFs e ~Ds.

Swan aproveita as classif.L:::açôes da "Can eumc r a Uni on "

quanto a preço ao va r-e.i o e n í, v e 1 de qual idade das ;1~al·C"':~8.Na

definição deste ú I t.Lmo, 3 entidade bu.scou det,err;iin.::~:' :;tua.l:::;

_. ~'--------'--'-"""-'-"'-----'---"""---'~---"""-'~-'"

between Retai ler and MéJ.r~ufactul'er
Marke1~ing 38 :52·-59, July :974.

34. S\'lA}~, .Jorin E. "Pr icé·- Produc t Per. fo rm.::l.nc e
Br-e nd e " .

(~~:I:il=.8t..':'t.í.on
.Jourrw1 of



atributos do produto têm Lmpor-t.ânc í a para o consumidor,

através de: c orn u 11 icaçõf,3 S dos ass .in a n tes ca

Re port:e " (periódico publicado pela entide.6.e) ,t,:;:St.33 ütÕ' uso

do prod~to. estudos de c ampo respeito

con::;umi..::ic,res 113al~1 ()S

pOSSl v e r , o nOillS 'da marca aos
, ,

mo c e i o e

dos participantes do teste

Os r-e f e r-era -ese a

sendo que foram testadas, em média,

ordenadas quanto a preço e qualidade a, ~ostericrDe~te,

classificadas como de nivel alto, médio ou baixo em relaçao

aos do i.e fatores. No quadro a seguir, são ar)l~esent;2.da.:..' as

c lassificações e a relações preço/qual ic1c,deob t. idas 1.='a1';,,\ a s

t1Fs e MDs.

35. Idem, p.54.



Quadro 2.5. - Preço e Qualidade de MFs e MDs (em

N1VEL I)E QUALIDADE
Alto t-iédio Ea i.xo

TJF'Cl DE >1i\RCA

~lF 'J "':' r, :35, .~. r .• ,-,
\,..)...:,) , ,(...., o ~)J.,~-

t1D rJ~j. O ...~,~.• 4
r- r r» ('~~"-J,. LJ "'-t, °, ,..
•.••••••. 1 , .j

-------

NIVEL DE PFI.EÇO

Alto Médio Ba j.;..:.::.;

TIPO DE l<AF~(~A

MF 38,8 4~~, o!l 1 Q 3..J..L' ,

MD 7 ,1 29,8 53 ,1

RELl\ÇACi ENTRE (~t}ALIDAI)r~ E :PREÇ'(; {;f'~,)

Qualidade Gualidade Güa li. (~aLi,:;

> Preço < Preço -- Pr-c.ç o-
TIPO DE 1'1AHCA

t1F 37,2 52,0 1O,8

MD ?9-,0 27,4 3, fj

(*) Essa relação foi estabelecida de acorde com a ord~n0ção
( "r:..snlc ins; ") das marcas de cada prod u t.o. Uma m,n'C-3.
classiflca(1'~'l 81n seg·l~i1JC.l Lugar g11f:l!1tC; él ~lua~iclé..l,.(le ~ ~!1.;:t:3,-:OITlO

t.er-c e á r e etn i='l~eço, [-:,or ex ernp Lo , c:!st r: i.1"iêl ir~L:lt~l{Jd. ~jd L~:~:J....:.,'::~8

"Qualidade:> Preço",

_'_~"~""' •• _"_~_.'. ." __ ' '_' '_-r"'_' ' __' .

36. Idem, p.55.



Pelo quadro, constata-se que n~o há d i f e r-e nç.a e

significativas quanto ao - 1 "l.- ., * '1" .•. ".I~ lo.,-..-,n l ve oe quo..l.1. 0,.3...:1e (~e .V;;, B e ;·....;0.

o mesmo n.t'3..O oçor1'8 com re1açào <:-lOS

significativamente no caso àas t1Ds..

'-, -:: '." ~~;....... _ ... .;.. ~.'

Sitiéll1 cone 1ui

nive i s ,
ae !;I(~rFo rme nc e q ue..

(... ). HDs c on autn.i Clc.11'e2:!: uliJa

pe rEo rme.nc e do produto em .. _ ., .-. -.:::-' ...•••1 t;::.,Lc.:Ç..Cl(.'
, r,r"'"
I,·~ ;

A entre preço e qua I idade

um lado, e.orneri te e, de outro, someri.te "A"'" ,...• ,
t _~..L' &.:,) .' ••

Obteve-se uma fraca associação entre preço e qualidade tanto

para as MFs como para as ~D3.

Testou-se ainda o grau de congryência nas ralaçôes

.entre preço e qualidade' das inal'Cas.

c Las e Lf í.cade z como "congruent.es" (por oxernpLo, 0.1 to i.:..reço e

al ta qualidade), "pouco congruentes" (por exompl.o , ólto

preço e média qualidade), e "incongruentes" (por 8:--:e:;;pl o ,

0.1 to preço e baixa qual idade). 03 re ou I t.étdC;~3 rnC:3tl'C,:.'ê.';;:: '.;p.:e,

asMFs e t~lDs, ()bservando-se, ern mé d i a , -, -~\e1 êiÇ..()Ci:.~

congruentes entre preço e qualidade.

37. Idem.



pagan~o os preços mais alLos (36).

a ;;)(~SqlliS,a
. --.' .

e\-.l..:.2~:::':·1.é;..3

- .''--~l::'d. ue t é-'z' .n; !·~!'.:..""(~c-,, .; •.?..l.:."ç '~l t~· "t;':ll

CCJnC01"rt~lJ.C· i 2..

o preço e a qualid.:.ide de suas IT:é:.:-·C2.::-J_

Swe n ';:J.ue essa ft:1.1 ta de t,I"'az

oonae qu.ênc ias importantes pois, à med i da que o oc naum ido r'

usar o preço como indicador de qualidade:

o c orre:...imi.do r' f,ode éstar pagando mei.s , ':X~i11 c.bte r' O· c-t..;;secj ado

e correspondente acréscimo em qualidade:

. - .l11 r i"::' r :...()::::"e

como diz Swan,
~~ .••. _ •••• w_ •• • • • _._"_,,.~, __ •• - •....•... ~. __ •.-~ .--- •.••

38. Idem, p.56.
39. Ve,ja-se ALDERSCN, \'h'08.
Exc cut.Lvo Action. Homewo o d ,
1957, p.101.-29.

Marketl.ng Bohav Lor a nd
Illinois, Richard V. Lrw in ,



, pois

o sisterna de marketing não está contir:'b1.l:'nóo para o ;_:em

e::::";,:.é.il' ao

qualidade ocorra ta~bém no caso das MS3.
~,
~....;3...:ie ltS"':';,

dos usuários de MSs que perceber:1-nas como de qUôl~,ciade

inferior. fraca a relúção 611t. rt:~ e

para os superm,erca;:los.

dos produt.(')s neles vendidos, e a incia o fa:~o de 91..12, em

gr a nd e parte, sào prod~Jtos básic:::,s, as conclu:::.:õe.3 ::!e

sobre os equí VOCO~3que os consumidores podem os tal' COl1'lct,endo

assumem um caráter socialmente mais gfave, principalmellte no

caso de regiéJes de me no r' poder aquic.i t. i \10.

que' o s í s teme rnel"c'a<lc,l Óf; .i c o
-l ......•
\..",t.j.,~

" ...• .
t. 1 nC: .; tJ ~; ..:.''/ I~

40. SWAN, John E.
:Setween Het.ailer
Marketillg 38: 59,

"Price-Pr'oduct,
arid MC:'\l1ufacturer
July 1974.

?et'for'mance
Bl'.:1nd~:;".

(~()rnl)8t.i t:. i.c.n
Journa) of

41. Idem, p.59.



-o,

.',.

-Ó: :

.estardo$

. "....r.ac ~c,~·]_r1-l0

. -' ...•
·}:jl....l.~nC-.i.:f>a ..i;ne.t~! tI::! ~

,?~t. i-\/ 'i(i~{,(l-ec

será discutido ncc tópicos a 2eg~ir.



2.4. PROMOÇAO

Em geral, a promoção das MSs é fe i ta apenas

localment.e. Um dos principais inst.rumentos usados

pelos supermercadist.as parece ser o melhor "d i epI ey "

dado a elas no int.erior das lojas. É comum o

recurso ã proximidade fisica entre as MSs e as MFs lideres

de mercado, na expectativa de que o consumidor, na busca da

marca lider, tenha a sua atenção despertada para a MS

congênere, de menor preço (42). Em geral, as MSs são

localizadas em regiôes onde há grande fluxo de client.es, e

também lhes e ão concedidos espaços mais amplos e de

maior dest.aque nas gôndolas dos supermercados (43).

Segundo Dã ck í.riaon , }~:<- importância desses espaços não pode

ser menosprezada: "Na meiar ie dos casos, o fornecedor t.em

mais a ganhar vendendo ao varejista, do que este tem a
_ ..--_._-----_ ..--------------

'42. Além das referências citadas na nota anterior, ve.ja-se
KOTLER, P. Marketing, p.235 e ROTHE, James T. & LAl-10NT,
Lawrence M. "Purchase Behavior and Brand Choiee
Det.erminants for National and Private Brand3 Major
Appliances". Journal of Retailing 49: 19-33, FalI 1973.

43. Veja-se KOTLER, P. Marketing. São
1985, p.235; e também MO, Tanniru R. "Are
More Prone To Pur-cha se Private Brands?"
Marketing Rescarch 6:447, Nov.1969.

Paulo, Atlas,
Some Consumers

Journal of

_" ".1

- -;.--~~



ganhar cOO1prand(.")do fornecedor. Esse é um pr-eeeupo et o

razoáv"el ~ uma v"ez que os fornecedores geralmente têm (ou

pe nssem que t.erão ) ex:cesso de capaci de de , ou ee.is , capaclciade

para produzir mais do que estão produ z indo , e eles operam a

plena capacidade epe neus J1W}Ji:."'/. pequena parte ano ...

Portanto, (para os fabricantes) nenhuma Fenda quase sempre

sign i fi ca nenhum 1UC1'Q.
Os v-arejistas, po r seu tUJ:'lJO, eet.ão

lidando CO/11 W]] recurso escasso querido fazem 01.1 n ão uma

deteI'minada couipre , Esse recurso é o espaço na pi-e t.el e ire ; a

batalha por ele é tão acirrada que alguns r"a.b1:'icálites chegam

a pagar para t.er um espaço reservado. Além disso, .se um

detel'minado i Tor-ne aedo r não vende para um cletel'minado

-varejista, a perda desse último é somente relativa, uma Fez

Q.uehá sempl'e outro fornecedor com outras mercadorias para

ume certa unidade de espaço. De fa to, pode não ocorrer

nenhuma perda, uma vez que, no vare} o. a mei or par te dos

pJ:'odutos pode ser substituida sem grande perda da

lucrativ"idade do vare.i s eee " (44).

_ •• •••_ •• _ •• ~w ._ ••L__ --_ _---

44. DICKINSON, Roger A. Retail Managemcnt: A Chnnnels
Approach. California, Wadsworth Publishing Co., Inc.,
1974. Citado em MASON, J. Bar-r-v ~~ 11AYEH, '11. Lehrnan .
Modern Retailing - Theory and Practice, p.213-20. O acesso
às prateleiras do varejo pode ,ainda consti t1.Ür-;38 numa
barreira para uma empresa que entra na setor, conforme
salienta Porte r : o fabricante de um novo produto
alimenticio, por exemplo. precisa persuadir o varejista a
ceder eBpaçq 11a bastante disputada pre tele::dra de
supermeI'cado <-, través de promessas de p romo c õ ee , in tensos
esforços de veride para o varejist ...'1 ou por qualquer ou t.ro
meio". Veja-se PORTER, t1ichael E. Estratégi.a Compe-titiva -
Técnicas para a Análise da Indóstria e da ~oricorrência. Rio
de Janeiro, Campus, 1986, p.28.



Segue dai que as empresas fabricantes passam a

disputar o espaço nas prateleiras.

internacional promovido pela revista

afirmou-se que a força do varejo, a nivel

e os altos custos de mídia vêm

tradicional divisão dos investimentos em . --C oI111J.11:: c:.~·:;"étO,

de em propaganda e

"Ago.re , e1 es (os anunciantes) estão

me110S do or-çement.o global em propaganda e, com Li i-ec t ent:e ,

ocupando espaço nas pr:e tseLe irae do

Rance Crain, participante do seminário e e d i t.o r+-c he f e

revist.a "Adsrer ti i e ing A.ge ", dos EUA (45) .

Essas informaçe5es permitem afirmar que a concE·s~cL:.J de

espaços amplos e de destaque nas prateJ.eiras l.:-a:ca a~:; ::'1S~:.:

serve como um forte instrumento promocional dessas ir;a::··;~~as.

Para o varejista, o instrumento é válido não só })el2, :3ua

eficácia, mas por tê-lo disponi.vel e sob seu total c onc roLe .

Por outro lado, as embalagens das t1Ss, ::38 bem que
/:::-

possam ter um apele; visual menor do que aquelas ...l. --~...•Cl'::.1

45. "Eespec 1.a1: .."Nex t Trends ~11 • Meio & M(:!rl:jélf~(~nl :~<;~-~J: 3,
Har-.1989. A valorização da promoção de vend;..is!:'ode ~:.é..;L·;_·lÉ;rn

estar ocor-r-e nd o ern função do d(~i3gaste CL:'i ~)1"'();1·J.i~Ltr1J~ - t : ~ t:'nj do
a L to custo, citado no Seminári.o , a prol:"ógan(·l.::\ vern r'\; t',-::.c'r:dc
sua e f í c ác La , em função da excessiva pr-o Li f e r e.co.o de i:ii:.l.l C!:i3

e do maior cetic isn)o do consunüdor em r-e ~.açuü ut: .: '::.·'J-ac
marcas e ã propaganda. Sobre o tema, veja-se MOR~I~, J. A.
"Shift f r om Brand to Product Llne Mélrke:t.ir:g". l la r-vn r-d
Busincss Rev.lew [,3: 56-64, Sept./Ol...~t. 1875. e ~;,:.ll:bti:nl

ROTHENBEHG, Randall.
(trancrição do N.
05.10.89, p.14.

"A pr-opa garid a e::;tá 12mcri.3'::: l',,:.é' ':.;:1)/\"
Y. Times). O Eatado de ~3Zio Paulo,



geralmente cont.êm o riome do fabricante. A :Lmagem de s t e

úI t í mo , c·onstituid.3. a custa de aeus próprios Lrrvea t.Lme-n t oe

pr-ornoc i.ar~2..ia , pocle t.ambé:n a.iudaz- a l:II'or.:over" c" l?l"'oduto eob

MS, : 46) .

Do 'modo, os e f e i t o a be né f icos

das ~'18s p81o~"3 c on aurni do r-e e .. o i.z e r-

f ~~~~~ ,, " ..._ .••.... /

eeeoc i eda..5 ao ncme

ind i vi due i s nêo concorrem C:()!lJ as'

mer ce e de fabrica C1Fs) de

(47) .

46. ~Jeja.-38
B.rarld~".. I11: f-('li\:JS; tJ0}~!1 K.
Retalling:

- i· .""'"{:,.::v·..: •..•...J.1 ..

A Deoia.i on Orientou l\pproach.

47. 'CHEF:NATONY, Leslie de. "Th~· .impa.::t. of t.h e clv,r.ged
b a Lanc e oi p:..)we:r· f r em manu f e.c tu 1'" C" r' to r-et a i Ler- i11 t.}·l~.:·1 fJK
packaged g r-oo er-Le a mar-ke t:", In: PELLEGF:I.NI. ::"'UC(\ ti. lü~L:I;Y,
Srinivas K. Hetail a n t1arketinLJ Charme La , p.2f.2.



2.5. PHOMoçno E DEM1\NDA

~,,1:- -:
.••.• ,-, o.-J ,

. . "})~. :.: i.<:':' f 'ê~.;

,
0.08 c.uo t,C),3

Farris (48) fornece um exemplo hí.pot.é t.í.co2:cb'::'8 os

pr~ços e margens das MFs e MDs, reproduzido no Quadro ~-~ ..

Segundo o autor, a propaganda acelera a atrativid~de e 0

giro das marcas anunciadas;

baixar suas. mar-gens relativas às
.~anunci~das, para fazer frente à co~corren~la. O inverso

ocorre co~ as marcas menos anunciadas e, mais ainda, com aa

MDs.

48.FARRIS, P.
c ompe t.Lt.Lori " .
J~n./Feb.lg34.

"Adv e r t; c i:1,g
Harvard 13UGillCnU

1in}.: w it.h c.~·t.a.iJ
Rov icw S:J ( 1 ) :

?l~1..::e
4\)··44,



Quadro 2.G.
. '" ,-. "'. ~.t..;-: I

ariunc i a(la0
''::1. nível

..................... : _~)O

1,'...•...•...::.....................
.-. .~,.'-',

, '2, ::,aC0;~.((·;..

Custo de fabri8&ção
e de distribu~çjü ...

Qt~f3.~nt.i.::c. cli::5~·1::!-~~~"t./e~ao
iab;::' ~~,.::,~,nteP'::,Y'él ,;"\0 r)r::,

'j '~'''-'

.' ~ ~, r-r.. ; ~'.' ;

--------- ------

po s e i.b i 1 ieJ21,dc

usarem o preço como lndlcador da <;J.ua1.idade dos ':::'l'c:;:-:' .t.o e ,

levantamos, anterior"ll;ente,
b.3

promocião,' a qualidade de suas

f'cclel:lC}S imaginar' que se O".'~.

au:nelit.assem :':::8tlS do pr-emo i; é:l()

~I -: -.
í. ,:.j.':":

da queà

a percepção pelos consumidores

o que

49. Idem, p.42.



tal esforço promocional ocasionaria um aumento de custo das

MSs e, em decorrência, de seu preço final, erodindo uma de

suas mais fortes vantagens competitivas. Vimes. em

Cunningham et . a l ., a importância do preço como fator de

decisão
,

na escolha dos produtos. Em Myers, a resFosta de

aprovação das MSs mais frequente correspondia à percepção de

que as MFs .e MSs eram qualitativamente iguais, sendO as 11Ss.

de menor preço. Com um aumento de custos e preços, essa

vantagem cairia por terra. Ainda em Myers, a segunda

resposta mais frequente de aprovação das MSs foi

interpretada como uma relutância dos consumidores em pagar

mais pelos custos de propaganda e embalagem das t1Fs. Havendo

um aumento do esforço promocional relativo às MSs, ainda que

seu preço permanecesse inferior ao dasMFs, os consumidores

poderiam atribuir o menor preço à redução da qualidade,

tendo a propaganda um efeito negativo sobre as vendas.

Para que essasconsequências sejam evitadas, requer-se

que'o supermereadista mantenha um menor esforço promocional

sobre suas marcas, /8 r assim, uma situação de desequi 1íbrio

em relação às MFs. A partir disso, coloca-se uma questão

sobre até que ponto esse desequilíbrio é lesivo aos

interesses do supermercadista, isto é, se os relativamente
I,.

maiores investimentos promocionais dos fabricantes sobre

suas MFs prejudicam realmente os resul tados econômicos das

M8s . Borden trata desse tema, explicando os reflexos da

. .- -....- -"~--.- ~_ ~-,- - -..'.'- ~...•....•• .~. .•.. .....•- -~--.-~ .. " . ~.. --.,...-"":"" •.•..•.



promoção sobre o mercado das MDs (50).

Segundo o autor, num mercado de concorrência
..

imperfeita, as e~presas buscam diferenciar seus produtos e

marcas. Essas diferenciações e os esforços promocionais que

as comunicam e acompanham, são usadas para atrair a

preferência dos consumidores, tomando o lugar da

concorrência com base nos preços. Ana 1i sB.ndo as

consequências da propaganda, Eorden afirma que, havendo

condições favoráveis ao crescimento da demanda de um

produto, a propaganda reforça essa tendência, acelerando a

expansão do mercado do produto e o aumento da elasticidade

da demanda. A expansão do mercado torna possivel e lucrativa

a redução do preço do produto, .e também a entrada de novos

competidores, inclusive das MDs. No dizer de Borden:

"A organização do mer cedo por meio da pl'opagand",1 e outros

recursos pI'omocionais não só torna atrativas ou possiveis as

.reduções de preço por: parte das· grandes firmas, mas t;ambém

cria' a Op{.11'tunidade de desenvol~;er marcas pa.rticuldre:..=: (MDs)

que, 'em gel'al, sãa·/drereciâds a pl'eços mais baixos ( ... ).

As firmas que operam com m8.1'CaSpar-ti icu l ereo (MDs) t:el'iam

mui to menos i possibilidades no mercado, se a propaganda dos

outl'OS não precedesse as suas atividades" (51) .

_ ...._--------------_ ..-_ •...•.- .._ ..

50. BORDEN,
Revista de
1967.

Neil H. "Os Efeitos Econômicos da Propaganda".
Administração de Empresas 24 <.7): 149-185, set.

51. Idem, p.168-9.

---- -_."\~

....",..~ r ••••••• ~., ~ ••• -~.~,.~ ••••• --,
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Vemos, portanto, que a promoção, ao expandir o mercado

de u~ determinado produto, aumenta a elasticidade da demanda

e eleva as possibilidades de éxi to das :lI)s. A prornoç ao

também pode funcionar no sent ido de aumentar a de::1anc.a!.-'ara

um produto de uma empresa indi v .idua L, t.e nde ncio a :'()l':'.~.·-la

inelástiea para aquele produto (principalmente? no 02.3;':: de

produtos bastante di fereric lados e/ou adquir i(L),3 por urr.a

forte motivação emocional). Nessa situação, a

ao menos durante um certo intervalo ele tempo, éi ~gl.,u!l c o r, t.ro 1.e

"monopolístleo" sobre as preferências de uma .par t.e do

mercado, podendo manter seus preços

independência em relação ao comportamento da concorr&~cia.

Mesmo nesse caso, segundo Borden, o de aerrvo Lv imen t o

das MDs não ê excluído, pois, a prazos mais ~ongos,

"... tien to ou t.roe râbr ican tes como i irma» operando com marcas

pe r t icu Ie re e (MDs) , usando a compe t: i çâ'o de .F,reço,

eventualmente tomarão negócios da empresa que procure mant:er

'p~>eços demasiado a1 tos em face de n ive i e de demanda mei e

baixos" (52).

A análise de Borden parece consist~nte com o estudo de

Stern sobre as MDs. Para Stern, um dos fatores que

determina a opção dos varejistas pelas MDs é a extensão em
I
I

que o produto se tornou uma "commodity". Diz o autor:

"o .termo "commodi t:y ~ r-e Eer-e=ee a i tens rião di Eeranc i edo e

para os quais lima forte demanda dos cotreum i dar es já t.enhe

52. Idem.



sido. estabelecida. Tais produtos alcançam eI tos "'O.ZllJ7k?S· de

vende e giro no vc1rejo. Além o

conhecimento dos corusumi dor ee dev ido a en ti ae ece i t.a;'~"-i~; do

produto, • commod i t i e e sâ'o t.embétu C31'aC t.e r i z ede e p o r uma

pr-odutzo e , um largo segmento do ptjblicc' con sumi dor ~:e .:.1;;:>

marcas de fahl'icant.es (i'-lFs) como i n te raemb i sivc i.e .. de arado

que a ee l ec ão de marca é rei ti! prima.l'icWiE'ilt<.::' c oin

preço .. (53) .

Os in'\lest.in1el1tos ;.romoc iona i s dos r.ão

somente tendem a caracterizar os produtos como
I I ~ • •• • Ic ommoo i t.a e e

(aumentando as vendas, o giro e a troca de marcas dos

~esmos). como também aumentam a diferença entre o preço do

atacado e os custos de pr'od1..l.ç;3.odo produto, permitindo :~ue o

fabricante obtenha margens brutas substanciais e um ma i.or

poder de barganha frente aos seus distr ibuidores. Segc;ndo

Stern, é essa situação que cria condições para que os

varej ist.as introduzam suas marcas: "O varc"'jista pode

determinar se o -custo de fab!'ica~l' um produto é bai x o em

re Le ç ão ao preço. do atacadista. Se é, a margem de lucro

r-emane ecen t.e r-epr-e aen ta o ~ganho' do 'poder de mercado> do

fabr.icante, que pode ser, em parte, absorvido p(~"?10 varejista

a tirev'ee: da i n troduc ão. de marcas pri vadas (MDs), eobr:e as

quais relativaJJ1entt;.=~ pouca ve r-ba pr-omo ci one L precisa ser

_____ M __ •• •• ~_·

53. STERN,
In: RYANS,
A Decision

Louis W_
John K.
Oriented

"The
et alii.
Approach,

NewW01'ld of Pl'ivate Brands".
New Dimensions in ReLillling:
p.140.



:::. ...:

dLepe nd ida" (54).

Em resumo, a promoção das MFs teria as seg~lntes

consequências:

- para o produto: eleva-se seu g~au de 1 I C orr::n.....:d ~ t, ~/ ., \ -_~8 • ,

aue s vendas, seu giro e a troca de marca). A (ien~.",nd.:i pc:::lo

produto c r-eac e e t.or-na+e-s n.a i a el,3.st.ica;

margeni br-u t a e t.ambérn um ma i o r' po d e LI ele
, .
t~.3,!-'g·3.ri:-.l.'::t n.s e

relações com os varejistas;

_ para o varejista: ele obtém uma mar-gem reduzida ccm::..3 t1Fs

intensame.nte anunciadas. Por isso me emo ,

oportunidade para o desenvolvimento de MIls, com as ':iuais

pode obter maiores margens e ab~orver parte da demanJ~ pelo

produto (gue foi est imulada pela promoção das

àproveitando-se de sua maior elasticidade-preço.

Considerando-se que as MDs acabam 1:>01' é'.'l:);301'V.2rl:,art.e

do mercado das }.AH'.- .-- ;"ca·beri-·
1-j. '"":' . c.' _o. indagar que dett.~l"':;:':'=:~1.dos

produtores ;se dispõem a fabricá--lac; . a

considerar, portanto, as principais vantagens e desvall~agens
que as MDs t.r aze:n para os fabricantes e f·ar;,:" OE~ varc.i i.,::;~.ct3.

--~-----._._-----_.._-.-_._.~---_.._._ ...__ ._•....__ .

54. Idem, p.141.



2.6. VANTAGENS E DESVANTAGENS DA
DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS SOB MDs

vantajosa para o supermercadista,

obtém com .. . .e-L.8vacta,z~ ai nc a

bastante comp~titivoB (55).

o supermercadista tem ainda um razoável controle socre

as 1'1;'38: pode controlar dir·et.anente a q1.)ali.dade dos l='~'Cdi.lt.OS

(56 i. ajl~s tar- pl'.-,on tarnen te qUétl,º-'1J.er- (j(~:3eqlj':1.i br .io ele };tl"eç:t)S

das t13s em r-eLaç ão às t1Fs da meema oat eg o r La , e, c on f or-mc

vimos, local izar as suas marcas, no in, t e r-áo r da J.cj a, em

'regiôes de grande fluxo de" clientes, concedendo-lhes 8apaços

maiores e de mais destaque nas gôndolG.a. :) supermercadista
,-

preocupa-se ainda em/manter bons estoques de suas marcas, de
,

_ ••_ •• u•••_~._ ••__ ._. • ••••_·I---'-·--·--·----".

55" CHEhNl\TONY,
balance of power

Leslie de. "The Lrnpec c of t}18
t.o r t::· t.,=~:'1e 1'" 1.li.

packaged g:r:·oceri82. market.... In: PELLEGF:::N:::. L~c~.:.fi::. td2:r.;DY,
Srini vas K. Retail en MarkeLing Chonrro Lu , ;~'.:-'::C2. c.: ;,,'-1''.:,0:'

afirma que as margens d ae i"íD,-~ sáo' pe lo mEDOS :j::s 3uper' ic::'e;::;

àquelas obtidas com as t1Fs equivalentes.

56. Veja-se UNCLES, i1ark D. & ELLIS, Katt'i.néi. "nwn
labels: beliefs arid reality". In: PELLEGK~:H, Luc« &
REDDY, Srinivas K. Retail an Markct~ing Charino Le, 1:>.27";;
e STERN, LouisW. "The New vJorld of Pr-Lve t.e P!'a;~d.::;". Ln :
RYANS, John K., et alii.Ncw Dimensione in .Hetailine: I\.
Deciolon Orientcd I\.pproach, p.140.



forma a evitar a falta de produtos na gôndola (57).

Todosess6i3 fator-es estimulam o giro das ;:'~S2, (58) e,

considerando cue e maiores margens, c on t r ib'ue:n

aumento r-e c ei. ta dos supermercadistas

d if er-enc i.a I sobre a concor.::-'&ncia

para o acreSClmo de receita.

Esses resultados positivos para ~s supermerc3j~~:as

em cojocar em

fornecedores. Senào, vej ÓJ:l0S.

As empresas que fabricam produtos para comercializaç~o

sob 118s, adotando uma estratégia de "overIap" (sobrepos::'ç6C)

de produto, ~cabam por competir com suas proprl8s

(60). Isso pode ter efeitos negativos não só sobre a~ue~as

-empre sas , corno sobre as· demai.s do setor.

"se os varejistas optarem por aumentar cada 1/D;.-:;- nis i » o

esforço de
, .-

vendas -sobre 3B NDs,

desaBtrosos para as !1Fs da mesma ca togoria. Algwiié.ls t;{.!'z,:lcie:3

57. I{(}TLEF~, DJ- • Marketing,

58. Idem
59. JAIN,
(2nd ed).
p.650-1.

Subh'::1.sh C.
Cincinn",ti,

Marketing Planning arrd SLr'aLcgy
Sout h---Westü::'{, Pu b 1.i .3h1n:.1, Cc). > :,98:':;,

60. Idem.



Para evitar tais efeitos, ;").=:;. f s \~r~';~~c-~•.n t ee .'---~:--'_""-J' -_....... __ '-'..l._ .....- le ",ta.·.).cJs d·

d e sse nv oLv e r'

pro\..~utcs a n í v e I (5:). e

tl"'arlsfer~en1 oe E1éi.l'}:oti11g

correspondentes (63).

promoção. O consumidor fac i Lrnen te idE:nt.if i..::a o f ab r icõ.r.ce ;:),c

uma MS.
positiva junto ao püblico, este pode traEsferir essa imagem

f or-mada em função de esforços ?rOlll0cionaL3 pagos ?elo

fabricante - às MSs, sem qualquer custo para o supermercaao.

Se bem que o fabricante não perca com i830 - a rt::, a f i r.e L,

-, -..--~-,-_:...._._----.-~----.-.-_.__ -_..__.-----:._-~..=>':

Louis ~·1. New :.";01' Ld OI Pr i v at e Br:lr:Js".
New Dlmcnsions in Rctailing:

p.140.

61. S7ERN,
In: RYANS,
A Decision

!, r"n"!.ine
.Jo'hn K. e t e Li I .
ar ien Led Approa:ch,

62. ROTHE, J arne e T.
.Behavior and Brand Cho ~.C8 Dete l"m:':1ant,:::-. for
Private B1'ands Major Appliances". JourDul uf
21-22, Fall 1973.

& LA1"10NT, Lawr e nc e ~. "Put'chase
Na t.á o na I
HeLaiJing

arid

p.147;
labels:
REDDY,

e ainda UNCLES, :'1arkD. ê,,- ELLI:3, Ka t.rLn.a . "Own
beliefs arid reality". In: PELLEGRINI, Luc a &

Sri:lÍva:3 K. Retail ari Marketing Charmo l e , p.:?84.

STEE~~, . L...:.iU i s \.-l.
.In: }\Yl\l~S, JC)}·J.rl 1\..
A Dec Lo í on Or íe n t.o d

63. Idem. Veja-·s8 também
World of Prívale Branda".
New Dimensionu in Retailing:

4 '1 ••e r. :1J.~l.
ApPl'oach,



contribui pa:t;a a sua receita- seria ma i a vantajoso reforçar

as suas XFs, que lhe trazem maiores margens brutas (6~).

As ~argens e mesmo os preços oas MFs pod0~ sal' af8tados

pela introdução. no mercado, das MSs. Uma gran~e ~iferença

de preços entre MFs e MSs cong~neres pode ser erodida ?21a
'~'."" ,-. ...•.~.•.•.•• .J.. ..,,::..~:.' ~_, ., a

de MSs no ~ercado, r-oduz i.ndo

(65).

expor a eles suas estruturas de custo e lucre. ~ssa

Ln f o rmaç ão poderá ser usada pelos supermercadistas na

barganha de descontos de preço de MFs, causando reduções nas

margens brutas dos fabricantes (66).

Outros fatores levam a crer que os varejistas estejam

obtendo vantageris ..~; barganha com os fabr ican te o que

procuram dist.ribuir au ,3. S tv1Fs através de

Uma empresa que se recusa a fabricar t~Ss par,'3.um grande
• - - _ ••• _ •••• __ ••••• __ • ~.~ _ ••• ~_. - __ ••• __ - ~~., "0 __ o ,_ ••••• _.,.~ _ •• -.-_.

64_ KOTLER~ P. Mi:-irk()tirlg, p ..234. ~Je;ja-'~s'2 t.':i~r,t;él:1 :='t~~E::~~·l,
Louis w. "Th e New World of Príva t.e Bl'8.nd.::;". In: hYAtL3,
John K. et eLi i . New Dimcnoions in Ro taLl.Lng ; 1\ Deo i o i on
Oriented Appruach, p.l~4.

65. STEHN, Louis \-1. "The
In: HYANS, John K. et alii.
A Decision Orientcd Approélch,

New \·101'1à. of Fr-ivate Br.:.;.nds".
Ncw Dimensions in Hetüiling:
p.143.

66. Idem, p.144.



cadeia supermel'cadista poJe ver reduzido o espaço destinado

às suas !"lFs nas górido Las Ja,~uela cadeia. No Lí mi t e , o

varej ista pode adotar a integraçao para trás, alternativa

às espaço para as MFs

(~ategoriE~ .. da recusa de fa:)~'1oi'::éi: t.e de

prodtlt.()l' C·lJJ2.. pa rt.Lc il?E\çâ.:-"

d-··c..

manteve a rec~sa (67).

Por outro lado, se o fabricante resolver ~r~~~zir

Ee t.e e , e abe rido CJ1..l8 o fab r .i c e,n t.e n êo é COI11-.1ec icll:. n o ljiL=:::r'~==u.do, E:

serEl I()l"'Çõcio a a um acordo, !1eg:.:;!.:.i a r ão

as condições do mesmo.

trata principalmentE! com apenas um

é ainda maior o risco de que este ~ltimo decida-se

pela integ:r-ação para trás. Segundo ,Ja in ,

"houve 1111..11tos' casos /E'.ll1 que o pequeno fabri cal] te ven deu sua

empresa para o distribuid __ir com quem tinha amai 01' psir t.e

dos p-o rq ue . nêo el"a de

ao 11le.:'/JJo t.empo , a tender à dem3.ndéf do

distribuidor por re duç õea dê' preço ,. ~68) .

67. Idem. Vejél-se também ROTHE, Ja:nes T. ,IX LAHONT. :"a'.-n'.::nce
M. "Purchase Behav ior arid Brand Cho ice Determinünt ..3 fOI'

National arid Pr ã vat e Br-arid e t'lajor Ap'plianc8:'::;". Journal of
Retailing ~9: 20-1, FalI 1973.

68. JAIN, Subhash C. Markcting Plünning and Strateg-y (2nd



A eí,tuação do e pequenos é be s terrt-e

de Lí ce da .. Se eles se

oportunidade para distribuir seus ~uat~s fixos.
r=~é B33a

r-ecusa ocorre porque o pequeno ':aol'icantedecide ül,me;;;t~H' a

de
,c.e a

ser levado a abandonar suas ~?~,

Lucr c Ine110reE~. A parte a granJe

relação ao grupo comprador (varejist~:. a fabricaçã~ de

FI r"C)du to s não diferenciados fac :i. 1i.:.aréi

c~oncorr"'el1t.fJS ..

Por outro lado, ':i. fabricaçãe de Mil::.: pode gétrant.~.{', ,3.0

de mer ce.dc , essa sobreviv~ncja

ser o obj eti vo mais import.an ':8 (70). Alé;n d i.e ao , p2.l'êt étS

•••. __ ~ .._ .-0 ••..••• ~_~. •• '0'" .- ._, ••

_.~. _.~_ _ _.~ .__._..__.N_·~'__ ·_"_·__· .- •. _.•. - - ..-----.-- ..•. '.. ~ -. _.~- - -'"'

ed) .
p. 65(~).

In: RYAiJ :; , J o 11n K, t: t, ;:ü oi. i .
A Decision 01'.icnt.cd !\pproileh,

69. S':'ERN, Loui z "'/. "The ~<j2'\"l \.t'~c) 1.'1j '~-li:" Fl C i v a. t.e B!' ::'d1.:l~)" ..
N0W Dimensions in Retail.ing:
p.

70. Idem, p.146.



efeit,os redutores ,
8001-'8 CtL3tCS C8

produçao, di3tribuiç&o e pr·opaga~da.
" .emI-"'}r o ,sas g 3 r-a.uner: r.e

\f-, .
J.".1,L.,..;,,:;; '\ ::;3

'7; ("::.":,, - "''1'\•••.• _._ •.••••• ,.t •• ,

- , -c c:n~:-)1 (te -;."a1-',':1.
. -

C~e ];,f" :.'.:~..: ::..l c

para terceiros (71).

A L> 1:"\ oduo f3.0 de MDs

fabr-.í ce.nte deter, c (.:));1 8 ua ;::1. :-..ide :Cünçi_\

produção de MDs o ajudará a competir mais efica=~e!lte 80m bS

marcas de menor participação de mercado,
,:....!8ve

haver um menor esforço promocional (72).

Assiri1, . as para

participação de ~ercado 8 das receitas to~aib das em~r2sas

adoção da 8:3tratégia de "overlap" de pl'odu~(; (?3).

Marketing Planning o rrd ~;Lrategy r r. .,
\ ~~rlCl

r12. C~}~IEF[i~/\TCJ~~Y, IJ(~s1.i e ele .. "T'h e iaq.:;(3.C 7_. o f t.h e ~:}'C1.;·lgt~~c1
b.a Larrc e of l)OvJer f r-om manu f a.c t.ur-e r te} r-o t.a i Le r- ~.!1 :.:l~~~-:i'~
pac}-:aged gr-oc e r i e e market.". Tn : PE;.LEGrU~Jl, Luca & :,-;:;[üY,
SrLn.l va.a ::. Re t.a í.L i1l1 Mi~lI.~k{!LirllJCll,~IU1C~lt>: f.' ..~~G3.

ed ) .
p-.650.

C1ncinnati,
Marküting PlanninB and St.r-a l.oCY (:=:r:.d

Sou th-V-,'est.e.r-n Publ ish ine; Co.; 198:),
73. JAI;~, Subhns}: C.



.t .

2.7. A EVOLUÇAO D1\S MDs

.fabr"lct3.11 t.e a r a z 1. Lli11

de veicu:"o:.:3 de ?ê..r~.~2 él

todo o palS era Jesn~ces3ária,
, .

'::,1C;~. t;'::õ,. ::',·l..;,~C~3

destinave,-se C('!Ll31-'C: ial i za(;l::cj " ,~Clc.-:al ,

(da~ a origem da exprosa0o ::lé-ll-'C·;.lS

de 10jé:1.")

ocorria no Reino Unido (75).

A partir do século tanto nos como F~Ç:iI1()

Unido, houve UnK'I. aceleração do c r e ac imento industr :'.,õ:'\:l., um

aumento da população urbana t3 uma meLho.r í.e dos t,ranspc.:~:·t.e3 e

das co;;mnicações. Com o a 1..1nl(:'!!1t c elos da

indú~?tr:'a, os fabr~,cantcs , no Ro í.nc Unido,

produzir de acordo com ti:.::; e~'3pt:~çif icaçoes do a a t2.CüC: ~,é..~t.ee ,

que, em 190~J,

74.
;Journalof HarkeUng 33: 5,,·11, 1\:91',11

75. CHEHNATClNY, Le;311e do. "TI;c ilr.['8Ct o f the .::.l,,;a!i~0d
ba,léülce o f powe r f rom :nanufactu::"er' to r€"t-3ilül' j n t.he :Ji{

packaged g r-o c e r iE:::3 ma r k e t " . In: PELLEGRI:~ I, Luc a .$.: I\EDDY,
SI' ini V.::l3 K. Rotüil an Marketing Channelu, p. ~~58.



varejo (76). Fara os f abr Lcan t.e s , era iJ::po1:'t<:1.nt.2. ob t.e r a

aos consumidores finais (77).

os

dexanda final. O consumidor passa a substituir a

loja" 0-..1 o p r-o du to sem marca pela marca ne c ior.a L'". Esc.e

ma.i.c r po de r de barganha ern 51.1;:: .. r e Lac ãc C em o

.varej 1s ta. Neste ú I t.Lmo , no en t.e.nt o , de u+ae , no per icc.~), a

emergência de novos tipos de organizaçôes, como as ca08l8S

de loja, as lojas de departamento e

(79).

de forma passiva pÉ::,las o r-ga n.i z aç õee va r e.j l3~a;::;. c onr c r-me

sal á e n ta anal isandc .a

"O esforço dos

76. Idem, p. 2:)9.

77. Idem.

78. SCHUTTE, Thomas
Journal of MarkeLing 33:

"The :::;em.3ntic;:~
5, April ldt:3CL

af

79. Idem, p.6.



ca ue s dc UlIia

Também no Heino Unido, ho:..lve .=.3..()

CrE!SC Lme n t o c on f'o r-me

pre eenç a crescente dos produtos Ué} marc a (HF). Ent.rz t.s.nt:o,

eram

p rodtrç ão era Li m.i t.ade ,

custo das C:.:J.<..ia In~ij.3 J'

comi BS.Í orie r fabricantes 10m3.

80. BOFWEN, Nei l}-l. HOS Ef e i to c EC\Jnômico~3 da I'1'üp0F..;andf.:.\".
Revista de Administração de EmpreDt:lS 24(7): 16U, set. 1.967.



embel ede e de acordo com as suas eepec iti ceoaee " (81).

No Reino Uní.do , antes da 11 Guerra Mundial, as MDs

totalizavam de 10 a 15~'~ das vendas totais das cadeias

v'arejistas de aLí.ment.c e . Como as cadeias representavam

apenas 16,5 a 18% das vendas de alimentos, as MDs

tinham ainda uma i:nportânc:ia mui to menor que as HFs (82).

Nos EUA, as t-1Dsnão tiveram muita importância an t e e do final

da década de 20. Com a depressão econômica, no entan t.o , o

baixo preço passou a emprestar uma forte v a n t.a gem

co~petitiva às MDs. A participação de mercado dessas ~arcas

sofre um declínio com o advento da 11 Guerra Mundial e a

'queda da capacidade produtiva. No período posterior à

guerra, contudo, a ~ituação se reverte e, a partir de então,

as MDs vêm aumentando eua participação de mercado,

principalmente nos setores de alimentos e eletrodomésticos.

Algun3 dados ilustram esse crescimento: em 195[\, 84;[, dos

supermercados já trabalhavam com as MSs (83). Em meados da

década de 60, as MDs contavam com uma participação en t r-e 10

e 35% das vendas .de lojas de alimentos embalados (84);
.-_.__ ._----- --_._-_ .•.- _ ---_.__ _.---

81.' CHERNATONY, Les I ie de. "The impact of the charige d
balance of power f r om manufacturer to retailer a n the UK
packaged gr-oc e rí.e e market". In: PELLEGRINI, Luca ~, REDDY,
Srinivas K. Retail an Markcting Cho.rmo Lrs , p.2ô1.

82. Idem.

83. ROTHE, James T. & LA1·10~T. Lawrence t-'1. "Purchase
Behaviol' and Brand Choice Detel'minants for National and
Private Erands Major Appliances". Journal of Retailing 49:
19-20, FalI 1973.

84. FRANK, Honald E. & BOYD JF~, Har-pe r H. "Are
Brand-Prone Grocery Customers Really Di.fferent?"

Pr-Lv a t e-:
Journal



en.t.r-e 1966 e .1970, as MD3 de eletrodomést i005 t, iver-am uma

,média de crescimento anual entre
r, 1
L.t,) .J.. e 14, 3~'~ (SE'-).

No Reino Unido, estima-se que, em 1965. o partici~&çã0

dê mercado 'das ~Ds correspondia a 10%;

percentual a:cançava 26% (36).

alünsnt.icio:::; das grandes cadeias (:37).
. . ,"

Q~.J.e f a t.c r e s te 1'" iam c o nt r~i 1)1.1 ído I~'é:\ra o C ;:'E~s ...~:l:7"tt:; r ~ ~. ..

ve nde e das 11l)s?

foi favorecido, em grande parte, pela eoncentraçá.j Jo v~!ejo

(88). Anal i;:,ando o setor em vários pal:38S, o au t.cr: rEd.::,,~:'on a

a sua c oric er; tração e a participação de mercado

conforme se vê no Gráfico 2.3.

_,H~M' ._ •• _~'~M'''~_'''' __ ' __ -' M•••• __ ••• _0__ "'''' M' _ • "'_0 " . "0 __ ,__ •••• _._._ ••••• _ ••••••• ._ ••• _. __ ._._ •• __ 0 •••• - •••• ,••••• __ •••• _._ ••__ •__ ••• __ .~ __ .M_._._ ••.•- •.••. _. -_••. -••_ •• p. ----.- -_ ••• -

o f Advertising Re sse.ar-ch 5 (4"): 28, Dec. 19E.;5.

85. RAO, 'I'e.nn i r-u R. .,Are Some Co naumere t'lor'e 1='1'(.;::02 to
Pur-che s e PI' iva t e Brands?" Journül of Mar'keting RüLH)areh 6:
447, No v . 1969.
86~ CEEr-:':~ATO;;JY, Le s Lí.e de. "The impact o': the ci:,snged
balance of power fr-orn manufacturcr to r-e t.a i ler in ~:.}H~ UK
packaged g r-ocerLea mar~{et'·. Lr; : PELLEGIUNI, LÜCCI's.. f-;::::I-r:y,
Srinivas K. Re t.ai.L an Marketing Chanric le , p.::S5.

87. "Label Wars". TI10 Econoruiüt, 16.04.83, p.84.

88. MCGOLDRICK, Pet e r- J. "Prodotti ae nz a marca: pe r ché f armo
paura 11 MarkcLing 18: 29, Feb. 85.
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Gráfico 2.3. - PenetraçXo dos "produtos a denominação
interna." (MDs) (88)

PENETRACÃO (MDs)

OI
20 'Yo 40% 600/0

CONCENTRAÇÃO - VAREJISTAS

Notas: I = Itália
NL= Holanda
GB= Gr&-Bretanha

B = Bélgica F = França
G = Alemanha S : Suíça
USA=EstadoB Unidos

S8 Id P 28 O Autor n':fo c1ta a. fonte das informações• em, .. •..•. o.

usadas no gráfico.



No Roino Unido, .8 concentra';GO e o c r-e ec imcrit.o

. ,ocorrlG.o8, 11(.13 óltimas dé~adas, no se

conduta do setor. Fo r....t a Lec eu+ee a pl~eSe!1ç!a cla~s gr-a.r~ties

cadeia;.:;(veja-se o G.\.Ãadrc? *7 \___ .• t •. j , c~h.eg~..i.il

s~us fornecedores ,a8

1>0à.(.~:1d() , nessas .cond1çô03,

descontos espec~alS (90).

A concer:.tração ::~:J.i..:J r·

controle dos varejistas 3Gbre ~~. -
~~ ;:""':''-L c: 1 C~-•..:.:~~~;:':,....::-,211 T.e

realizadas pelos fabricantes

per-mi tem aos 211:rentar a dc:ninánc Ü·.
,c.a

final por parte des fabrioar:.tes (91).

o Quadro 2.8. mostra as vendas das MDs bri~à~i~~s e

também a concessâo de descontos especiais aos varejistas .

90. Veja-se GRANT, Robert M.
Re Latí on e : Th e S11iftin{.~ EaLar.c e
Gerry (ed.). ~Buninosu StratcfiY
John Wiley & Sons, 1937, p.43.

..;'1anu fac t. 1l r-e1'- ;:;0 ~·~;.iLe l'

o f' 1?c)\'vc~·r t! ~ : 11 : J C' ~:::-; ::~O~~,
arrd 1{(..!L~li1.ing'. Ch ; c}~~?.3t.e r' .,

91. Idem.



Quadro 2.7.. Cadeias Varejistas no Reino Unido {
()r") ,

.'-'- i •

Variação
1950 1961 1971 1980 1984 51;.1-84

( 0/ I
\ 1(1 I

Número de
cadeias com:

10 a 49 lojas 1.407 1.470 940 .960 666 -- 52,7

+ de 49 lojas 362 430 330 300 284 21,5

;

Porcentagem de
vendas em
cadeias com:

10 a 49 lojas. 12 9 8 8 8 - 33,3

+ de 49 lojas. 24 .31 36 45 50 +108,3

92. O quadro foi elaborado com dados recolhidos por DAW30N,
J. A. & SHAW, Susan A. "Horizontal Competitio!1 in
Retailing and the Structure of 'Manufacturer-f<etailer
Relationships": In: PELLEGRINI, Luca & HEDDY, Sr-Ln iva e K.
Retail an Harketing CharinoLa, p.51. Os autores usaram como
fontes: "Cenaua of Distributi.on" e "Retai 1. ·ln(~uiry".

------ ~-_ ..__ ..:-~-----.-...



Quadro 2_8 _ Valor dos de sc on t oe eepec i e i e t c ome ;:-<i!.'cent,agem
das vendas tctais) negociado~ ~elc3 vare~isLas
britânicos (lS85)

1"""\ .,~&F··(::'::l.3..:;,3

clientes
(?~ )

Produto
Vendas aos VenJa3
10 ma í.or-o c dê

Feijões cozidcs 40-65 ,..,. 6 " '7 ,5.~ .L ,c

Biscoitos 45 17 10" t3
-1 ri .•
Á"::'-- t '::.

Pão 45 20 t~D :l;)
..
Farinha 50 '). 6,7 8,0••.• .1.

Cerveja em lata 34 r} 9,4 12:08L.

Cigarros 15 1,8 3~7

Tinta 25 10 ND ~~D

Dentifrício 50 5 8,1 9,1

Lenços de Papel 70 23 11,2 ND

. /
""<:. --

,

Notas: (- ) Inferior a 1'"- lo

(ND) ::: Dado não dispon..i.vel

93. Idem, p.50. Fonte do autor: OFT, 1985, p.44-54.



Assim, a concentração do varejo, seu cre3cim8n~o e

modernização .. -c ono i ç oe a eC..Jl':ê::nicé1.S e

o desenvolvimento das MDs. Essas lT.["tr"cc:.=t;::j .•

a:pl'eSB11:.ê:l:1i urna r az oé ....l81 c on t r ibu í ç ão . l.)b.l.....a o . .
C· 1"e fjC; 1. ::1e [1 t..J :...i.:i S

cadeias varejistas.

qUE: pe r e c e

de V811c1a.s das e a ..nud anc a de de

po r dos

crise Pela e c or.c.r.; C:Q

dos EUA na década de 70, (}L~e :

prove r marcas diferentes das edquir i deus 1-'01' Iuib i to" \ 9-1) .

.Sob a que Lae condições, diminuí r am as compras j;'O:C impulso, 8 o

consumidor passou a valorizar mais a e

durabilidade dos
/0.-

- pz-ociu t.o e , e111 detrimento c1e

caracter .í et.icas como e et Ilo, moda ou novidade dos meemo s

(95). Pesquisa realizada. nos EUA, ab r-arige ndo o pe.::-.í odo 1975-

94. "The Br arid Power Study".
Oct .1976. Ci t.a do em MA;,:,ON,
Modern Retailing - Theory and

Pr-og'z-oaa i.vo Gr-oc e r'
'.J. Bar- ry (:,. :-1A YEF: , ~1.
Practice, p.l.1.1.

~)5: 64,
Le hman .

95. SCHIPLANDEH, Zoho r E. "Keep ing
Stagflat:i.on and Buyer Behavior".
6(25):32-38, Nov./boc.1982.

Do",n with the
Bue Lne ae Horizons



'''J

ali:nentos em ,é.Docas de esta~flaçao roco ~'1~1'de s, 1-·s: _ '- _ _ _. l"J.t:iqlle e ~o.Á.::J,

nos per iodos 1974-75 ~ e 1979-80): dado que .;:, a: imerl ::'êLÇác.

con aum i a pacte Ol'çé.i.:nento

n.eno e e~3serlC:...e~ls e de .~.-. ~.-.1.101C' •• ..L.. ...:.. elevado (SE» _

o fato de que, ..:.'

..... .c am.i nu.; ;:';'..,1 a

CSI11 ma i e p:'·'od-ct.os

.3,
• ,T' •.- ...:.). :

Além da e n t r-e COrlS1.1:nc~ de

economlCo, t~mbém proc~rou-se in~estigar o perfil do u3u~rio

de' l'!Ds, r:1e s~1~isa!1cl()- S8 suas caracteristicas
, , 'f3Jo c: l o --S: I.:,~,::.:r..: :l-. :i.. .:.: a t:~

e seu o omp-o r t.an.e n t.o de Ee os " ,
U~:::j:lélr~l o S c e

'perfil diferenciado, pode-se falar

também como fa t.oz- ~~xplicat ivc das vaI' i açê.ie3 de veC;;:-:<?3 ,-~.3.3

96. Idem, p.3~-5.
97. KOTLE.H, P . Harketing, p.565

98. No Anexo I. as pesquisas ci t.a da c sêlo de.:::cri La::.; ,_'orr, ;:-,i'll:)r
detalhe, em te~mos de seus 6bjetivos, método8~ 'resultados e
conclusões.

'I



,. -

Fr-e nk &. Boyd (89) procuraram iI1V8:2 ..ti§é.r em "11.18

medida os corraum í do r-ee Lnc Lâne.do e ao uso de t-L:,s o on a tát.u e:n

um segme!1to de l1;erce..do identif I c áve L,

co ne t a te r-am (;UE~ oe (~Otl~3UI!1idol"'esqtre f az em a n:.~-.i:::!-' r:·~~..:..te ele

.' ,
:. ,_~ ;~:. "':1 ~='

mu I h e 't-.
" . .-;:-;.~?.•~,...~..,::; :. ,~: r -: .::.:...".:i .::~ .,'

CO!lStlIl1C; de ~v~C.::", .•.
'- • "'s 1...1 , re nua ~.

os au t.o r-ee ,-;l'legar~aln a cO::-'lcl'Jsã.{)

sua propensão ao consumo de MSs,
portanto, identificar segce~tos ae mercado 2em base ~2~sa3

variáveis.

diferenças entre usuários de MSs, usuários de ~Fs. us~~rios

de produtos genéricos e consumidores sem pref'erónoi:, de

marca. Os au t o'r-e e obz e r-v e r e.m '1ue 0'::'1 usué ..t··i~3 clt::; t~F3 t.i!11:';i:n

um nível de e~lucação f o r-rr.aL me no r' que os USU.:.:Í,;:,'i03 cio:- >~S.3,

sendo e e te e úl t.Lmos r-e lat i vame n te metis j ú\l0!':5.

Pl':.·.·a:.:e-
.Io u.rnc L

100. CUmnNGHl\11, I sabe lla C. 1'1. et al i i.
vs Nat í oue I Er-ends and
Advertising Research :22(5):

S'tor'c Br-arid a" . JouI'Ilal
lSJE\2.

of
~;5-32, Oct ./t~ov.



·-. -_"

aE,pE·~t,ü ..3
- ..... , .,c: C ~-::: .: G:":'':' .. _ ._~2 •."':1E: •.

or i en t.av ;.i~t.

~ . -.
lo], l;-; t:- i c.~:.;.:"';i.: - z: r:'*

~•..l:":.llal:*· .iOS e de . :'".. ' .".~ ......•....•.. ~.•..

suas carac~eristica6

compra dos dois tipos de ~3uári~ sào di5tintas: ..• . ...
.}u.j:3::~ :te-~' :.0 1 i:J.

.• .,.
:11.~.8i:-... {J"="~ J.. ~:.~: l::\ .•... _.

preço, pelas MSs (101).

de marca entre cons~nidcrGs
,ae ;"...e n d.a G'jéd.ié:i 8 ccrisurni(!·~",,!,··e.:..; cie.

baixa renda. O autor con3~a~ou gue os con3umidores je baixa

r-e nd a ;:-:;,:":11C!O

ba e t.an t.e leais a marca.

101. Cun n il1ghú.:11 .=- +-c.•.... ÜJ.

102. COE, 1:1. D. ..Pr- iv a te VerS1.l2. Nat .i o na I Pl'e f C'~.'c·n('C' J\n~ong
Lower+ end !-1idcUe:..:.lncorne Consw:isn3". Journal o f Rot.oiI ing
47: 69, FalI 1971. Cit.::do em t~i;SON, J. Ea::::'y ~~.t':;\YEF=:, 1<.
Lehman , Modern Re t.a i.Li.rig - 'I'he o r-y and Pr-ac t í c t» , p.110-111.



autores citados anteriormente, Coe concluiu que él. rerld..:.i. é um

fator bastante importante para diferenciar usuário3 de ~Sa e

MFs. A lealdade a marca e a sensibilidade a preço ~i?,:,';:::,em

diferencióm, segundo Coe, as atitudes aos conc:;uinidon~;..-:-.em

relaçao às MSs.

Myers (103)
, ,

;".:t:: .:..r~Gr

nivel eduacicnal pare~iam um pouço ~aij

aprovação de 1·18s. A relação entre as due.e \ié,ri.,ivc:';'s, >..~e::l,

mostrou-se pouco significativa. Tambémé, renc:.::t. se
•••.... ~.....• .- ,~
ili,'-_' ~ ..•••• - .•.~

não das MSs. Esses resul t.ados levara.m C> é'l1.l:'.:,r ,:.-\ '.~on:~:I u; :::',;.:.,e

as características sócio-ecomômica;o:; détS

-explicam mui to pouco as suas atitudes 81:1 re laç&..::,ç\,':: ~·~.:.s.

_ Tais atitudes, segundo Myers, parecem asso:::1':''..1'--38, CU::'; :1;,,:i::'u

maior intensidade, à percepção do preço e da qual id,::L~8 (:'83

marcas (MFs e MSs) pelos consumidores,

anteriormente (104).

Bellizzi et aL, (105) procuraram VC'<!.'i':icécl' ;;.38 t::,:i;~,·.ei1·.

sob MFs, os produtos sob MSs e os F,rodut.cs gel'.e~' :;,\>~,:::~,

-_ ~_•...._ ..--------------_.~--_._--_ _ -

103. John G. "Determi:'lant.:3 01
Journal of Marketing Resenrch

Private
" ..i .•

Attitude" .
1967.
104. Sobre a pesquisa de t-1yerB, veja-~::e té\.mbéi:~ o:,:·:,:;-·lc,::;

2.3. da monografia.
105. BELLIZZI, Joseph A. et alii.
Nationa~, Private and Generic
Retailing 57(4): 56-70, Wint·Sl.

"Consur.lel~PCl'ccpt ";'(,n.::; of
Braudc " . Journal o.f,



Corrte t.ar-em t],tle oe 1.1S1.;;o3:r·ias de Sf:l"

. C1' . "I'" l' • .••• '111 .l..'lle11ClJ3.i),Cl ~3 pe 1 a :t:'ro pa~{éi11Cla e 2103':' t:~ ll':~~'1 ':.l-;;.:::i,C~(;:.::: ;~1 oa :"::;lt";!i-.: .• ~ •• - se

., "\,..,

1 ea ; ":'"1 C:•.c:' C I~ l. (.:J ~'.~ l~ _',.:i c J:".

-cupons, uso de listas de co~praa, etc.

genéric03 como alternativasdistintaa.

aquele:::; ele c'cc Schott

di fel ....()r1ç:':':lG -, -: cf') .; f í. ,", - -- .i"a r_v -'-5.1. ..1 ,.J... __ ::1. v. " Q

No entanto, viram que as U3ua~las de MSs se

-_ .•. -.0- .•. •._._ .~.~. __ .. ~_ ... --.~--_ .•. , ••-- - .•••• _ ..••-._ •.••••• -_ ...•.•

Bu ye r c Ee I d en t, i f Le d ?"
219-2~2, May 1972.

.1uurnal of
0' Cé1t'1 :;1 f' i Vc':i:.~:: BCÜ,rld

M.:.lrkeLinl~ He.::wül't;h 9:



-r-> ' .•• ' •'::"f:-; t. E: S f!o :3 C; ,_~...•..!~.:.e....:~.

Rao (lCS) verific0l~ q~~ ~~n~umidGr22

.....CJ a , q l~E.

C) 0.utGl"' c.cn s t a t cu

., - ....: ....

.J...ut.lçl, e ã o

isto e, independentemente da loja.

às MSs a, em decorrenc18. 1ea1.3 ã loja q~e as comerClaL~2a.

c ompo e i c e.o da.s . ,
·\..'''enG.~iS , de

107. F~C;"~}1:!::, Jatnt~~3 T ..· ,Se IJt~t·!:~1~J7, ~:.1.:,·;re·rlce M.
Btdl'}a \l i.l~ i: ~11"ld Br~ n d {~II:c; i C~(::: :;(~ r.e !:':~~.iI 'b.I: L ~:3 f c; 1"

~10UI'néÜ o f HetaiLLng
,... "ta..iJ. ~ "':"~~ >:)..L. --1 I ''o.-' •

108. <I p\;....c.. ..:)::.;:n.e '=:c;!-!~:.;~~n:t·:l"~·::' :"~t}r(: l'l"'':': ..t:- t ~
.Tour-rru L of Markotinc Hcsearch ,'.I'UrC~!1aSt3 Pr: i 'VéJ. te Erarid e ? >I

447-50. Nov. 1939.

l09. 1 ,.'\. ..•r" T' '!:;"':':v •..'4 t •••• J,..J,k.I.,,) :'I

beIlef;.::;
Srini V:::l8

and
K.

l:.~ealit.y·'. r». I'l~:J~EC;F~:~JIJ
Retail art Markoting ChoonoLn , p. 27 -1<:36.



.inc ide.rlC i.a de

~'..,::.....-./'""~ ..~u.••......•.•.•......'-Ü
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•••...••.~.'" •• ' '-..... <-' ~•• ' ":'
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{';":~D,..L ,:s.::.r~;~~,)

...• ..,
~..:..i:e .;3.;: :-...:i

variáveis 0s~udada3



Burger &
Schott
(1972)

e

relaçào
positiva

relação
negativa

Rothc &
Laraon c
{Hl7:J}

Bcllizzi
et, al ii

. ().mU)

nega t.i va

relaçào
negativa

há pot4ca
r e Laçã ..o

há pC1.lGÚ

relação

relação
1)0s i t i va

------------------

Curm i llgh;;•.m
t':: L .:1111

. (1~Je2) ( -, 0!)('"I. ,dc..1,J )

~.. C :.

------------,--------_._-~+-- --~~--------

Y'(31açào
positivi-1,

l'cle_ção
negativa

há pauI::'::\
r-e Lac ão

1:~ :?Ol~lC~(::"
r e 18.,; ij,(..

l'ela.ção
p,)si::' i.ve

l-lÊ! F>()""--lC: é:..

relaçã~J

_ .~ r •.'

r-e 1. e c i3.C~

po s i t .i. 'v';.1

, 'n a };'(:;L:~; /_1-

~... t:':! 1.a-;!.i ::.

._--_._-------------_._-_. __ ._--------
Fontes: Veja-se notas anteriores.



No quaà.::':),
". -,'('lI 't,/.;,.~·~"ge!~c:.L·~~8 ..~...' ">

relativos ao perfi: .. . ,.. .
.51)(:" lr..)-~:··l:·:_)l-J.~:.:::.:"C....-: C!02 C:0r~~-.~:~i~1.\.":'C,!.'t:.S.

, . .s: ·S'; .l ç-õ. c: 1. :} nL't ('t \~~

. . .
•-::: ~_~ I...~ ;.-: (3 .:...~ ~.':: ~~~ .; ..

., • o.' _ '-, - -,
_' _ ., i. .:. •• ,-"".,:1.",-1

. .,. ..
lrlC~12E ..\..1.··.);:·e:..:,)

~ "
I.A·.••.•

I ~ • ,",'..•
\ _ c, •..• } •

na malor~a dos estudos.

..• . .-e S.33. V tj. 1.or J. ::;[t{~:r.Á0 c r r: s~:~,:-.:::

lHL D...}~l,j

encontrC:1.ra:n u.r.a
r-e nd a , L~ umo 1'12 laç,;:'1o po s i t i V':1

nível educacional. c onc Luern
econômicas s50 muito pouso
usuários de MS3 e de MDs.

Vél.r:"iáVr:J.s
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3_ O VARE.JO DE ALIHENTOS E OS·

SUPER.'1EHCADOS NO BHASIL

.~","

"'!",

"1",;.,-

B8



"

--..:

~ .....
:~ .~...G. S :. 1. t::-: ~~ .::_.• ',,)

Jo

..',.'" '-~,..-.

a in t. l:'~Y' r:;J. "....

a participação do setor varejista ne ~a~2 Ccmórcic
, .,011 '1 • "
\ .J.. ..l.";~ ! •

Uma Ln i.c i. t.i 1 cli.32.se no

Cl~eSC8~1 o

exp<-tllS~i.O do urban'.) e (~i.t.i. v"i dél\.le s ela

- •••• _. __ ~ •• _ ••••• _. - .~ .•..•• _ ••••• ,~. ,,' __ •.• 0 ••• '_ •••••.••••• ~ _"0."

111.
i 11:..1 ue t.r L.::...1 i Zôo ça.(.J ~::;(::b r e c' v .:l ::-'(-~.j()
Car-Lo e . Invcnt.imento Externo c
Comércio Interior BriuJjleiro,

t=:-. rlt~~;)r: t, 1:'2J. -- :-:,:t.:; ~~:Ir. ~-:~f\E.~~]~- .~ _l~ •••.••

'l'endDncia OliGopo) i~:Lica no
.~ ,", a ,~_, _ .•.• r ••••• :o

Comercializaçfio e
(:;~r'"~.8i.:~ ~~.. l-~_ Ort~iJ.lli./~;lÇ5.0

Dcsonvo 1v Lmon t.o Ecoriôm.í.co .
do Si:.::t.cmü. de

t·j i r-li G ~-..ór iCJ d<:1 AGI' :.cul t':JY'·a.
Produção, Coleção Anál~se 8

t~LH~1i s:.:::.áo de l~'i Ila,l-lC i EI !~·.;r.::-rl ~: ':- (J.ti
Fet~(;3.l1i~)L.\ ('/():.lLt), 1.Si7~):- 1~,·~~(>··7.

112. -CYRI L1..0 , DeniseC. o PopoL dos Supe['mercado~; no



entant.o~

em :94.(1,
. ~ ..• .

2·3 té.:..~JG..i.e~ 1.r:~;_":-i~,.()S,.

. .
~~':~'''''~,-~L:..;..éJ.

obtida pe~o varejo (veja-se 0~ujrc 3.1.).

?a~."'-:':::'c ':l.::!.:=tçti.:) :;:"8 ~'S ::. :.,/,J. ('~\:~ .::\.:"êt:::E"d"::J. 0: ,: j\:' ~.-:-'..;.'-"-~o
11.::t:::-: \l:?n,:_1::.\~ t3 n.:) ~<.;~,~.~:,_.. Jc --::s ::~J..~j\::'~ t':'':..'': ::~I2.·:~:..,,:.;:"',

1940
(* )

---_.-

1950 lH60 1970 1D75 L)B0

r". ~ 46 4!:") ::~~) E;l 68 " .~. , ..:j E..
•••) .•.:*: , , , '.ftJ , --i .•.. " ,

64 54 54 1 . 43 ",:}r.• i:· .-:: E: f'~ 5:~~.~
, , J.. J.. , •••..J.:.. .• ,_,I •.J , ,~o

----------------------------

V \l ê~l~e Ijc
'E
N Atacado
D
A
S Total

3(1,34

69,66

E Ve.rejo o'=' 47 90 r} f] 91 81 c,rl 46 92 34 :;!8 07v·_I., ,~w , .J ••••..•I ~ , .
S
T -At ac ado 6,53 9,78 8 19 6 5·:i rr E;é.~ .:1 ~):3, , I , .
A
B

Total 100 ,0(:; 108, 00 100 , (jCi 1('~(;, (J(; 1~~J~),U(: ~ ;.J<i ..:;c
----- -----------

Fonte: Censos IBGE
(';i'.) 'Nc e r:.el...c:E.~11tl..l.::.'ti::\ r-e Le t á •••v o o 21. :J.!f,(;, f c ram c.:;~c~:'ui~:l0i:".:~.:.

dados referentes ao Comércio Mis~o.

__ ••• _._~ ••.~ __.,._ ••• ~. ,,_,_, ._~, ••• __ • __ _.~ _._ ••••••••• __ •••••••••• _ ••. _._ •• •• __ <_.<_.A ••. ,' ••• ' o __ o 8 ••• _ •__ .8 •• 0_-"_ •. _"- •• - ."'-'.- •• " •• ~ - -. '--' • •... •• •• - •••• - ••

Varejo de Alimentos. Si.io Paulo, Lnc t it.u t.o de Pe~;(·FILjas
Econômicas> Sór Le En sa i o s Eo o nórn i.c o e (n. GE.\), lSfJ7, p . ·11-43.
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Quadro 3_2_ . ... .
l--:-::':'];..·(:jt_" 1..::~i~Z,-""",:,~!

Gemérc c de ~limencGs:

--_._-------

Estabelecimentos Venc!.;:iS

1940 1D50 io-ie 1050

VAR.H.:\JO
Especializado 89,67

Diversificado 1,(},33 11,39

Total

ATACADO

Total

79, 0~3 9~; , - '7 ~J4 c·r:, :'=!0 1 />

.i. I , tJ"_) , J.v

2(),97 c.: Q~) í=. 17 9,800, w~ ~.,
1OO,00 100,OG 10O,O0 ~ (. ''JI ~ZJ0.L'rj':'l,

Especia.lizüdo

Diversificado

MISTO
Especializ;ado 77,28 7~. r-e r-,

,;, 10 7'fS,rri.

Diversificado ,.r? ri f"')
~ I ,..;,~

Total 108, O~) 100,00

Fonte: Ce~sos IEGE (19~0. 1958)
._----_.---------_ ..__ .~



No período Guerra i-:!undial, o

Ln t.r-oduz Lu um controle 3e Let ivo das impol'taçCJes: }~o;.,v;:Õ~uma

mercado interno (113~. A atuaç~o do governo no 3ent:~o 08

estimu:"a1:' o c r e ac 1::1611 t~c.

partir d~ implementação do Plano de ~!eta3 11957-19S:); gli0

po e t. u La Vé1 goverr,am0~1 ta i e .n,03

energia e in.::::ent.iv03

ainda uma met.a de meca!:i.zaç~ã(; do 38to.r agl"'opE:c~tl~rlo, ....:-; um

prO{$ran1é de o ome r-c á a I ização

capacidade de armazenage~ aos produtos agropeou~rios (114).

Tais medidas r-oduz Lr í am os problemas de abústecimento no

pais, melhorando o desempenho do setor agricola. Alóm disso,

a partir do Plano, houve maiores facilidades de transporte,

um aumento da popu Le.ç'ão urbana e um inC1'Cme:1todo uso, ~'81a

indúst.ria, das vendas dire tas ao varej o (dev:"do éi 111-:3.i01'

escala de produção), fatores que deram maior d ínan. i c.no ao

sist.ema ele COn1el'''C ial iza.ção, uma .ne Lo r-

113.0s beneficios à ind0stri~
importaçbes são tratados e~
Econômica do Brasil, 17 ed ..
Nacional, 1979, p.218-s.

do controle das
Ce 150. Fo r-mo.ç ão
Co~pa~hia Editora

FURTADO;
São Paulo,

114. Uma análi88 detalhada do Plano é apresentada em LESSA,
Carlos. Quinze Anos de Política Econômica. SãQ Faulo,
Brasilienae, 1983, p.27-117.



cocercial (veja-se Quadro 3.1.).

na 2::1 -o .~-.;~; 'Ó' • , '_0

. .
lri2..G.gl..t ~~é..C1:').3

e (~O!1()n::'ê.. 1.oca l i Za\;-ê:i::~--~3(~ em

densidade populacional,
r-e no.a n.écí i a e alta (1.151.

Em S8\.1S e nc s ,

participaçãc bastante :node:.:.~a

motivos, segundo Cyrillo, contribuiraD para

o supermercado não era reconhecido oficialxente,

c onfer I e.. n.ai oz-es ir1cert.eza3 aC3 :i.rlvf~sti:n811tc;3 !1b ál-·f~~~.. ':'::/..:il-'a

a qual ° aetor financeiro não oferecia qua:quer linha

especial ele crédito. i nv e e t Lme n t.03

também não despertarrungrande

comerciante~ Ja instalados.
_ •• _ • •• .• _ .• _ •• __ ._. __ •• .-. ._. . ••••• M' __ ••

];)1"ir:10 i r.:>;3· ~;;:u1=:;::' r-me l'ca,.:ll.;'::: :-::: 'tO r a t .:!..J;l (::::,

(a) S'TIL~1A!~, t1eY'2r. O Comó r-c f o Vare,ji3la c OD
SupermnrCu.do~1 na Cidade de 55.0 P<.1,-11o - ~·:.~J.)':-':il.; .~,:; , ~ ~ C::::,
p.266-'1~_; (b) CYEII.,LO, D. C. O Papel. do e f;uperme('cad()~1 no
Varejo de AI Lmont.oa , i:'. 66-70; e (c ) "A Sab0 àO.3

Superhipcr :0 (:5): 47-112, out. 1938.

115. A hist:ó:::-1.ado e

Pioneiros".

116. CYRILLO, D. C.
Alimentos, p.67-7v).

o Papel dos Supermercado::; no Varejo de



POI' outro lado, os hábitos de compra -dos cor:su:l:i,::ol'és

os condUZlam aos

a Lgumao c omo o ..' .-U~ e

ma nu te!.....ç:tio 31..16.:.3
. ,", .... '
l!-!..3tQla·;:o,~s - d':"SS0,

vigorava o :vc
A' ..-. e ...l..1;"3Vaça~) (le'::'38

. ., ~anc i c i e G

registrado meca~icament8.

A principal vantagem de
referente ã economia de um recurso abunda~te, a mac .~~ vLra

era insuEiciente para do

equipamento. As s í.m , o S1."4pe r-me r-carto nao o f e r-e c i a r·::-.;.:~;;o 2.

baixos ao consumidor e, em conseguênc ia, na c obt 1;11:'::, ;: t" L', um

.a I t.o volume de gi r o ,

po r t arrt o , c orid i c õe e para comprar em 1a;:'ga escala GJ:: ~e~s

fornecedores, bar'ga:-üiárHlo descon:~os.

o perlodc
, .

()f~ 0la2.

t.r-ouxe profundas tral1sfol--~naçõe3 eccll0ln.i.a

particular, no varej o de

moment.o ele c on t.e nc ão . ,-~,..
uCl. infJ.açSc<

f a ae de
I

e:{pa;nsão conhecida
o eixo econômibo da economia passa a ser Q ~et~~ prod~t~r de



COt1CerJ. tY'E1::;~.8.8 de
I -t •• .....,. \

\. ..L..1.. r I -

,a.e favor ci.e Cç~!" t.{.-.3

,aa .::las:38 . ,.
:~~2,-1~.:{ o C 1'.'e E.~C~i,Int?:!i~. c:

. ,
~)';'\,~~~J,e ...._t~·i::':

, -
~'.l.":;~ ~~-j_.:s..~··~·3\':::"; ,_~,~: 1:'(,.:-~C~·:.i

,.... .:.....yr .: ..4. .; o

pós-f:34 :
. .r·egll":" ame n t; 01.1---3~'3:" .;.,Jt:: ..:..

--; . " . ::', ....:.... -; ~;,

solJ~ce de

Hercadorias), incidia a?eD8S scbre o valer ..... .
2..;.;.J':'.::; :. '.~';i .·~\·:tG e:n

cada ~tapa ca ccmerciali=~ção. Assim, deixou-s8 de ~r~tutar

me ema o que
.,.. .

Ct r rn i nui u os

supermerc~dista3, aU~8ntando sua competitividade.

Ou t.r o i no e n t. i vo ao

pelo F'rogré:.::1é:t de !~~ü~ler r:i Z3..;.; 30

:-J.e 18í' 1.,
, .

a at.:)t~l-';_.Ll::"(:"\.(:.1:; ~. - ,,,.. --
,;. ~.:. ~ ~ • • -1"";'

.j:;:.

.."..- .- ._, ._.._--_ ~~.-- _ _._-. __ _--_.~.

sobre a Cr:L2.e::.le 64". I~;: ~ltd'EE~;A, (iuió:.:> r. >:CEl\S'::':. :;:i;':'~J..
ACUD"Ullação MO~1()polist,a e Cri:..,;(~s 110 13t'il!Jil.. }\i\~ i.;t:.;l ._;I~~.:·if..:l!.'{_),

Paz e 'I'e r-r a , 1979, 1) .. 1~;-E·)'.)..

118. CYRILLO,' D. C.
Alimentus, p.71-2.

o Pap61 dos Suporrncrcadou no Vareju de



no entanto,

do .val'e,j () aliment.os.

necessária para a maior ef~ciJn~ia do setor ~:19).

gov e r-no ,

que
03 C:üstCé

"'-. -:.. -.::' ~:-:: ~~~..-,r.:' ,_~ •..J ~,~ -~~-.

Analisando a situação do varejo nO in~ci0 da déca.ia da

70, (120) que,

benefícios da maior eficiência dos

desfrutados ~I~n inc ipaln~erlte pelas classes

público , .c: éi C18 J. aõ
- ..~
0. __' ..

--'" ••~__ ,., ••_ •••_•• _•••_ ••_.~~._._ •••_~~." •.. ,__ "" __ " _••__ ._~ ••. 0'- •• _

120. I3RESSEE ~)Er':EIRl\, Luiz Cal'los. ··Ten..:l€'·nc ia;;.~ ê r<:L;:·ét:.~\.>;·:C3

do Varejo no Brasil". Rcviuta de J\.clmini!.;br'üç:)o de Er:1IJl"e!.mn

13(3):136-140, set.1973.



Quadro ~-3_3_ \'f .; ••.
,",~ .J.. v i, _

Nível.
Baixa

de Renda.
Alta

Su J:)C! z...ruer c õ.(io~:: S r :.. ..
_., '..

'; :-7
" '- .L :

,.: .:' ..
c: - '.' -,

~, ~',.

/~, '".
.-

Ar-ciaz óm, mo r.cca r-la

Q't -til .i.:iIld<:-i~')

Ambulan te:::;

"Out.r oss

pa:r'a os pro d u t.o e OCO:: re

- .
1a, o 2- ~~II Ij8 r-n.er' c' a.:J. i =-::~t él~';1 Ç,:t g1'" (;' ;.~; ;: •.i:~ ~ot ~~,:tin,··~t.t \ (~~.(·lnn: i. r j 1r: ii:l ...:: ,:".'::', -_'. :31. CJ 8

1.?-1. E:-:-:-;.r-:lÍ J.(i

Sistema de
p.47.

de COELHO. Ca r: J ,~·r:~ N. f\.. Org'lniz(lc;ií.o do
Come r-c La I .í.z aç ã.o e l)enf~rlvoLv .i.mo n t o Ec o nóm ieo ,



dadá alta

intensifica-se o afluxo de c~i6n~e8 à
, .
l..l1J E•...•.

:;:~:Jore as q;"l.:1.l ~::

, 'f..::..L.e •../;::....:.~··~s- o

'; , .
::;.!:a~~':.sl·lZ

( • r. ,-,\
, ..L,......"::"" -- •

. . .P!: l r.c 1.~).:-:.J._-:'

dope!.~.:.odo

(v-e.ja-se Qtta.clr·() e rnai s s0fist.i,~aclE~ ..:·.,

( Lric L 'Ll5 i.,-,re:

du:cáve i's) e o':e.cta de <'3e:cv::.ços complement:al'e'·3.

ccmeç,~m a deorescer;

produç&o :::.nd"l..:~.t.r';'.::,,\2. e, em cor:2~eq'J&ncié.'\, o nív01 o.e e:::;,'~·c.'~':",
\
I

acelerando-se ainda a inflação.

as
, .

l.:3CI8 1as
·:le

•••• o', _.~ •• ~ c-,
•. 1 _ ~ lo.- ~

_._~~.~'~ _ •••• p'~' ••• __ .~_ ••••• ,o •• , ••• _0" ~ ."

122. ::::obre u. for:naç;lo ,::0..3 preços noe :::\.l?t:·l,;:·.,::'!'ca~-!os
bra::.ülei.!.'c3 veja-se CYF:IL:"O, D. C. O Papcd dou
Sup8rmercados no VaI'e~jo do l\ljml~nt;oL1, l.~·1:'·7·~~::'::.
STII1'lF~t,l,t-iey<?!.'.: O Comórcio Varejista e 0:.3 Supe['mercadu~~ nu
Cidade do São Paulo, p.3C2-5.



Surgem as lojas ce so~tl~ento (Oli variadade)

":'~ .~ \
.,J.'~. } ,

,
Cn,(le o f e r e c içl();3

~cc)r:Ot:lia3 o;. (:-:l-"ó.cior~ais ( a:é;;-; . ,c~at~t:<~i,;::,S c',bt:das e!n

preços C,3

BIBLIOTECA ~;:P,Rl A. BOEOfrK~R



A .í nst.aLaç a., de LSLs em regiões de baixo J,:·o3er

aquisi ti v o permitiu que as cadeias Supt2r;;\e.::.'cadiGtas se

fixassem em novos me r-c ado a , fac i 1i t.arido

po e t e r- .ic r- , .
(~13..3()~ f o r am

coric or-r-er; t.e ,s , a competitiv~daie

serviço da a:i~entos !1ry4~\', ...•...~.-> í •.

Quadro 3.4. A'J.to-se'rviço: po r t e méd i o (ein me t.r-o e g1..~ac~r;.:~..:..:lc)s)
conforme tipo de loja e r~gi~o

Hipermercado Supermercado
Região

Capitais 5.155 736 449

Regiões metropolitanas

Interior 4.955 .I ,. 'o,
't. ~t { 389

----------------~---------------------------------------------------
Fonte: Banco d~ Dados - Supermercado Moderno (:24)

123. CYRILLO, D. C.
Aliment.os, p . 9,7--8.

o Papel dos SupcrmercadoG no Varejo de

124. Vej a-50 "XIX Re la ..t.ó r io de Sq)ermerc:ados" .
Supermercado Mo:derno 22 ( 1 ): 24- 83, abr i 1 1._9~O~



Quadro .3.5. Participação dos setores varejiat~s q~a~~c a
nÚffierode lojas (NL; a volu~e do vendas :VV;.

------------.-_.--_._--

Set~1r
Moderno

?el~ .iodo

1970 NL r) r,
'-, -:.- ,~...•

W O
r:-',Cl ":'.•....•.....,0

1972 NL ~, .--..:> , ,-y

VV 41,4

1974 NL 5,E)
VV 58,0

1976/7 NL 6,O
w 7(),5

1977/8 NL 6 r,,,-
W 67,7

C -t'.,)e r.or
Tr.:tdiciocaJ

.' •...;» .• I

I' r, C.
"l":'" , './

,-.4 I:"

::;;~l :' \.i

::::8,5

93,8

Fonte: Dados Nielscn 77/75 (125)

foi crescente, sup8rando LI setor tradic:io:--.al

3.5. ) .

______ 0 __ •• •__ ••• ~ • •• _._M'_ •. -~. -- ._-.-

125. Ext.r.::âdo: de COELHO,
Sistema de Comercialização e

Ca r Loa ~.J. IL: ·Org'::lllizaçi".io do
Desenvo 1v 101cn to Ec onôm í.co . " .40.



o iniuio.da década de 80 é marcado pela receasao e

desemprego- Contudo, houve um aumento cOllsiJ2rável no n~~~ro

estabeleci~entos de t ant.c par::t

varejistas ::,riJt3pender:.t,e::-:; cc.mo - e :;?rinci __pal;:~cllt:.e -- p2.l',:.:<. ,:=:'3

, .cacelas.

Quadro 3.6_ Dist!'ibu ..Lç':::'o oc rrúmer-o de estêtbelec5.::~t;nt:.Js
de auto-sel'viçe entre as'

, ,
~i~,"l as

e as pertencentes a cad8ias.

------ ------

NtJMERO DE ESTABELECIMENTOS
Cadeias Indepcndcetes

Indice
Real f{eaJ.

1976/77 26,7 73,3 54

1978/79 21,1 lC5 78,9 75

:'00
1980/81

1981/82 16,5
1.09

198~~/83 1·12
----------------_ .._'-----"-

Fonte: Nielsen (126)

126.Extraido de CYRILLO, D. C.
no Vare,jo de Alimentos, P - 108_

o Papel do a. Supcrm(~r·c.jdoa



Quadro 3_7_ Distribuição das vendas do auto-serviço entre
'as lojas independentes e as lojas pertencentes
a cadeias.

VENDAS TOTAIS

Cadeias Independentes

Indice Indice
% Real % Real

1976/77 50,3 75 49,7 113

1978/79 41,6 72 58,4 153

-1980/81 60,4 100 39,6 100

'-1981/82. 45,8 120 54,2 216

1982/83 49,7 153 5O,3 237

VENDAS POR ESTABEI~CIMENTO

Cadeias Independentes

Indice Indice
Real Real
-~/:-

1979 ~ 72 206

1980 68 204

1981 I '100 100,

1982 105 198

1984 108 196

Fonte: Nielsen (127)

127. Idem.
."" .

",' .:~:



. _ ...•_---~--- -.. ....•...•. -

Por outro lado, acentuou-se a concentraç5o econômica no
setor varejista de alimentos. com uma participação crescente
das maiores cadeias nas vendas do auto-serviço (veja-se
Quadro 3.8.).

Quadro 3.8. Auto-serviço: As 20 M"aioresCadeias de
Supermercados (Brasil).

Participação Faturamento
nas vendas(%) Real

1979 36,1 98

1980 36,1 100

1981 35,2 92

1982 41,6 117

1984 38,7 127

FONTE: Nielsen (128)

Número
de lojas

Area de
Vendas

89 88
100100

144
172

132
153

í.
-----_ ..._--_._---
128. Idem, p.110.

I.



No ano de 1986, é anunciado o Plano Cru3ado (129).

o Plano, a princípio, estimulou a produção e o .inveetLue nt o ,

melhorou o nível de emprego e dos salários, d im í.nu Lu as

despesas de vendas e ampliou o consumo, t.r azendo r-e f Lexos

positivos sobre o faturamsnt0 do auto-serviço.
esgotamento do Plano, no entanto, os r eau Itad()s .30 êluto-

serviço retornaram ao patamar de 1985, confonm2 ,se G~~3rVa

no Quadro 3.9 ..

Quadro 3 .•9_ Faturamento do auto-serviço (em US$ bilh;:;,,::,s)

Faturamento Variação anual

1985 8.357 + 21,33

1986 13_779 + 64,88

1987 8.553 - 37,93

Fonte: Banco de Dados - Supermercado Moderno (130)

/

Apesar da retração econômica que ocorreu após o l'lano

Cruzado, os maiores grupos do com6rcio varejista mantiveram
----------.---------~-.-._--
129. "O excesso de demanda". Folha de São Paulo, (~2.01.87.

130. Veja-se "XIX Relatório de Supermercücios".
Supermercado Moderno 22( 1): 24-83, abril 1.990.



seus investimentos (veja-se Quadro .3.10.),

e nt r ade do capital estrar.ge ira no setor, que começa =:t. 38

intensificar na segu~da metade da d~cada (13:).

Area de vündas
(1-000 ül2)

Faturamento
(US$ milhtíc0)

[n.vec;t,; ~:J:_,::to
(US;'ii mi.LI ;6nG)

SUBa 110
.• I~' /" •

..:... •...... -.:

Mappin 56 .35Ei

,Pão de Açúcar 700 2.000

Carrefour (1986) 116 26

Mesbla 1. e0C:i

Fonte: Jornal do Brasil, 88.05.88, p.36.

o ano de 198-7 é marcado ainda pelo surgiment.o , no~

país, dos primeiros supermercados de conveniência. Com
funcionamento ininterrupto, tais supermercact()s trabalh..::.:;', c om

produtos n a s áreas de alimentos emba Le.do s , higiene, li;::!x~z<.::t,

fumo e bebidas,
, .

4"3, ..••.. ern de r erné d i.o c , jornai::. e e

Laric ho ne t.e "eel i=oe rvi ce ",

131. Sobre a presença do c ap i, tal e e t.r-nnge iio
vareji:3t.<:.'i veja-se t'1EREGE, L. C. Inve~Jt;l;ll(mt.o
Tendência OligopollDt.lca no Comôrcio Int.erno
(vol.3), p.127-53.

!lO •.::.-.,t,ot.'
Ex t.o r-rro e
I3rüs.ilciro



. - .;

u erua Lme nte of'e r-e c <""ll1 C\-'per1a'-=:a·c.:: m;:>l"~a'=: ~; de r-ea "0- .' r~"" ~ -v ca_ "- '-' I ••..• •.•..•. ••• __ ••••. .,.;.\. '- ~ .J....J. ..::: :::: o \--t .;:..., _~J \...1",;, t_~ ••. U -...J ,

alcançando' um giro bastante superior àg<.l€·le ob t. i.do:;>elos

supermercados conv enc Lona i e .

supermerc.::: ..dos de conv e n iene ia er.c:cntr.:::ur.-se

su~er~2rc~dOS t6m obtido maior SUC8ssoentre as c:ass2c A e

B ( 132) -
... ,"

lojas, a maior érif e ae é dada à ':3eção de pe:::"8cíveis, '=lue

oferece ser"'viços eepe c La í e (COL"'10, 1')0r ex empLo 18g:'l~nd,:'::~ e

verduras previament.e- limpos e cortados), além de r:.rcd',ltos

selecionados por controles de qualidade ma~3

. (133).

Ao longo da década de 80, as empresas supermercaciistas

firm~ram sua importância na distribuição de bens de consumo

e, principalmente, .rrá -distribuição de a1 Lmen to a . Con f or me se

132. FEF~NANDES, Sí 1v ia. "Lo.i as
definido' ern um nicho de ·mel'cado".
22, 1131'ço 19::)0. So b r-e o t.ema ,

,:le Co nven i&!lC i a: '.:~; ;;'a<;,:o
SUI)er}liIx~r :E:\' ;:J ',i: l~~~E\·-

veja-se . .'
:.:.2~nju f::: :11 ':"J' i =.. 1 ,~i. r1 E.!

conveniência: 'um
46-7, ee t . 1989
único pa tl'ão" .

mar'Ke.t.lng de Superhipcr , ':. , .
\ ..•. '.~/ .•

e "I.;c;,) él (!E~ l~C>l1VC~11it-.::flC' í a : (}rldt:~ (,) (~.:.il:'11 ~...;:

Superhiper 1,)(1:1): :('8-:'=~5, OJt..S8.

133. "Pão de Açúca:(' Espec iã} : uma extl'::l0l'C':' ;l~\ri3:

experiência". Supermercado Moderno :21,(6): 9[; .. 110, .,;et.~~8.
Veja-se também "O cor u.j ê o f,ü.uJ.i3ta da l'c..:le P,ilO de 1\(.":':.'0.1"'.
Superhj per <1( 15): 130-4, ab r, 1Ub9 lo' "O mode lo iLL:'Jadol.'
das lojas especiais". Superhiper 10(15):170-4, ouL.C0.



pe Lo Quadro. 3.11, as

·1' '.' .a Lmerrti c i os t êm lua 1sele 50/~ de
, . .re a ; :.z.e"-la3

8'Ll:pel~n~e,1"c~adc'3, pert<.::

produtores de artigos de h ig i ene e lb1L~eza 8 di.; b2.::: .•1'. CJ

a.s s ume ce
. .

;:"1.. ~•.::-::~.: •• \.'- t.:'~-:'

._••..>

. , .
l: ..i i:";.ln ~.•. ~ .••.: •..-:\.-' .•

meemo mode> que é dos pré-existen ~;DS"
I •• .-, • 'I

J.. -..)"1) ..

134. CYRIL~O, D. C.
Alimentos, p.130.

o Papel doa Super'mercadoG no Vare.jo de



Quadro 3.11 Part!c~pação Jos Supe~m8rcad0snas V3nia~
da 3 E;nIJ.:--eE:·9.;3 : nd 1..1St 1....i a.~ e (1.2. (;l~ Ó..:·~j f: :: o l' t. t:: •

%
Mínima

0/
/0 %

Máxima N ~.~ .Média

Enlutados 20

67 fi2 (")o

::J8 3\.~ ~

h r-s C , . -
~, I í_I\~1 ~::i

6;21 ~j\~
, r·
... c:

5EJ 85 ., ,.•.

34 7;) 1 r-
...•.. .:~

-----

I..aticínios 50

Hat i.nn.i.a

Art_ Mercearia 30

Art. Limpeza 10

Beb./Refrig.

Fonte:
Not.a:

Super~iper (set.1933) (135)
(a) N = número de empr-e e a e conaidera-::1as

Numa década ma r-c e.da pelos baixes de

oz-e ac Lme n t o e altas taxas inflacionári.as, o .30tor

superI::e:..~cadi2;td teve que enfrentar mude nç e.e no e hábi::.c;ó de

compra de seus '-cli~r~tes.

San.tos Din:'z, em 1988, o con.sum Ld o.r, face é.i. ret;raç:ê-í..=: de,

5a1&1'.'ioe a alta generalizada dos preços,

Por outro
, ,.LaGO, produtos em oferta,

•..•. . . ..
lneS:1iC; ql...:e r~;::10 .i r..; ....d ..•,~08

na 1lata, eram adquiridos pe los consumidore.3 de maio r' l'e!l0.a,

135. Idem, p.132.



que busGavam antecipar-se a a I t.a ' dos preços - ,.1Ol'manuo

esto4ues de domiciliares. A pesquisa de ~reços e~tre

diferentes supermercados 'foi ,largé.mente uti.I. i,::~0.8.,

reduzindo-se a fidelidade a m~rcaG e redes

As mudanças no comportamento aos cODsumid2res ~e~letem
." > ,C,i.~:'(:~1.·.,,;..i..l:

1880';0 eles r-epr-e s enta varn 51;'~ ÔO PIE; 811i
<I ,·JC .....,

..1.. .••••'L.O ..

1~08 1:"'e11(1 Lme i1 t.o s

principalmente a clas~e média (137).

do setor supermercadi.3tó. c r e ac e u .:\19u.i:ls

vendaa dos produtos
. .... ..•

comere la~l zaooe

t.ivel~a:num aumento s1.,bstaneial na década de 80, ao co n cr é.rLo

do que ocorreu dos
, - .GUraV81S

Quadro 3.12. e,3.13.).

136. "Frequência ma Lor
3(15): 78-84, março 1389.

aos SU~je!"!~1el·":;~i.dú~ ....·1 lO Supo rh i,per

137 .. Gr-c c i o eo , Pr-anc í cco . "Um :,10\"0 e e ti Lo (~E: i::':::!.!'r:·~~t.lr:g
para os arios 90". Marketine 200 (:::~;):35. abr .1990.

138. ','Setor fatura 4, 6~~ do PIE".
mf3.io1989.

Su pc r-h í.po r- !:J ( 14 ) : }~_~-~8,



Quadro 3.12. Bens de Consumo (1979-1987): pOJ:.'c+3ntage:ndas
categol'ias cuja.3 venc a.s c r-eec e r-em mai e do '-lue
o au~en~o da pop~laçao.

Variação 79-87

AI Lrne ry:' O 3 Industr ia1Lza do e + 80~~

Higiene e Saúde + 74~b

-------------------------------------------------------------------------
Limpeza e Diversos + 70~~

Fonte: Nia1sen. (139)

Quadro 3.13. Bens de consumo du:::,áveis:va r í ac ão no nún.e r-o
de unidades ve nd á da.s no período 1980- EiS3.

Variação 80-38

Rádios Comuns

Auto-rádios

Automóveis 14%

Refrigeradores 9"/
/0

Fonte: Sindicatos Empresariais

5<)/
/0

4%

+ 21%

+ 43%

+ 70%

(140)

Fogões

Aspiradores
Liquidificadores

Batedeiras

TVs em cores

.•...__ ---~----_...•--,--_ ..~-_._.----'_._------

139. Ext.raído de
market.ing para
abr. 1990.

Gracioso, Francisco. "Um novo 8:.=.t.ilo de
os anos 90". Marketing 200(23); 35.

140. Idem
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o cr8SC' i::~~,-,yt...,;'·:~4::. .t··~<);..>0 .1.. 0.,':',3.., ....:.. -..-~.,.._:., .C>. :~'..,- - . '. ---:;'( - . - - - ' ~ .-
ma Lor partici,;.,:\ç:âoJas m'..~:hel'esr',a ;;<JpuJa",~ã\) ..::,,:.(,::,.::::.":";::·:,::..'?r-:te

:::0;.110

ativa
r: -1 A'-) .. .1.'i: .. t3 3 ..15).

dei.l1ográi:icô. 11ê.1.S
~, .•...••...... -, .•..... ~- ,--
•....•....•.'"-,ctt.l.ü..:.· fez o

serviço PÔdE: expandir S1..i.as

disponibilidade' de
domésticas, acen-:'uando"-2,e a preferenc ia r:'Oi'.' equ::.:t:,ar:-.t.';c.::.,:',::::qUE::

(como o sl.lpermeccado) oferece~32-e!r, uma. t~rande variec:::.de de

produtos num mes~o espaço, de forma a diminuir c tempo gasto

com deslocamentos entre lojas.



Quadro 3.14.

Populaçà;) hu.::'al
( ~.~)

!=~Clf 1..~1aç Ü.,J ~~l':).:1. r~.:..1..
~;~)

1940 68,3

54,9

197:)

32,4
2000(2.) 7·1, O

Fonte: IBGE
Nota: (a) pr-ev í e ão I>:.lblica.da 1J.0 J01:':1a} d.:: Era.s i L, :=;.:': . .1.:._I:;C:,

p.1.6.

Quadro 3.15. Brasil: participação de mul he r-e s na popu.'..a<;ã.,::.
economicamente ativa (PEAj.

Ano Particip,3,.ção pG) Variação (?:,)

".--'

14,6

17,9
1950

1960

1970 20,9 -+- 16,2.

1980 27,2

Fon t e : IBGE



Quadro 3. HL vaI" t .ic ii=\él.ç~o
\ v,

1..973 :..934 ~ (~• .::' C~
.J.. •••••.•. '--~

~ipo de e~~rê:3a (a)

Recle 27,35'
'" "\ :~r?
~.'-,·i t

DUê1.S .1. (J.J é....S

I11.cle~'J~rlL1ellte
' .. - .-"
•.••. TI • .:.~ '.~.'

---------_._- --_._--------
Á,.)at';'os -

" .c u 1:'2 "!.""::'i2 r...•.C Elr':!ü ... _ .....

II 1 11I'ec~es 'I as
de dois estabe~es~~encos.

A expansão do setor supermercadi3ta.
0·::;
., ,,"_i ~

foi iII!I;~U1s i o n a da.. :?l~inc i paLrne nte :pelas

Q~adro 3.16.), em detri::1ê:!1todoe varej iscas inÔepe!E{e~:tes.

que encontraram maiores dificuldades,

uma I'epOl ...te..gf:-rn feita, pela Folha de Sãc t'0.ul,,):

"A aceleração .do .' é~éscimento populacion':::tl cai e

aquisi ti \TO . da população decresce, difie:ul 'Gano(: c. ~:ê: 10 de

oampo dê..S empresas menores. Lno a..piJ.zes de

. mesclélgem
alé:H

volt.as com

(141).

141. "Hoje, os supermercados ;:\erfazem 5J~ do PIE". Folha de

Sao Paulo, 21.05.88, p. A1.



- --I:='! '::.:.::...;a..::

de . - ~. .
1 nr C.l\l:j;~, t ; c Ct. r.h

Quadro 3_17. l~:..:t.~)- :3e l"\l i ç- J: 1:'··~:.-,.,::i::'~!~.ét.[;:: .::':':'1 "j;-:;: 1:'::·1· :,"~'-~·:"·I.~~;

ql~2~5am in!cr~iti~a_
-------._--------------_._-------------------------- --_ .._-

c
.'0

Rede 35,77

Duas , .
.l.oJ as 11,GC

---------_._.-_._---------

Econômico (1.:::Dedo e de Anuric .i an t.o e (Le da ) ,
...r ,",""7
~ .:::.J •.. , j o

142.. SoLl"'e éi fO!""'lTia.Çt:l.O de iTIi..-1.0 cie obre , vt:.~.jã'" 3t:--:, I':'·':)!" ;'::;·:~·::;L;":.J,
It l!~SF)M c r~i. a p 1...•i1r,t-?i r' () c II l' .so ~~~_.lI)8 r 1.0 r' rJ{.:1. ra <r ó.l~ f:? j ':J F\) ~~l~-~t(J e
Sãc) Paulo, ::S ..(~4..eSj~ i?Fl e "T'r-e i.n e..In( ..n t..:-J: t:~r:1r;r··t~·..J~:_~,)"J
escola?" Supermereado Houerno 1:(:=:1,: ?t:;-2, jz~!'.:~i.J:':'~.
Sobro o uso da Lnf o r-raá t Lca no :;:;etot' :3Up8r:Ii~rcadl..:.::t,;:~. \'C.':; ,:,-30

."Como está 1:1 ln::or:natizaç';o em eupe r-me rc acio o Superhipcr
7(15): 50-95, jul.89.
143. Vej':1.-se "XIX Relatório de Supern·,erC<.id03.
Supermercado Moderno 22(1): 24-83, abril. 1.990.



.• .' ~ -
l rrve e t.c.n.e n tC13 de propaganda , "aaque~e ario ,

Quadro 3.HL

Cc)loc['t..ç,~o,/Al·iQ
Ei5 e6 87
02 02 o 1.

12 12 e5

27 r) •••. 06"~~!...o

06 11 C7

es t;J7 ro';:)

0° ~)E) ~r,,-, ... ..:.

43 t)':' 13~'-'

26 17

20

Fonte: Leda

E!lipreS&

An un c La n t.e
\/ ;-.~..!,0.3. t. L~~,,~,_,,:,/'8?
(Cz~; ;)O~;)

M~ppi~ - Casa Anglo 567 . E.:t:::

LUJ1clgr811

~1e.:;,bla

":),:-r. .. c"-;
VL}~ •• .l..t-l !

C & A n r;(... .- ;: '-1~"').:... .:J .. -s: • .J •..•.•

14.4.. C!I~flIJT:~~J, Ca r,'l o e . H E\~~ií~d e [~f;ú c~ a i: e C,.; úl~ 1.1!1C iCl n tt:~ 1:' ~~ mo ro

um". Folha de Silo Paulo, 1:J.OC,.Sf:, p.D1.

145. Idem.



Quadro 3.19. Os setores eCOl:ômicos no "ranking" dos
dez maiores an~nciantes.

"Ranking"/Ano Ver-ba t.ot<:,1./89
~8 89' Setores (~Cz$080)

01 01 Comércio (varejo) 2.164,34

02 02 Serviços (governo)

03 Mercado Financeiro 783, :~4

06 04 Indóstria de Construção 557,~8

05 05 Alimentos

07 06 Brinquedos e diversões

04 07 Educação e meios de comunicaçã:J 516, ~7

08 08 Têxtil/Vestuário 475,96

10 09 Perfurmaria/Farmácia 372,53

09 10 Foto/Otica/Cine/Som 346,:20

Fonte: Leda Nielsen
.Extraído de: "Publicidade: US$ 2,~; bilhões".

Comércio e Indústria, 23.05.90,
Diário do

p.12.

A expansão.' das~ cadeias foi ainda facilitada pela

diversificação de suas lojas: as nbyas modalidades de

equipamento~ contribuíram para a penetração do auto-s,-"rviço

em diferentes segmentos de mercado e, mais' ainda, permi t.iram

que os supermercados aumentassem sua lucratividade sobre as

vendas (veja-se Quadros 3.20. e 3.21).



Quadro 3.20. Núrne r-o de lOj·3.3 cc n ro r-me \..li=-C~ ,':;'1..7: e~~...4':'r.:~...:,:t.:'~'~~~>J
f~ de eI:lpl'.""'ê)S2.. ..

---------------------------- _.------

SLl,pe1:"--
rn·:: 1'"C a:.::l ú ":'" ,-.. -

.i.....J •• ~j •• ~J ••

n~~e~"'~
n.e r" c 3..-=~C

,,_ ,_~:;'i;- ~. ,~, t.-=':" __o: .•
'r""' .'t:~3;..:..;: .: ~ ::...-

Rede 5.523 4~;C :GS
, .
.J.,. ••)J.;ii...:', 1..157 7 .J..

I ndep(~ndente 1

Fonte: Banco de Dadoo - Supermercado ~oderno (14G).

Quadro 3.21.- Lucro líquido sobre vendas
conforme tipo de egu.ipamento

Tipo de empresa
Super-
mercado L.S.L.

Hiper--
mel~c,::,.<i,.J

Rede 2,80 3,51

Duas lojas 2,31 3, 4~)

I ndependel1"!::.es

Fon t.e : Banco de Dados - Supermer-cado Moderno (147) .

..----_ •..•......._ .•.•..__ .......•.__ _--------_ _ -

146. Veja--se "XIX Relatório de Supermerc:d,.:):::;" .
.Supermercado Moderno 22 ( 1 ): 24-8:::., abril 1.800.

147. Idem.
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Quadro 3.22. Marcas de Supermercado' (1988)

··
· - ·· - - -
· . · ·· . · ·:MSs a :Número :Número :Dife-
:partir :de :de :rença de
:de... :MSs :Itens :Preço

:Participaçao
:nas vendas
.... - .....- . - - ~.....
:do item :totais
:(no su- :da
:permerc.):empresa

pã~.d~. ~ : : . - ~.~~.~édi~ . ~ ~té : .. d~.4 .
Açúcar: 1971 21 *: 215 *: 10% . 30% a 5%· . .. .. . ..·.. - - .•••....••......•..•...... - ••........•...•. '. ",~ ...•.....•..•.... - •...........••.....
Eldo- ": . .
rado 1974 4 *' : 28 *' : 5% *

•. •. . . . .·- .....•. •. .. - - - ....~ .. .... •. •. .. .. •. . .. - ...- - .- •. - .... .. ......- .. - . - .... •. . - ...

Disco 1977 . 35· . •. . . .·- .... •. .. .. .. •. •. - ..- ...•. ......- - .. - ...,. - - - - •. - .•. •. .- .- - ... •. - .... •. . •. ....
Bom-
preço 1978 . 60- . . - . .·- ....- ..- - ............ - ....•. .. .- •. ..- •. •. ..•. .... •. .........•. ...- .- .- .
P.Men- :
donça 1978 8 95

até
25% :

• j. • •• • .••·.....- ..- .....•. ....- - ......- ... •. - .. - ...... ... •. - ...... •. ....•. •. ... ...
Gentil :

- Moreira: 1984 4
até
25'~

· - . . . .·...- ..... - ..........- - ....- ...- ........- ......... ........ ......-
: até até

Romcy 1986; . 1 : 30 15%· - . . . .· - - - .. - - .. - ..- ..............•..... ' - .
Carre- :
four 1989* : 1 *' :

: em média : em média:
81 **: 10% *' . 30% **:.. . . . - .· - - .- - - ..- . - .- - - - - .. -.- . - .. - .. - .. - - - -

Fontes: Vide nota (147).
Notas: * = dado de 1989; ** = dado.de 1990.

______________i._. _

147. O quadro foi elaborado a partir de dados citados nos
seguintes artigos:_ "Marcas próprias: de que lado fica a vantagem": Superhiper
1(14): 48-56, janeiro 1988;"Marcas próprias invadem os supermercados". Folha de São
Paulo, 22.01.88, p.Dl;"Nome próprio: os supermercados vendem produtos com a sua
assinatura". Veja SP, 22.02.89, p.28;"Carrefour investe em 36 marcas próprias e duas lojas".
Supermercado Moderno 21(1): 56, abril 1989;
_ "Carrefour: mais 45 produtos com marca .própria". Superhiper
16(4): 24, abril 1990;_ "A ousadia do'Carrefour". Jornal do Brasil, 10.12.90, p.6 .

.-- ..... -.---_ .•...__ ._--- ... ~•...•. -- ._~,'.- ,.,'~



Pelo quadro, observa-se que a experiência pio~eira

e bem sucedida do Pão de Açúcar.' , que introduziu suas

mercado brasileiro em 1971, foi
, "

ae gu i ua l~or'"

gr-ande s cadeias. O Carrefour, que lançou suas :-:Ss ~501;1::;1-=02 en

1989, aprovei t ou+ee ainda de sua experié"ncia ern '::'~,<'C,!'8S

países: na França e na ESf,anha, por exernpLc , a €-:::~~1''23&

controla, respectivamente, 430 e 300 MSs (149).

trabalhar com apenas um nome de marca (MS), Ld ê n tLc o 2.0 nome

da loja, enquanto outras adotaram mültiplas MSs. A opç~~ das

empresas que.n t o ao número de marcas

depender do número de
'.j.
1. "en8 comercializados sob 8..3SaS

marcas: a rede Romcv , por exemplo, comercializo. t.rLn t.e, .i t.e r.e

sob apenas uma !-1S; já a r-ede Elciorado, com itens,

quatro nomes distintos para suas marcas.

o número de i tens sob t-1Ss também varia bast;ant,e e:ltre

as empresas. Esse núrne r-o parece não guardar qu a Lquer rc:::laç3.o
/-

com o ano de introduçã~ das MSs por c~da empresa individual.

o Carrefour, por exemplo, que começ ou com 36 produtos sob

sua marca "em 1989, introduzia, já no ano seguinte, mais 45

itens para comercialização sob sua MS, tornando-se U:J:<..t Jas

empresas que mais i tens oferece sob sua pr ó pr La merc a (':50) .
---------_._---_ •.._-- .._------------------_ .._._--

149. "Ce.r r-ef our' investe em 36 marcas própri.:::.s C: dua c lo: "Lê"," •

Supermercado Moderno 21(1): 56, abril 19C9.

150. Idem. Veja-se também "Ca r-r-ef our: mais 45 produ te,:, com



! .- -i-
.. _ .·.w _'

Também a Rede Rorncv , que lançou sua MS aome n t.e em 1986,.301)

30 produtos, planejava, em 1983, introduzir dez novos itens

para comercialização sob essa marca, alcançando um to~a: de

i tens que supera redes que há muí, to ma í e t.ernpo t,rabal!;(::-~;:1com

t'lSs, t.ais corno o E'l do r-ado e a Rede Disco
( ., r.:'" \
\ .J..."";.4.. ! .

lado, a i.nd.a no ano de 1988, a rede Bompreço, que trat,,,- : h,:.•va

eniuie a lançar produtos de marcas pl'.:..ipl'iCi$ n!·3,::;::" ":-~E:C ;"<',::"2,Vo.

William Kattah, diretor de compras da rede (1.::::2) .

Quanto à diferenç2. de preço

congêneres, os dados do Quadro 3.22 at,ünt.::un um valor méd i.o

'de 10~~. As d í f er-enc ac , no entanto, chegam a a ti:1gh' ::::~;:~~.A

participação das MSs'nas vendas de cada categoria de produto

também tem uma grande variação conforme a

observando-se valores entre 25 e 50?6. A rede de

supermercados Disco, por exemplo, lançou uma MS de arroz, a

"Tio João", que foi extremamente bem sucedida, c:hegéindo a

alcançar a il.derangá· de mercado e sendo, posteri.or:nente,

transformada em MF (153).

Coma se vê no quadro. a receita proveniente das l:1Ss

representa a 5<>1
lo do faturamento total das

marca própria . Superhiper 16'(4): 24, abril 19S0.

151. "Marcas próprias: de que lado fica a vantctgem".
Superhiper 1(14): 52, janeiro 1988.

152. Idem.

153. Idem.



supermercadistas.
Para os fabricantes, as t-1Ss també:n vêm

apresentando uma razoável contribuição:

dois produtos próprios de marcas di Fer en t e-s- sument:e i mi nh e

part:icipaçà'o de mercado di:?3rJ ].."03.1'3 50.?:.:,- e 1.2SC 1i at i t: •..)U ~;

ad:ninist.ra t 1',':0 da urna empresa

redes Pão Gt:'~ Açúcôr, Eldol''::h.-10, Pa ee Mendonça e Cai:'i:'d::our

(154).

Outro fabricante que vem obtendo bons resultados com

as l1Ss é a 1-1elitta, (::rl~e, de;::;de 1982, fabrica filt,ros de

papel e ca f e alto vác1..<'o

Romcy,
BOI::preço e Disco.

interessa é a lmplalltaç,'ã:o do e i ....=;tema de coador de pãpel, já

que 110:"=>:"=>0 maior concorrente ainda é (...I coador de p~~J10 ",

afh'meu A. Damasceno, gerente de "111arC2.6 pr ó pr' ias da

,empresa (155).

fabricantes demonstra a importância que ° supermercado vem

o peso -das l1Ss para a participação de mercaoo deS2.<?'S
",-' -

adquirindo, nae últimas décadas, na distr'ilYJição de bcn:8 Je

consumo não duráveis ...

154. "Nome j:.rópr io: os supermercados vondem proàut.(:>2. oorn .~:;.

sua assinatura". Veja SP, ::2.02.88, p.~~8

155. "Marcas próprias: de que lado
Supe~hiper 1(14): 52, janeiro 1938.



A décad.a de 90, no entanto, come cou maI pa r-a c; "::;2001:'

~" ..... ..t',r.:1.~;li (.~..:.t- .~'1, ,--4t.:

,~-,:... . - .
". \A~ ••••. '

~ .• C:/:-~
'..... ,-' '--' "

,_. ~- .:::..

prOinOç-(;f?:S
,

(1a v e nc a a , at:ca:':c

p:ce;;,J~:. : ( a) ca.

é.•. .: ,:i "

• 1 .4,.. __ ,
(.:1.J. L.L • .:,...• ,

.••. -"' ...'. :1 ~

, :::,._,

Diário do Comór-cLo e l ndúo t.ri.a ,
.- ", ,'A ,- •••.••, '.

~~..:,.: •• #, ~-' .•••••

f •• :.'-.;156.

Folha de 3~u Paulo, lS.89.9C, ~.C:7.



{ r--, •
,:0 ,;;.c~,

Em outra reportagem daquele jornal, os enipres.irios

supermercadistas previam uma concorrência ainda

acirrada para 1991:
"se o mercado continuar de~,::;aqu:3,--;ido,

diante do esforço 311 ti --i niI BC 10116.1'1 Li do J.bilio

Piniz (vice-presidente do Grupo Pão de Açúcar)

setor poderá seguir, em 1991,
...:.] r :.•.•.•
Llf....l •....·

mais aguerridas, do mundo ", Os concorre)] tes C:(l;ic>_'!'C;,'.,;!];. 1..,

ano para disputar posiçj'o ele ,;rel1C!'::-=iS num

contraçâ'o, segundo ...=:eudiretor," Carlos Sette" (15B)-

As previsões de um agravamento da recessacJf:":",.~~n::-~;:'l~.Cé:Lno

cadeias supermercadistas, a se confinr.arem, deve:;~ t.:l,'a::.er-

dificuldades ainda maiores para os varejistas indcpe~d2::tes,

menos capacitados, operac ional e

frente à retraç~o econômica

preços. Assim, deve-se prolonga~ a tendência.
, .o t. 2·'~!-'\/ .:l':tL:l n e...s:

supermercadi\stas nas vendas do varej o de a 1im.:::;-C,·:'':::;-

Pelo até

ele

casO
••• ·0

modificaçoes quant.o sua
_ ••... _ .• oÁ 0'0 ;, • -. e

;.

O varejo especializado

F. __ .•.••• . __ ••. __ ~,., •••••..•••• _ •.•••. ~~ •...I.~_O .•••.••••. 00- _ •....••....•. _.o.~.F

158. "Pão de !'I.çúC:3.rentrét na briga".
16.09.90, p.C17.

Folha Je ~~;io Paulo.



e o S1.1r~er·1~1erc l3.C1.0 hoje se·

c:li8n.tes boa part.e nas

A de setor a "C:!~e,I1t.ou
. , 'c or.e .L (t.t.~~'2 ..v e -. ::.t..:-: ~,i:~,.

110·,.r':\:3

a1:;so:cVC;:'ct.17"

e}~ercjclas 1:.013.
.. ~" . .
l!"'4,~l.~8trl,3. :'

o jesenvolvi~e~to de produtcs.

c í.J:~j:.~!1te', d'"'-
.,'"\ ,-,
.•. 1"""

capitulo an te r .c r, t.i~m f av or ec ido o de s e nvo l v in:e:·:t.o d<:·,,', :':.;;;:;.

uma importância, c c'11t. 1\ il~)liind I:) a

competi t.ividade elas cadeias não só pelo

provavelmente propiciam a.s ma r-g e n e dos superwercaj::stas

sobre produtos
,. , • ttcnamar~z. ,

pelos con::::.'L:midol'es, '-;;uja 'sensibilidade a preço

em função da retração econônüca. Passal'emo:.3, j,:,ortôL t o , (;i

investigó!' jt..n'c.o aos

córacteristicélS e ae



4 DESCRIÇAO· DA

.. ",~

PESQUISA



4_1_ Metodologia

supermel'cadista u:n

e ai~ja ~uito pouco estudado, " . '~".. -,
,_ .••....' "o\"-'

objetivos o levan~a~ento e teste de hipóteses re:at~~a~ 00

seguintes etapas:

(a) revisão bibliográfica scbre as caracteristi~~2 do

co~posto mercado:ógico dos h·tl~()d.u:,()S
V;~.-
l. .••.•.• '..:; •

virtude da exig:.üdade de é1St.udos SOGrO as t'lS::;; no Brctsi 1,

essa revisão r~estr'inglu-s8 à 1i t.e r e t UJ.:'5. est l-'aLlf'E::~r a ,

especialmente aquela procedente do Reino Unido e dos EUA;

- (b) - revisão bibliográfica sobre a evoluçgo do varejo e,

dent.ro de 18, do desenvolvimento de marcas cüntroladas por

supermercadistaa. tivemos q'u e a

experiãrlcia de outros paises, onde o tema foi mais estudado.
Apresent.an~os ai!~da um b;,:eve h i.e t.ó r'ico do varej o de a I j];;:nto:.=:~

no Brasil, e, em e:::.p(-3C ial. , setor 81.1pe rme l~·C':i.(l:".3t,·2i •

Através dGsse hist.órico,

favoreceram o desenvolvimento de MDs.



(d) levantamento, cem base r.a Li t.e r a t.u.r a ;:1l1al.i.s.:::,':::J: ,ie

algulnas pr-o pc e â ç õ e a

pre tende;..l-·s8

2. Propoaiçôes e Questões

Proposição 01.
comercializado, o supermercado ;5131ec.iona, pf:U'él a \T"n~~:L.... sob

MSs, aque Le e produ tos sue, pouco diferenc iado3 e bêi.s ::.2,nte

conhecidos do púolico, oferecem ao superrne:ccadc: , ,
!-~l.\iel.

geral, lia c ome r c ial'izar;àQ de e s e e pr-o.dut o e , o .s"'JI)et~a1(::~:....,:.;élào

como tamoóm dos equipamentos '!:-radicionais.

Questões:

01. Quantas e quais são as marcas controladaspo!' eSSE::

supermercado? Em que seções se localizam essas marcas?



sotJ a (3 )

a.03

) b_lt ..~
. .~- .

_ . .: ....••4~'" __o·

)al :,0

- m~rgern ~nitária

- grau de inovação

) ;.3.1 ''::;0
.. ~",-) n~eG_,:.cl

- equipo tradicionais )alto ( (

Proposição 02 Ús preços finais 52..0

àqueles das da mesma categoria.

QuesUio:

03 . Dentro de cada seção, há diferença::; de pl"2:~~O 81: l,;:'t c ..'

MFs e as marcas desse supermercado?

( ) Sim Não



Em ca~o positivo:

di f e r-e nç a ?

de var-i.s.Ç.;Ê:;.o'?

Propos.ição es

Questã;):

suas ma i o r e e do que qu e " J ., .~
~"l~-i 2- da

mesma categoria?

( ) Sim r
\ ) Não

Em caso positiv~:-

em termos percentuais, de qUEillto seria, em m0di~, a

diferença ent.re as margens?

Proposição 04 o supermercadista POd8 obter mDioroG

margens com as MSs euinda oferecê-las a um menor preço aos



J. ::::::;

seus clientes porque o preço por ele pago pelas MSs aos

fabricantes é suficientemente menor do que aquele das ~1Fs

congêneres. Os supermercadistas acreditam que os fabricantes

da e MSs podel.11oferecê-las a um preço reduzido porque têm com

elas menores custos de pr-omoç a-, e d i e t.r- Lbu i ç.âo , e t.ambém

porque aproveitam sua capacidade ociosa, realizando

economias de escala.

" !'"

i
.- -,.,t



_. -- -- ~. - ._ . .:....... ---_ ..

Questão:

05. O preço que o supermercado paga pelo produto que será
vendido sob MSs é, em geral, menor do que pagaria por uma MF
do mesmo produto?

( ) Sim ( ) Não

Em caso positivo:

em termos percentuais, de quanto seria, em média, essa

diferença?

_ na sua opinião, a que se deve essa diferença de preço?

Proposição 05 - Os supermercadistas vêem a comercialização

de MSs como vantajosa, pois com ela obtêm melhores

. r-esuLt.ado s financeiros, maior lealdade à loja e ainda uma
vantagem comp~titiva sobre a concorrência.;~/:-
Questões:

06. Quando ~ empresa começou a comercializar suas próprias

marcas? Quais eram os objetivos da empresa com as MSs

(inclusive em termos de participação das MSs nas vendas

totais)? Esses objetivos foram alcançados?

07. Hoje, quais·os resultados que a empresa espera obter com

as MSs? Que perspectivas e planos a empresa têm em relação

~ ~ ~.._-_._--- -'''''' ._- .. - .•._ ... ~-_. __ .... , ..



.- - .•.....-.-- .-.- ---- .~.-

a essas marcas?

Proposição 06 _ Os supermercadistas se empenham no sentido

de que a qualidade dos produtos sob 1:1Ssseja igual àquela

das MFs da mesma categoria.

Questões:

08. Que estrutura o supermercÇl.do dispõe, internamente, para

administrar suas 1:1Ss?

.09. Que especificações o supermercado dá ao fabricante em

relação ao produto a, ser comercializàdo sob MS (quanto à

composição do produto, à embalagem, etc.)?

10. É feito algum controle de qualidade sobre as MSs?

'.

.,

Proposição 07 - Para a promoção das 1:1Ss;os supermercadistas

utilizam-sé, basicamente, do espaço interno da loja. Sendo

assim, não existem grandes diferenças entre os custos

promocionais de MFs e MDs.

Questões:

11. Como faz o supermercado para promover ~uas marcas junto

- ' ..•....•. _--_.' .----.,.,..-. -.-"'~ ", .. .," --:-~,--_..•• _.



ao público consumidor? Que instrumentos são utilizados?

- display das M5s:

( ) espaços maiores nas gôndolas

) espaços privilegiados (pontas de gôndola, ilhas, etc)

) proximidade de MFs lideres de mercado

( ) cartazetes internos

.( ) outros

_ inserção em folhetos promocionais, jornais.

_ anúncios de TV, de rádio.

- outros.

12. Considerando uma MS individual, o custo do supermercado

com a promoção da MS é maior, menor ou igual ao seu custo

promocional com uma 1'1Fcongênere?
/:..-

13. Em geral, exü3te mui to mais propaganda de MFs do que de

1'158.Na sua opinião, isso tem prejudicado:
_ a op,-iniãodos consumidores sobre as 1'1Ss?

_ as vendas das MSs?



Proposiç:1o 08 Os supermercó.distas não tem :,1co

dificuldades em encontrar fabricantes dispostos a prC(i~l.:ir

MSs.

QHestões:

14. Uma vez decidida a comercialização deurn pr ..xluto se,!:' u.na

MS, como o supermercado seleciona o fabricante q~0 ~ra

produzi-la? .... -

15. O supermercado. tem tido dificuldades para encontrar

fabricantes dispostos a produzir MSs?

Proposição 09 - Os supermercadistas acredi tam que as t1Sõ s~~ü

vantajosas para os fabricantes porque elevam sua receita e

sua participação de mercado ..Além disso, a fabricação de MSs

leva a uma maiyr ~.ooperação
/

entre o fabricante o

supermercado.

16. Na sua opinião, que vantagens que a fabricação de MSs
traz para a empresa produtora?

17. O supermercado of~rece alguma vantagem especial para o

fabricante das MSs (espaço garantido para suas MFs,

promoções conjuntas, menor p~azo de pagamento, etc.)?

- -:-0- .••• .---,- _."



18. (J supermercado tem enfrentado algum t.ipo de c on f L; ~~,;,:':m.

seus fornecedores, em função da c0~e:ciali=&çâc da ~S~~

Proposição 10 e v i c e n c iél3

d í f er-en te
,ao

. ,consu:n:..oor Li8 >lFst135 sejti.

19 _ Esse eupe r-merc ado já e f e t.uo u

isto é ~ se\.~ n í ve I

r ende , , '"eaucaçao, se~sibilidade a preço,

( ) Sirn

Em ciaso positivo:

quais foram os resul taclos obtidos? Const.atou-se a Lgurna

diferença ent r-e os usuários de t183 e de ~1Fs?

Em caso negativo:

- na sua op~nião, existe alguma diferença entre os usuários

de MSs e de MFs?

20. As vendas de XS3 t.er.detn a crescer' ein rA)1' íodv:'::: de

retração econômica? Há perspecti Vos de um cr-e ecLmen ;:.C· de

vendas de MSs na atual fase econômica?



4.3. A aplicaçao do questionário

pessoal, junto é\ quatro ce.de 1.3.3

comercializam MSs na cidade de São Pau:o. 8 perfil Q~~3a3

cadeias ê descrito no quacro a seguir .

•• •• •• ••• •• •• •• ••• •• •• •• ••• •• •• •• •• •• •• Mo •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• -- •• •• •• .•• ••• •• ••• ••• ••• •• .•• ••• ••• •••••••••

:?i:í.o de
:Açúcar
.. .• . •................. _ _ .

Sede no Estado de ..: SP 5A
.•. ... .. ....................................................................................... - .

Faturamento 1989
(em NCZ$/bilhOes) 8,01 7,66

•. .• .. ...-. .•. .. •. .•. .. .. .. .. .. .• .. •. .• •. . •. .. .•. .. .. .. .. .. .• .. .• .•. ..• .• .. .. .• .. .. .• .•. .. .. .. .. .• .•. .. .. .•. •.. •.. .. .. .• .. .. .• .. •.. .. .. .. ..

Classificação por
Eat.ur-emerrt.o (Brasi 1) : 1 2 4 7

.. .. .• ................................................................................................................................

N. de check-outs 4.758 1.430 1 ..75() 405
•. .• .. ..................................................... ":. -- .

Ar'3a de vendas
(L 000 m2) 533 179 206 ét3

.. . ~ .••. •. . .• .• .. .• .• .• ,. ,. .

N. de lojas 19 36 6
," '" '" .•. . .. . .. .. .• .• . . . .. •. .'~ ." .

N. de funcionários :
(L 000) 12 o

"J

.. . .• .....................................................................................

Introdução d.:12.
MSs no ano de ... 1971 188fJ 1978. . .• .•...............................................................................
Fonte: Nielsen (159)
..••..._ _ ........••_--_.--------_._---------
159. Nielsen Estrutura do Varejo Bl'zlsilt:d.ro.(_'ê!l30

1989/9(1. As il,1forlTIo.çci8S .sobre o ano de i.n t.r'odu~<'i.o d.~~::::Mo::::
foram transportadas do Quadro 3.22 (vejo.-3e' Cop . 3, p.121).



ES3;:i.~~cacie i a.s
,., . ~e ;2.;C c;~.r:.: (1.13..5

t ra r:~r:.1.l1·~a!1c1c:

-,I '\
~'..I.t-;' .•i·,::..::~::~\,:..1 :7' ..: ' "

•••••• _ ••• -4. ,._, •• '.~

e .•..~.•....-
•••.(.ji.l.~õ.

~-' ':
". "'-

,.' ,·0

,-/·::.1':' .:: ,'" ,-,.......

ár-ea \.~e ~vCtl(idS e núme r o (18

se ainda entre as sete maiores do pais,

For-am €~ntr'evistados seis pI'ofis;?)i,()1;"ê.1is etc'> ~)J~t0r

suupennereadista, eom 08 seguintes perfis:

três gerentes de compra;

três gerentes de marcas próprias,

funcionário d~ uma das cadeias.
,.' -

de 1.990 e janeiro de 1.991.

mé d i.a ~ ,
flora e me i a de. seneie

houve grandes dificuldades par~ Jua rcalizaçac.

o quest ionár ia deser i to no tópico 2.nt'31' .i.or :':,t;:!'V .iu cc.n.o

estendia, em suas respostas,



questé!es. Dado o caráter exp~oratório

na arié Lie.e

et.apa8:

, . ,
....1.r::'.:~;,.:; •..:..~r ..i.. 'r.a 0 a3

. ' ,~'':~'::"':i. ':. .::: oi .~~ -::~ .• ::...~

.;,

.: •• o,. ." ~~•..•..• ..i.. '• .1 ~ ••

A .ané Lã ee ,

pe.ra Con fi l ....!nai'" ou r-o for-muLe r- as :t:)1"'()r:"JS.l.Ç~:;2E~
. . . .
111":'Cla":"~3 ..

,....-
"
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5 ANALISE DOS HESULTi\U)S

'" '"~-..-



Propoaição 01 __Questãea ReLacionadas:

01. S()5F~E .AS E SUA LOCALIZAÇA~ KA3

,r-e o e
e

no Cal'refour, há somente uma tnarc<::-..,COi:: o

empresa;
no .Eldorado, s.3.C quatro marcas: Do::.'a1, Dor o . E::::lo1.'·0 e

Nita;
_ nas lojas de São Paulo, o Pae~ Mendonça tem

Aladim. Baianão, Dourado, Paes Mendonça, Peti e Praka3a:

o Pão de Açúcar ,t·rabalha com nove marcas: AIv, Co} ono ,

Contadi:1o, Flip, Pap's, Qualitá, .::.ll'va-se, St.alc:; ,'; Zin.

inforrnôçot?s com

há uma discrepância.quanto
,

(têt

_ ....__ .•-.....---_ ...~._-- ._-,~..-..-.-.....•-.. ----- -_ ..-.-

160. Veja-se o Capitulo r:-
0, p. 121.



empresa dispunha de 22 marcas. No decorrer de ,1989, no

entanto, o Pão de Aç~car iniciou um processo de redução do

seu n~mero de MSs. Segundo:~ entrevistado, essa redução teve

como objetivo facilitar a identificação, pelo consumidor,

das marcas controladas pela rede. Dentre as 22 MSs que havia

anteriormente, foram mantidas nove marcas de grande

aceitação junto aos consumidores, sobre as quais a empresa

pretende concentrar os seus esforços. O. ,entrevistado

comentou ainda que pretende-se, gradativamente, excluir

outras M8s (mas não necessariamente os produtos que se

apresentam sob essas marcas), mantendo-se apenas quatro

marcas: Flip, Pap~s, Qualitá e 2in.

Das quatro redes,apenas o Carrefour associou, para

todos os itens comerc'ializados sob sua 1'18, o nome dessa

marca ao nome da empresa. O pao de Açücar adota nomes para

suas M8s que em nada se assemelham ao nome da empresa ou de

suas lojas. Ás demais redes adotam uma estratégia mista: o

Paes'.Mendonça tem, entre outras, uma t-1Scom seu próprio
nome; o Eldorado -t.em-: -t r-ê s MSs de nomes semelhantes ao nome

da empresa (Doro, Doral e Eldoro).

A estratégia de um nome {mico e idêntico àquele da

empresa, segundo o entrevistado do Carrefour, tem como

objetivo transferir. os benefícios da imagem associada ao

nome Carrefour aos itens comercializados sob sua MS.

Já uso de várias marcas pelo mesmo supermercado foi

comentado pelo entrevistado do Pão de Aç~car, que via nessa

_ ._~ ••.., .•.••. --,....._ '"-.--' _ •., .~ r _ .••.•-- •••..•. -. ,_..,..-••.•



oi i.:.~::

prática as seguintes vantagens:

_ um maior facing (isto é, número de frent.es do produto na

gôndola) para asMSs de um mesmo produto;

_ a possibilidade de posicionar diferentes MSs de um mesmo

produto de forma a atingir diferentes segmentos de mercado.

Em outras palavras, se, pêlra.·um meemo produto, o

supermercado dispõe das MSs a, b e c, pode asaoc iar a

cada uma dessas marcas um perfil diferent.e qU.Eil:t.Ü à

qualidade e ao preço, atingindo segmentos de mercado

distintos.

De fato, o uso de mais de uma HS para o mesmo prod-..<to

~corria nos três supermercados onde for~l adotadas múltiplas

MSs:

no Paes Mendonça, seis tipos de arroz, de diferentes tipos

e preços, são oferecidos sob as seis MSs da rede;

_ no, Eldorado, o arroz e o óleo são apresentados sob duas

marcas (Dor-o -"8 Do r-aL) .. /
o mesmo ocorre para a farinha de

trigo (marcas Doro e Nita). Cada MS tem um preço e um nível

de qualidade distinto;

_ o Pão de Açúcar, antes da redução do seu número de marcas,

adotava três MSs para a linha de produtos de limpeza (Alv,

Zin e Thor) , para as compotas (Qualitá, Pap~s e Teyk), e

para o papel higiênico (Astro, Lis e Brise). Cada MS de um

mesmo produto se diferenciava das demais em termos de



qualidade e preço.

preço e qualidade
mercado especifico - tan~ém não fei excluida p~las re3p0~tad

c Lae se e e Lcv ad«

Po r-t.an t.o , ac1o!.:.a-;::...e, para o c-:: pr odu t.o e de
- ,

(~:::-;.:;.~l.31.e

e e gmen to .

.02. CARACTERISTICAS DOS PROD-;JTOS

Todos os respondentes descreveram as seg~inte8

caracteristicas para os produtos sob MF2. que sào t.ambém

oferecidos sob MSs:

~lto volume de vendas;

alto giro;
baixa margem un í, t~~:J..a;

baixo grau de inovação;
baixo grau de. d í.f e re nc iação;

cono or-r ê nc ia de outros supermercados f:~ também de

equipamentos tradicionais.



Análise da Proposiçao01

As respostas obtidas levam a ;r.an,utec,~:::.....: .13

proposição 01. De fat.o:- os Gupermel'caé.ist.as

para . l' ~,ccme r-c i e l~çiÇé:\C)

ti "\ •• IC~lamarlZ , CO!lfcJl~lh(j
2.8

vendas, etc., e também ?elas respostas sobre 33 S8ÇO~3 ~::le

algumas van:-.agens éissoc.i.adas f.l aclcç:ão <.:1e ,.:";;1:::'1.>'-' mais ~<.?3, e

marcas, e com a segmentação do mercado .

•..... -
./

Proposição 02 Questão Relacionada:

03. SOBRE OS PREÇOS FINAl S DA2. 11S<'3

que as MFs congêner&6.

No Eldorado, as MSs são de 10 a 15% mais barQt~s que

as MFs cong&neres que det.êm a li.dür.am,:a de mercad(l.

.Mendonça, a diferença entre a MF lideI' e a



v a r' iaçc~e:=-j
8

f.'l"'t3;ÇO (I. i~:3!::· i;l to ..

T-· ~~,
.1:"' ,"3i()

ao preço

produto.

Há variações em ~or~o da rn0dia de e;:~:ist/eln c:as·'::>s

em que alcança A variação ()Ci~rre

c ori f orrne o giro do p"!'.'oclut.o: para produ tos de e I ro g:' L'O, a

diferença de preço é menor; p.ara prclduto;3 de gi ro ma is

No Carref'.:HH' , a s são mais baratas (:.lUt~ '::1.3

líderes, n.~o haV8n"dó vaI'iaçõe::., significat.ivas entee as

Seçq8S. descrevemos iJ.nt E:l' 101'n:.e21te, o Ce r-r e f ou r

busca atingir os segmentos de renda mais elevada,
,.;ue,

se gu Ih.1. o entrevist.ado, lic1e:r-e;3 ..

redução do preço das M33 ser f e i. t.a oom 1)a~3C
1··',( l_i.

Lí.der . Falou-se ainda da ccnVE:'n.1811CL'i do L.n,i te de lU>';; 1'·o.ra

a diferença de preço: se a diferença os

consumidol'es poder iam p<::?nsar que. o r,·rüc!u to :3':)'0 >13 ::.~':Ii mo

qualidade, uma vez que, segundo o entrev i.:.:;tado, éH'I2~OCia-se



preço a qualidade.

Análise da Proposiçao 02

de
• - 'I ""~,..-,.J.t.

?()!3lC~l0r1':\11~er'lto ele

Proposição 03 Questiio Relacionada:

t-'lendonça aindc:..

comercializados pela rene sáo,

cesta básica, que
poder de at~air clientes para a

,
MS, os de aoorit.oe que tem do fOI'.l1ocedor, .d~." modo a o b t e r' 08



benefíc ias assoe iados ac r;1éüür g.iro desses p!:.:,dutos.

até mesmo em função da grande quantidarie

d i f e r-e nc a de margens varia mUlto,

as MFs congênerei.

Análise da PropoBição 03

f~s respo::;:tas impi5ém

proposição inicial Segt~i11t.t.=:S

As empresas supermercadistas obt0m, COffi as MSs, mar~en3

uni té-lrias ma í or-e e ou iguais à{~1..le1;_-1.5

comercialização deM~; congêneres.



.• .i:"1
.;;.."l.-

Proposiçao 04 Questão Relacionada:

05. SOBRE O CUSTO DA MS PARA O SUPERMERCADO

No Carrefour, o preço de tabela estipulado pelos

fabricantes é··igual para MFs e 1'18s. 10% desse valor, no

en~anto, geralmente retorna ao Carrefour através de

bonificações do fabricante. O desconto é variável: nem todo

fabricante concede a bonificação, e, quando o faz, nem

sempre ela é de 10%. Segundo o entrevistado, o fabricante

pode conceder esse desconto porque:
tem menores custos de marketing: não existe custo de

propaganda, e há menores despesas de vendas;

~ são menores os custos com mão de obra, no sentido de que o

fabricante não precisa criar nerihum car-go especificamente

para a gestão das MSs, podendo aproveitar a mesma mão de

obra de que já ·dispõe;
-.~ão menores os custos de distribuição: como as compras são

p~ogramadas, não há perdas; os estoques podem ser menores e
,

os.meios de transporte melhor aproveitados;
_ com a fabrica~~~' de~Ss, o fabricante consegue vender mais

e aumentar sua participação de mercado.
,
r

"/O preço pago pelo Pão de Açúcar pelas MSs é de 10 a

c'~ 15% inferior àquele das MFs congêneres. o entrevistado

acredi ta que os fabricantes podem oferecer menores preços

porque:
_ muitas vezes, o pao de Açúcar cuida do desenvolvimento do

produto (formulação, testes de mercado, ebc.), arcando com

..•.. ..,.....,.-- --~--..,~.



os custos dessas atividades. A empresa produtora, nesses

casos, tem apenas os custos de fabricação do produto. Quando

o Pão de Aç6car contrata o fornecimento de um produto

bastante similar àquele já vendido. pelo fabricante, sob sua

MF, também não existem custos de desenvolvimento de produto

~ associados especificamente à MS;
o fabricante usa sua capacidade ociosa, reduzindo seus

custos de produção;
as MSs são "pré-vendidas", isto é, o fabricante tem

garantida a entrada direta na loja. Com isso, são menores as

suas despesas com estoque e perdas de produtos, com

comissões de vendas, etc.;
- o fabricante não tem custos de propaganda associados às

MSs.

o preço que o Paes Mendonça paga pelas suas MSs é de 5

a ,,10% mais barato do que pagaria pelas MFs congêneres.

Segundo o ent~evist~do, a diferença em relação às MFs ocorre

em função da quantidade comprada: os lotes de compra de MSs
são relativame-nta mafures que os de MFs, garantindo um

aumento da participação de mercado do fabricante. 'Al.ém

disso, há casos em que as mercadorias são embaladas pelo

próprio Paes Mendonça, diminuindo os custos do fabricante. O
I
I

entrevistado não acredi trave que, para o fabricante, sej am

menores os custos da propaganda, uma vez que seus

fornecedores de MGs ·investem muito pouco nesse sentido.

Também as eventuais economias de escala do fabricante não

pareceram justificar os descontos de· preço oferecidos pelas

. .._ .. . .. _ .... _. __ . _ ._. ~ ,,.. .... ~__ ... _a ...__ - .. _ -
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M8s. já que o entrevistado acreditava que essas economias

sejam "compensadas" pelos maiores gastos na produçao de MSs

(com interrupção da produção, ajuste das máquinas às

embalagens do Paes Mendonça, etc.).

o Eldorado consegue um desconto de 10 a 15% nas

compras de MSs. Esse desconto foi atribuído, pelo

entrevistado ~ ao fato de que a empresa que fornece a maior

parte dos produtos pertence ao grupo J. Alves Verissimo, que

também detém o controle da rede Eldorado. Os demais

f'abr-Lc ant.e e , segundo o entrevistado, dão descontos

principalmente em função da quantidade comprada e também

porque, com a venda de produtos para comercialização. sob

~~s~ utilizam sua capacidade ociosa.

Análise da ProPoa~çã~ 04

Pelas respostas obtidas, vimos que as MSs, de fato,
!

cuartam menos, aos supermercadistas, que as MFs

congêneres. Quanto aos motivos que levam os fabricantes

a conceder descontos ao supermercados, vimos que nem

todos se incluem na proposição inicial. Assim.

convém reforml.llá-la nos seguintes termos:

o supermercadist.a pode obter, com as MSs. margens menores ou
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iguais àquelas que obtém com MFs congêneres, e ainda

oferecê-las a um preço· menor aos seus clientes, porque o

preco que o supermercadista paga .aos fabricantes pelos

produtos sob MSs é suficientemente menor do que .aquele que

pagar ia por ..MFs congêneres. As empresas supermercadistas

·acredi tam que os motivos que levam os fabricantes a

concederem descontos se incluem entre os seguintes:

- os menores cus~os de marketing do fabricante na produção

das MSs: não existem custos de desenvolvimento de produto e

de propaganda associados às MSs, e há menores despesas de

vendas;

os menores os custos de distribuição das MSs:. como as

'compras são programadas, não há perdas, os estoques podem

ser menores e os meios de transporte melhor aproveitados;

o fato doe lotes de compra de MSs serem relativamente

grandes, tornai1do vantajosa, para o fabricante, a concessão

de" descontos por ·quantidade. Pelo mesmo motivo, as MSs

p~opiciam, à empresa fabri6ante, um aumento de vendas e de
,

participação de' mercado;
.. /:-

- o uso da capacidade ociosa do .fabricante, a redução de

seus custos de produção (devido às eooonomdaa de escala), e
f

o melhor aprq.vei tamento da mão de obra disponível ..



Proposiç:Io 05 Questões Relacionadas:

06. OS OBJETIVOS DO SUPERMERCADO cm·j AS HSs

A introdução de MSs pelo Pão de Açúcar foi sugerida

por um grupo de consultores americanos contratados

temporariamente pela empresa, em 1970. Adotando a idéia, o

Pão de Açúcar desenvolve um plano para a introdução de suas

MSs e, já em 1971, lança alguns produtos sob suas marcas.

Obtendo bons resultados, a empresa passa a expandir o número

de itens e marcas sob seus controle.

Os principais objetivos do Pão de Açúcar com a

comercialização de MSs eram:
- obter uma diferenciação frente à concorrência. at.r-avé s da

oferta de novas opções de compra aos clientes, e aumentar a

lealdade à loja;
- ~garantir o abastecimento de determinados produtos, mesmo

se houvesse escassez ou qualquer bloqueio de fornecimento

:por parte dos fabricantes de HFs. Através da comercialização

de MSs, segundõ· o.entrevistado, o Pão de Açúcar preservou-se
/

contra o "monopólio" exercido por certos fornecedores,

prejudicial ao supermercado não só pelas condições de
I

/ rígidas que eles lhe impunham, mas tambémnegociação mais
pela menor variedade que o supermercado, em função desses

"monopólios", podia oferecer aos seus clientes.

Esses objetivos foram plenamente alcançados. Em termos

de participação das MSs nas vendas totais do Pão de Açúcar,
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quotas de 3 a 4% vêm sendo alcançadas. Na seção de

.mercearia, a participação é maior: de 10 a 12%. Esses

percentuais encontram-se dentro das expectativas da empresa.

Em termos de participação de mercado de uma MS

dentro das vendas totais de determinado produto,

estabeleceu':'se um limite máximo de 30%, como regra geral.

Essa regra foi estabelecida para que as MSs não

"monopolizassem" as gôndolas do Pão de Açúcar; pr"ejudicando

a variedade do sortimento e afastando das lojas os clientes

com fortes preferências de marca. Há exceç5esa essa regra

geral: existem MSs líderes de mercado dentro do Pão de

Açúcar, com uma participação superior a 50% nas vendas do

produto. Mesmo nesses casos, porém, as MFs congêneres para

as quais há maior procura têm seu espaço preservado nas

gôndolas.

o Eldorado começou seu programa de MSs em 1974,

perseguindo, basicamente, dois objetivos. O primeiro ligava-

se à diferenciação da loja. O Eldorado, segundo o
-/:-

entrevistado, sempré' procurou manter a imagem de uma empresa

moderna e bastante inovadora. O programa' de MSs, ainda uma

"novidade" e.\fl74, coadunava-se com essa imagem e permitia à

empresa "diferenciar-se da concorrência, aumentando a

lealdade às suas loja~.

o segundo objetivo das MSs era dotar o Eldorado de um

maior número de opções de compra, e também de melhores

condições de negociação. O entrevistado citou o exemplo do

- -_ ... ---.......,.. ..- .-- -. ~..•..-,. ------ .....•--- ..•..-,_.--.", --,.,- - -- - - -- .~~' ..



óleo de cozinha, que periodicamente "desaparece" do mercado.

Hoje, o Eldorado conta com as suas próprias marcas de 61eo e

pode garantir o fornecimento do produto.

Atualmente, as MSs têm uma" participação entre 5 e 10%

nas vendas totais dos hipermercados Eldorado. Em termos de

unidades vendidas, essa participação oscila entre 10 e 20%.

Segundo o entrevistado, os resultados obtidos alcançaram os

objetivos da empresa.

o "Paes Mendonça começou com as MSs em 1978. O

principal objetivo do Paes Mendonça era combater o

"monopó Lío" do maior fornecedor de cada seção. A partir da

introdução das MSs, buscou-se aumentar a participação de

mercado dos fornecedores de menor- porte responsáveis pela

fabricação das mesmas, diminuindo-se a diferença entre eles

e os lideres de mercado. Dessa forma, procurou-se aumentar a

competitividade entre os fornecedores, de modo que o

supermercado oht-ivez::f"e"melhores condições de preço e

pagamento para suas compras.

~sses objetivos foram alcançados. Também a

participação das MSs nas vendas de cada produto, que oscila

entre 20 e 80%, enquadra-se dentro dos objetivos traçados.

Os primeiros produtos sob a marca do Carrefour

foram" lançados em 1989. O principal objetivo era oferecer

uma novaopç::to de compra aos clientes, com um preço menor e

'0



boa qualidade, reforçando-se a imag~m da empresa e a

fidelidade à loja.

Hoje, a participação da MS nas vendas totais do

Carrefour ê de 3%. Os objetivos, de 12% participação em cada

família de produto, foram superados: essa participação hoje

varia entre 9 e 50%~ Segundo o entrevistado. essa variação

ocorre porque há mercados mais carentes de opção, nos quais

poucas marcas têm uma presença relativamente forte. Também

há produtos em relação aos quais não há muita preferência de

marca. É o caso dos produtos a granel· (arroz, farinhas,

etc.) e dos produtos pouco diferenciados (álcool, sabão,

etc. ).

07. ATUAIS PERSPECTIVAS E PLANOS RELATIVOS AS MSs

O Paes Mendon~a espera manter a atual participação das

MSs nas vendas de cada seção, e" espera também expandir o

número de itena.~ marc~s. Está sendo projetado o lançamento,

em São Paulo, de uma nova MS, a "Tio Mamede".

Dados os bons resultados obtidos pela marca Carrefour,
I,

a empresa pretende manter a sua at.uação com a MS. Não há

previsão quanto à expansão "do número de itens: não se

exclui a possibilidade de excluir alguns itens, nem de

aumentar a linha Carrefour. A atuação da empresa nesse

sentido deve acompanhar as tendências de mercado de cada

produto.
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o pa.o de Açúcar, como vimos, pretende reduzir o número

de marcas e concentrar seus esforços sobre marcas que,

historicamente, vêm obtendo maior aceitação. Pretende-se

aumentar o número de it~ns, e espera-se uma elevação da

participação de mercado d~s .M88. Essa expectativa de

elevação é creditada a uma provável mudança no comportamento

do consumidor, que, em função da retração econômica, deve

passar a valorizar mais o preço dos produtos, e não somente

os apelos das marcas mais conhecidas e tradicionais. Também

foi ressaltado que as MSs devem facilitar o atendimento do

supermercado em relação às exigências do Código do

Consumidor, uma vez que o controle de qualidade das t18s é

f-eito pelo próprio Pão de Açúcar. O rápido atendimento

àquelas exigências também deve valorizar as MSs aos olhos do

consumidor.

O.Eldorado pretende manter a participação de mercado

das MSs, não tendo planos de aumentar o número de marcas ou

de itens. Segundo o ·entrevistado, a partir de 1986, a rede
. ,

Eldorado deixou de -ir;;estirnas 118s, devido à instabilidade

do mercado. Em função dos sucessivos congelamentos e

tabelamentos;:de preço ocorridos desde aquela época, e também

das irregularidades de abastecimento, a empresa tem tratado

com bastante reserva quaisquer novos investimentos.



Análise da Proposição 05

Mostrou-se correta a proposição inicial, nos termos em

guefoi descr-Lta. Ent.r-etant-o, a fim de t.oz-riá+Lamais

completa, opta~os por reformulá-la da seguinte maneira:

Os supermercadistas vêem a comercialização de MSs como

vantajosa, pois acreditam que com ela:

obtêm melhores resultados financeiros;
aumentam a variedade do sortimento: oferecido aos seus

clientes;
_ aumentam a lealdade às suas lojas;

previnem-se contra situações de escassez do pr-odu to no

mercado;
tornam-se menos dependentes de fornecedores com grande

participação de mercado;
_ ganham maior poder de barganha nas negociações com seus

fornecedores;
_ iêm uma vantagem competitiva sóbre a concorrência.

Proposição 06 Questões Relacionadas:

08. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

No Paes Mendonça, o entrevistado dispunha de poucas

informações sobre a gestão administrativa das M5s, uma vez

que as compras e contratações de fabricantes são feitas na
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.sede da empresa, em Salvador (RA). Afirmou, no 'entanto, que
não existe na empresa um departamento de MSs - as decisões
referentes a essas marcas são tomadas a nível· da diretoria
comer-c La L,

No Eldorado, também é. a diretoria comercial que
determina os produtos a serem comercializados sob MSs. O

gerente de com~ras responsável pela seção onde será

introduzida a nova MS (ou o novo item sob uma MS já

existente) contata os fornecedores e apresenta sugestões
para a aprovação da diretoria. Não existe nenhuma estrutura
formal destinada especificamente às MSs. A empresa, porém,
contratou uma agência de publicidade para o desenvolvimento
de embalagens e rótulos de suas marcas.

No Carrefour, as decisões são tomadas pela

administração central, ao nível das gerências .nacionais de

alimentos e de perecíveis. Subordinado à gerência de
àlime.ntos, há um setor de "marcas próprias", com dois
funcionários. -.A. _,y.dministraçãocentral decide sobre os
produtos a serem comercializados sob MSs, seleciona os
fabricantes e aciona, quando necessário, os serviços de duas

I

empresas con'tratadas:uma empresa responsável pelo controle
de qualidade, e um agência de publicidade, que elabora as

embalagens e rótulos. Est,abelecido o contrato de

fornecimento, cada loja" de acordo com as'suas necessidades,
faz os pedidos diretamente ao fabricante, sem que haja
interferência da administração central.

: -... .,

-_.11'"-.
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s~de da empresa, em Salvador (BA). Afirmou, no· entanto, que

não existe na empresa um departamento de MSs - as decisões

referentes a ess.as marcas são tomadas a nível da diretoria

comercial.

No Eldorado, também é .a diretoria comercial que

determina os produtos a serem comercializados sob MSs. O

gerente de compras responsável pela seção onde será

introduz ida a nova MS (ou o novo item sob uma t'1S já

existente) conta ta os fornecedores e apresenta sugestões

para à aprovação da diretoria. Não existe nenhuma estrutura

formal ~estinada especificamente às 118s..A empresa, porém,

contratou uma agência de publicidade para o desenvolvimento

de embalagens e rótulos de suas.marcas.

No Carrefour, as decisões são tomadas pela

administração central, ao nivel das gerências nacionais de

alimentos e de pereciveis. Subordinado à gerência de

a Lí.ment.o s , há um setor de "marcas próprias", com dois

funcionários. __o A. q..dministração
.>

central decide sobre os

produtos a serem comercializados sob MSs, seleciona os

fabricantes e aciona, quando necessário, os serviços de duas

.empresas contratadas: uma empresa iesponsável pelo controle

de qualidade, e um agência de publicidade, que elabora as

embalagens e rótuios. Estabelecido o contrato de

fornecimento, cada loja,· de acordo com as suas necessidades,

faz os pedidos diretamente ao fabricante, sem que haja

interferência da administraç~o central.
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. O Pão de Açúcar dispõe de um departamento de "marcas

próprias", no qual trabalham cerca de 50 funcionários. O

departamento se subdivide em cinco s~tores:
_ .um setor de marketing, que cuida do desenvolvimento de

-produtos' (formulação: e posicionamento dos produtos, testes

de mercado, etc.), dos registros das marcas, das embalagens

e rótulos, etc.;
_ um laboratório de desenvolvimento e controle de qualidade,

que fornece especificações técnicas para o desenvolvimento

de produtos, e controla a produção das MSs pelos

fabricantes;
;..um setor de suprimento, que compra as embalagens e rótulos

a, conforme o caso, as matérias primas necessárias à

fabricação das MSs;
um setor de planejamento, que é responsável pelas

atividades de planificação relacionadas às MSs;
_ um setor de administração, que-cuida da contabilidade das

l1Ss. •
./;'"

O Departament'o de Marcas Próprias do Pão de Açúcar tem

bast~nte autonomia em relação às demais ~nidades da empresa,

chegando me~mo ~ apr~sentar um demonstrativo de resultados

em separado.

09. ESPECIFICAÇOES AO FABRICANTE

No Paes Mendonça, no Eldorado e no Carrefour, os

produtos comercializados sob HSs são idênticos àqu~les



.0 Pão de Açúcar dispõe de um departamento de "marcas

próprias", no. qual trabalham cerca de 50 funcionários. O

departamento se subdivide em cinco setores:
_ um setor de marketing, que cuida do desenvolvimento de

produtos (formulação e posicionamento dos produtos. testes

de mercado; etc.), dos registros das marcas, das embalagens

e rótulos, etc.;
_ um laboratório de desenvolvimento e controle de qualidade,

que fornece especificações técnicas para o desenvolvimento

de' produtos, e controla a produção das M8s pelos

fabricantes;
_ um setor de: suprimento, que compra as embalagens e rótulos

e, conforme o caso, as matérias primas necessárias à

fabricação das M8s;
um setor .de planejamento, que é responsável pelas

atividades de planificação relacionadas às 118s;
_ um setor de administraç~o,que cuida da contabilidade das

11Ss."
',/-=-

O Depart~mento de Marcas Próprias do Pão de Açúcar tem

bastante autonomia em relação às demais unidades da empresa,

chegando mesmo a apresentar um demonstrativo de resultados

em separado.

09. ESPECIFICAÇOES AO FABRICANTE

No Paes Mendonça, no Eldorado e 1-10· Garrefour, os

produtos comercializados sob 118s são idênticos àqueles
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vendidos sob alguma marca do fabricante que os produz. A

que stão da especif,icação do produto é, na verdade, a questão

de decidir quem. vai fazer, para o' supermercado, o mesmo

produto que já faz sob suas MFs. As redes, porém, decidem e

contratam a confecção de rótulos e embalagens.

No Pão de Açúcar, pode ocor-r-er-do produto sob MS ser

idêntico àquele sob uma MF. Há muitos casos, no entanto, em
•• .o'

que uma especificação diferente é dada pelo laboratório de

desenvolvimento e controle de qualidade. Segundo o

entrevistado, há interesse em desenvolver produtos com

especificações originais, porque assim os clientes do Pão de

'Açúcar têm, de fato, maior variedade de escolha. Um produto

com características originais serve ainda para atender os

consumidores cuj as necessidades não estão sendo plenamente

satisfeitas pelos produtos sob as MFs existentes (que, como

vimos na questão 02, são pouco diferenciados e 'trazem poucas

.inova~ões). Nesse sentido, a nova especificação reforça

ainda mais a fidelidade às MSs e, em decorrência, a lealdade

à loja.

I

I
10. CONTROLE DE QUALIDADE

o Carrefour ·contratou uma 'empresa especializada em

controle de qualidade que, antes da assinatura do contrato

de fornecimento, verifica se o fabricante tem capacidade de

produzir ao nivel de qualidade desejado. Feito o contrato, a



16'~·

empresa de controle de qualidade faz inspeções periódicas

junto aos fabricantes. A empresa também é acionada no caso

de ocorrer qualquer problema com as MSs nas lojas.

No Pão de Acúcar-, o parecer do laboratório de

desenvol vimento e controle de qualidade também é usado na

decisão de contratação dos fabricantes das MSs. Após a

contratação, uma equipe daquele setor acompanha a fabricação

dos produtos. Quando estes chegam ao depósito central do Pão

de Açúcar, são feitas análises de amostras no laboratório

central da rede.

No Eldorado, também é feito um controle de qualidade

periódico diretamente nas fábricas e nos lotes que chegam às

lojas.

No Paes Mendonça, o entrevistado declarou conhecer

pouco sobre os mecanismos de controle de qualidade, visto

que os mesmos também são desenvolvidos a nível da sede da

empres~. Afirmou, contudo, que os contratos de fornecimento

prevêm as especif.ic~9ões de qualidade dos produtos a serem
comercializados sob MSs, que, muito provavelmente, são

controladas pela matriz.
I,.

Análise da Proposição 06

Vimos que, na maior parte das empresas entrevistadas,

as especificações do produto a ser comercializado sob MSs

- - -..-- ""'--- ..- . • r ••••.•••• ". -~' ••.• _- •



sao idênticas àquelas de uma MF já produzida pelos

fabricaJ"ites, não havendo, portanto, desenvolvimento de

produto a nível do próprio supermercado. Nesses casos, a

decisão sobre a especificação das MSs equivale à decisão

sobre qual MF será comercializada também sobre uma marca do

supermercado. Assim, a especificação do produto converte-se

na decisão sobre o produtor das t1Ss, decisão esta que, em

todas as empresas entrevistadas, é tomada centralmente, a

nivel de diretoria ou gerência nacional.

Entre os supermercados entrevistados, apenas o Pão de

Açúcar. desenvolve especificações originais para as MSs. É

também a empresa que conta com a maior estrutura

i:idmihistrativa voltada às MSs, e a única que desenvolve

internamente as embalagens e rótulos.

Em todas as empresas, exceto no Carrefour~ o controle

de qualidade é desenvolvido internamente. Vimos ainda que,-,

no Pão de Açúcar e no Carrefour, os responsáveis pelo

controle de qt!alidade participam nas decisões relativas à
... /=-

escolha do fabr1cante, recomendando (ou não) as
contratações. Nessas duas empresas, o controle de qualidade

acompanha ainda o processo de fabricação das M5s.

Uma vez que todas as empresas dispõem de instrumentos

de controle de qualidade das MSs, e localizam as decisões
~

r-eLat.Lvae às mesmas nos niveis hierárquicos superiores da

organizaçao, acreditamos que a proposição 06 pode ser

mantida.
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Propooição 07 Questões Relacionadas:

11. A PROMOÇAO DAS MSs

Todos os supermercadistas apontaram o d.i epI ay como o

principal instrumento usado para promover as MSs junto aos

consumidores. O emprego de mecanismos como él concessão de

espaços maiores e/ou privilegiados nas gôndolas, a

proximidade física entre as MSs e as MFs lideres e,

eventualmente, o uso de ca~tazetes foi indicado pelos

entrevistados.

As MSs são ainda incluidas em folhetos promocionais

das empresas, com prat.icamente a mesma frequência do que as

MFs. Nenhum entrevistado faz anúncios de TV ou rádio

promovendo as MSs.

12. O CUSTO DA PROMOÇ~O DAS MSs. ./ - ..

Todas as empresas afirmaram que, considerando uma MS

individual, ? custo do supermercado com a promoção da MS é

igual ao custo com a promoção de uma MF congênere.

13. OS REFLEXOS DA AUSBCIA DE PROPAGANDA DE MSs

Segundo o entrevistado do Paes Mendonça, a propaganda,

de fato, faz com que os consumidores acredi tem que as HFs

são melhores, estabelecendo uma preferência pelas marcas



mais anunciadas e conhecidas. Muitos consumidores, no

entanto, eat-ao atent.os aos preços e se sentem motivados a

experimentar as MSs, e, nesse sentido, a propaganda das MFs
não é prejudicial às MSs. Além disso, o entrevistado

ressaltou que não valeria a pena, para o supermercado, fazer

propaganda das MSs, pois es~a propaganda poderia ocasionar

um volume D1Uito maior de vendas de MSs, obrigando o

supermercado a fazer contratos de fornecimento mais longos e

arriscados com os fabricantes. O preço das t1Ss teria que ser

maior, para compensar os custos com propaganda, e o retorno

poderia ser aquém do esperado, visto. que há marcas (t1Fs)

que, além de propaganda, têm uma forte t.radição no mercado.

~ssim, seria arriscado para o supermercado investir tão

pesadamente num produto cuja fabricação não está 100% sobre

seu controle. Para fazê-lo, seria mais conveniente que a

empresa se estabelecesse também como fabricante.

o entrevistado do Eldorado acredita que o consumidor,

ao def:'arar-se.com uma MS na gôndola, sente-se inseguro e

tende, inic ialmente/;"';"a achar que ela pode ter menor

qualidade que uma MF conhecida, até por que o preço da MS é

menor. Mas, justamente pelo menor preço,
I

I

o consumidor

motiva-se a experimentar a marca. Quando o faz, pode

constatar sua boa qualidade e, numa próxima ocasião de

compra, sente-se seguro. ao adquirir o produto. Considerando

os resultados obtidos até agora com as MSs, o entrevistado

não acredita que as vendas das tenham sido

prejudicadas pela propaganda de MFs.
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o entrevistado do Pão de Açúcar distingue os efeitos da

pro~aganda de MFs sobre diferentes consumidores. Segundo

ele,. um c cn aum i do r- que decide de forma mais racional e/ou

valoriza o preço do produto tem rnui t.o mais interesse pe las

MSs. Já o consumidor que , .. "\O:BclCte de forme, mais emocional,

tende a se sentir mais "protegido" quando adquire produtos

respaldados pela propaganda. o entrevistado comentou ainda

que essa necessidade de "proteção" advém do fato ,ae

muitas vezes o conswnidor se frustra na compra"d~ .produtos e

serviços, sem que possa reagir a essa frustração, tomando

a Lguma iniciativa junto ao f abr-Lc an t.e "do Pl'oóuto a dquirj.do .

Emmarço, com o Código do Consumidor, os clientes passarão a

ter maiores garantias, e essa necessidade de "proteção"

frent.e a ma r-c a.a de sconhe c idas c ev e d im.inu i r- .

supermercado, também se tornará mai e van ta.i oe.a a

comercialização das MSs, pois qualquer reclama.ção dO;3

consumidores sobre a qualidade desses produtos poderá ser

diretamente controlada.

Não há como afirmar, segundo o entrevistado do P~0 de

Açúcar, que a ·pl'opaganda das MFs afet.e as vendas das MSs,

.pois as MFs são anunciadas e vendidas a nível nac i onaL,

enquanto as se rest.ringem às lojas a.s

controlam. As 1'1Fs, no SE:

p~opaganda; as MSs, no preço e na re[~tação do sJpermercaJo.

São, por t.an to , estratégias dist Lnt.a.s, que devem at ingi t'

públicos diferentes.
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Para o entrevistado do C0rrefour, a propaganda das

MFs nao prejudica a opinião dos consumidores sobre as MSs.

Segundo ele, quando o consumidor se depara, na gôndola, com

UIDa t1F ao ladc de.tuna t1S, não tende a achar que esta última

tem menor qualidade; o nome da marca (l"1F) é ..forte", mas o

nome do Carrefour também o 6, dada a boa imagem construida

pela empresa através da propaganda 8 do marketing, ~ também

'a tradição de compromisSo com o consumidor. O consumidor não

tende, portanto, a adhar a MS pior que a MF. até porque a MS
nem sempre é a marca mais barata do produto. A MS tende a

ser encarada como uma marca nova: se o consumidor é aberto

às inovações, experimentará a marca.

sejam prejudicadas pela propaganda de MFs. SegUt1CO o

entrevistado, o objetivo do Car-r-ef cur' nunca foi g;jnh2C a

liderançaJe mercado com a sua MS, mas ter uma partici,pação

em torno de 12~;L Como esse Lí.m i te , para a marorze dos

produtos, foi superado, não :,;;:(::pede f aLer C.J."l8 a f,ropL;:;,::i.nda

.r:
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instrument,o básico· p':1.ra Ct·OS

consumidores. Nos f oLhe t os prOl;1QC icnais, 11S;,,::ü t1F8 a:;:,Ctl'(:;cem

com igual fr.,:;,quenClé::,. Sendo assim, o ;;::,uperme1.'oado n à o §';a~~t:{j"



mais com a promoçgo de MSs do que gastaria com a promoção de

uma MF congênere, confirmando-se a proposição 07.

Para a maioria dos e.nt.r-ev Let.adca , os efeitos da

propaganda das MFs se fazem sentir sobre a opinião

dos conaum i.do r-ee sobre as 11Ss: o consumidor tende a achar

que a Í'1F anunciada t.e:n maior qualidade, e/ou sentir-se mais

"protegido" e seguro com a aquisição de uma marca bastante

conhecida.

É Lnt.er-eae.ant.e notar que o único entrevistado que não

acredi ta que a propaganda das MFs traga. r-ef Lexo e ne ge ti voss

sobre a opinião dos conswnidores a respeito das MSs pertence

à única cadeia que associa o seu pr'ôpr io nome a todos os

itens sob MS. Para esse entrevistado, dos

conswnidores não seria negativa, porque há um equi Líbr Lo

entre a propaganda do nome da MF e a propaganda do nome do

supermercado. Evidencia-se, portanto, urna das vantagens da

~doção do nome da empresa para a MS.

Em várias de

que o consumidor ·a~s66ia a qualidade ao preço, e de que os

o

decisões de compra.

Por ou t.ro lado, os entrevistados foram unânimes em

a f í r-mar- que de l1d.t) F'1"'8j l!:j·i C~L"i·.:~C;

vendas das M83, descart.ando a de

propaganda dessas 01timas.



;I?róposjyao08 - Questões Relacionadas:

14. SELEÇAO DO FAEHICANTE

Todos os en t.r-ev .i s t ado a d í ae.er-am que os fabricantes de

MSs são ge z-e Ime n t e :fornecedores tradicionais de ;::;1'3 l13

supermercados. Na contratação dos mesmos, ex~nina-se ~e

têm condições de oferecer o produt.o na q1..;ant.idade e n í ve 1 de

qualidade de ae.j ado s , concedendo ai.nda condiçÕ8a

satisfa t ór i.2'1.s r>2..game n to.

Entre os fornecedores do Eldor'3.do e do Paes !1endcnça,

n:30 se erioorrtr-ar» empresas que detém a Iidel'êúlça de mercado;

o mesmo não oc or-re para as r-ede e Pão de Açúcar e.Ca r-r-e four,

que incluem lideres entre seus fornecedores de MSs:

15. DIFICULDADES PArtA ENCONTHAR FABF~ICANTES DE MSs

o Paes l-1endonça e. o Ca r-r-e f ou r- declar.::ü'am não i.:. e r

, 'dificuldades pa1'2. encontrar fabricantes dL3postoS a produzir
,~- .-

. suas t-1Ss. O errt.r-ev i e tado do Eldorado, po r-é m, d í.e ae ,;u(: há

congênere,. tomando part.e da quota de mercado de ee a ú I tinia.

o entrevistado do Pão de Açúcar af í.r-mou '-l1..H3 ,

atualmente, não encontra-se nenhum tipo de barreira por



parte dos fornecedores. A época da introdução das MSs, no

entanto, havia bastante resistência à fabricação elos

produtos, principalmente dos departamentos de marketing das

empresas fabricantes, que temiam a concorrência e os baixos

preços das t-1Ss.

Análise da Proposição 08

Pelas respostas obtidas, vê-se que ainda existem

restrições. por parte de algumas empr-e eaa fabricantes, à

produção de t-lSs. Essa resistência deve-se ao temor de que

MSs venham a concorrer diretamente com as MFs pr-o duz í.dars

pelo fabricante, e faz bastante sentido, uma vez que a

maioria dos supermercadistas comercializa, sob MSs. produtos

que sâo idênticos às MFs produzidas pelo fabricante, e a um

menor preço.

A existência de. r-eat.r-Lcões por parte de algLü1s

fabricantes não tem, contudo, comprometido a introdução de

MSs pelos supermer<;sdístas e, sendo assim, con f irI:.a-se a

.proposição 08. ;

Proposição 09 Questões Relacionadas:

16. VANTAGENS PARA O FABRICANTE DA~:: r-1Ss



o aumento de vendas e departicipaçd.o de mercado que as 11Gs

propiciam ao fabricante. Os entrevistados do Pão de Açúcar e

do Carrefour citaram também a utilização da capacidade

ociosa e a inexistência de perdas de ~rodutoscomo vantagens

consideráveis para o fabricante.

17. VANTAGENS ESPECIAIS PAHA O FABT-{ICAN'EE DA~; t-1Gs

Todos os entl'e-..ristadoadisseram que os supermercados

não oferecem nenhum tipo de "Vâ.!1tagenl aos

fornecedores de Contudo, af Lr-maram que o bom

relacionamento ent~e o supe~nercado e os fabricantes de suas

MSs tende a' criar um ambiente propiciei à cooperação entre

ambos.

18. CONFLITO con FOHNECEDOHES

Os entrevistados do Eldo~ado, do Paes Mendonça e do

Carrefour disseram que a :comercialização de M::~snão t.em dedo
..,.-'- .-

origem a nen~um tipo de conflito entre o supermercado e seus
fornecedores. O entrevistado do Carrefo1..i.l'1"'e;::',3a1t.ou a í.rida

que acredita que a intrc.duç:ão da r...•arca Carref()ur venh a

preocupando os lideres de mercado, 1:-:ü3 como para E',~82; o

Carrefour é um canal i~portante, n§o ocorre nenhum ti~o de

conflito ou represalla.



são assimiladas com bastante facilidade pelas empresas

produtoras. A situação era muito diferente quando a empresa

iniciou seu pr-o.i eto de l'1Ss: havia espionagem nas
, ..LoJas,

promotores de vendas de produtos (HFs) concorrentes

danificavam as mercadorias (11:3s) nas gôndolas, buscava-se

bloquear o regist.ro de marcas, et.c . . A resistênc ia às !v1Ss

81'a forte, principalmente por part.e das empresas líder-es,

que sentiam ameaçados os seus volumes de vendas. Hoje esse

tipo de problema não ocorre.
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Os coriflit,os e nt.r-e S1..lI=181'""lner'cadistas e fabr'ic:arlt.es

.-relativos à introdução das MSs parecem estar cedendo à

medida que os, fornecedores são ~evados a aceitar a presença

e o crescimento de marcas patrocinadas per supermercadistas

que, para a indústria. :r;epresentam importantes canais de

distribuição.

Por outro lado. a<3 empresas que fabricam 1'1;::s. na

opinião de
todos os entrevistados, t.êm obtido vant.agens

como um patamar de vendas mais elevado e uma mai.o r-

participação de mercado. Além tem

alicerçado o bom relacionamento entre a empre~a fabrica~te e

o fornecedor, fac i 1i t.arido a coopel'ê..ção ent.re a:nbos. S811;:!O

assim, confirma-se a proposição 09.



Proposição 10 Questões Relacionadas:

19.'0 PERFIL DOS USUARIOS DAS MSs

Os entrevistados disserillDnâo conhecer p~sg~isas sobre

o perfil dos usuários de MSs. Na opinião dos entrevistados

do Paes Mendonça e do Eldorado, o cliente que compra a J.vlS é

um consumidor que, ao decidir a marca a ser adquirida, está

bastante atento aos preços, O entrevistado do Paes Mendonça

disse ainda que acredita que o usuário de C1SE.é um freguês

que f<:1.Z boa parte de suas compras naque le supermercado,

tendo por isso confiança na imagem da empresa e nas marcas

por ela controladas.

Na opinião dos entrevistados do Carrefour e do Pão de

Açúcar, o usuário de MSs é um consumidor que· toma a

Lní.cí at í.ve de experimentar as "novidades". Este consumidor

geralmente e jovem, e tem um de educação e de

renda. Confia na sua própria cape.ci.dede de julgament.o e de

avaliar a qualidade do pro<:.1.uto.O·consumidor de menor renda,

ao contrário, prende-se ma~s ao nome da marca em sua decisáo
,..'.,-

de compra, e tende;'portanto a adquirir as marcas lideres,

nas quais já t.em confiança. A relação entre a renda e o

consumo de l'1Ssfoi também r ef o r-ç ada pela declaraç-io, do

entrevistado do Pào de Açúcar, de
mais em bairros mais ricos.
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20. VENDAS DE t-1SS E RET~U\.ÇAO ECONBICA

o entrevi.st.ados do Paes Mendonça e do Eldorado

acreditam que as vendas não devem aument.ar muito em relação

ao patamar atual. No Carrefour, também não há grandes

expectat.ivas de que ocorra um crescimento de vendas po Ls, :

segundo o ent.revistac:1o, o
. ,consum~aClr do Carrefour,-<

tipicamente das claBses de re~da mais elevadas, talvez não

seja tão influenciado pela recessão a ponto de mudar seu

c ompo r-t.ame n t.o no que tange às compras de supermercado. Além

disso, mesmo que haja maior sensibilidade a preço, há

outrasmarca~ mais barat.as que a MS do Carrefour.

o errt r-ev í etado do Pão de Açúcar, ao contrário,

a_credita que as vendas de 1'18s e sua part.icipação de mercado

se elevem com a ret.ração econômica: uma vez que os

consumidores tenderão a decidir com base no preço. Além

disso, .a experiência da rede no início da década de 80

mostrou que as MSs vendem mais em periodos de crise

econômica.
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Embora não tenha
. , .

SlC1C) conhecer

de pesquisas empíricas·sobre dos ussué r .ioe de

constat.amos que os supermercadistas ,:,",creditam que eue.e

marcas têm maior acei t.eo ão junto a determinados.'

segment.os de consumidores. .-.l-,Cj~nO nem todas as



características dos usuários de MSs, conforme descritas

pelos entrevistados, estão contidas em .nossa proposição

inicial, efetuamos a sua reformulaçâo nos seguintes termos:

Os supermercadistas acredi tam que as 1:1Sstêm maior acei t aç ão

entre consumidores com maior sensibilidade a preço a maior

lealdade à loja, e também errtr-e conswnidores mais jovens e

de melhor nivel econômico-cultural.

.-.' ..•.

/.-
./



6 CONCLUSOES
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Pelos resultados obtidos nas en:trevistas, vimos que os

produtos oferecidos sob 1138 caracterizam-se como produtos

básicos, ou "ohemar-Lz? • Na revisêi.o bibliográfica, pudemos

constatar gHe, usualmente, o supermercado oferece tais

p~odutos a preços reduzidos e obtêm com eles baixas margens,

buscando,com isso, enfrentar a concorrência e intensificar

o aflu. ...ro de clien.tes às suas lojas. A partir da oferta de

produtos básicos também sob MSs, o supermercado consegue

reduzir ainda mais os preços dos produtos "chamar .iz " ,

que suas margens sej aro atingidas. -

Pe Les entrevistas, vimos ainda que o 2,uper;;~ercad()

consegue oferecer preços finais menores e ainda obter

margens maiores ou iguais àquelas percebidas com as (-1F5

congêneres, porque o preço pago 1'elo supermercadis:.a ao

fabricai1te da MS é menor do que aquele que pagaria por uma

MF do mesmo produto. ,Segundo os entrevistados, o

fabricante pode vender produtos sob MSs a preços reduzidos

porque faz desconto?-,-por quantidade e/ou tem com as 1"133

menores custo~ de promoção e distribuição, usando

capacidade ociosa e realizando economias de escala.

Nenhum dos motivos apontacio~ para a redução de preço

denuncia, portanto, que a mesma se faz às cue ta e de uma

redução de qualidade. Ao contrário: as· respostas obt.ió.as

levam a crer que as MSs nada ficam a dever' as t·1Fs congenere.3"

em termos de q1.1él.lidade. Senão, vejamos.



Pudemos cone't a'tar- que, na maioria dos CélS0S, os

produtos sob as MSs comercializadas pelos supermercados

entrevistados são idênticos àqueles vendidos sob alguma MF

do fabricant.e que as produz. A dec í eãc sob qual i:1F será

absorvida para comercialização também sob MS si tua-se nos

níveis superiores da hierarquia
,
nas empresas. Todas elas

efetuam o controle da qualidad;2. dos produt.os sob MSs, sendo

que, em ao menos duas das quatro empr-e aa s entrevistadas, o
"'-.' ."

parecer dos responsáveis pelo c orit.r-oLe de qualidade tem

caráter elimininatório no processo de seleçG.o dos

fabricantes das M8s.

Apesar dessas ev í.dêric i ae de que a qualidade d.;)""

pr6dutos sob MFs e MSs é simila~, vários entrevistados

afirmaram acredit.ar que os consu:nidores as~;oc:iam

posi tivamente preço e qualidade e, sendo as s arn , t.enclem a

pensar que as MSs são qualitativamente inferiores às MFs de

maior preço.' O fat.o de que as l'1Fs são respaldadas pela

propaganda de marca também parece, segundo a maior ia dos

entrevistados, -trazer ~lguris prejuizos à opinião inicial dos
".'

consumidores a respei to das MSs. Contudo, os errt.rev í.c t.adoe

ressaltaram que, apesar do desequilibrio ent~e MFs e MSs no

gue tange ã propaganda, alguns consumidores os ma i.e

sensiveis a preço, os mais inovadores, e/ou mais jovens e de

melhor nivel sócio-cultural - tend8~ a experimentar ad MSs

e, fazendo-o. a I teram sua per-cepç ã.o inic ial :'30bre t::ssaE~

marcas. Minimiz2..J;1-se, portanto, os e f e í t.os negativos daq.-uele

desequilibrio, a ponto de 03 entrevistados n~o acreditarem,



face aos resultados obtidos, que a propaganda das venha

prejudicando as vendas de MSs.

o consumo de 11S8 é ainda incentivado pelo melhor

disp).ay a elas concedido no interior do s supermercados. As

respostas dos entrevist~dos sobre a promoção das 1'-'lSs

coincidiram com o que vimos na bibliografia sebre o tema: o

display é usado como o principal instrumento de promoção das

HSs, promoção esta que não acarret.a custos adicionais parÓ. a

empresa supermercadista.

São diversas as vantagens que o aupe r-mer-cac,o vem

obt.endo com a ccmercialização de MSs: além de poderem

intensificar o afluxo de' clientes às lojas, através da

oferta de produt.os "chamariz a pr-e ço s ma í s oornpe t.Lt.Lvo e ,

os supermercadistas"aumentam a variedade desaua sortimentos

e, acredita-se, a lealdade às lojas. Obtêm uma vantagem

competitiva soore a c oric oz'1'& nc ia, bons

f Ln aric eiras, e ainda aumerrt am seu poder de ba:cga.nL2. em

relação a ind~stria, tornando-se menos dependentes dos

fabricant.es com grande! pi3.rticipação de me.r c adc , e

fortalecendo~se diarite de sltuaçôes ds escassez ou bloqueio
".,,.,t-' ,-

de fornecimento dos produtos.

De fato~ a introdução das MSs troxe uma situação ~ova

para os fabricantes: alg~ns entrevistados confirmaram que há

resist.ências e/ou preocupaçao, por parte de alguns

fabricantes, e 111 re Laç ão à COlnel~C ial iZê\çâa de s s a s mar co.s ...

Essas reações se justific~u, uma vez que, na maior parte dos



casos, a MS aparece sob um produto idêntico, em sua

especificação, àquele que é vendido sob t-1F, e ainda a um

menor preço. No ent.anto, os supermercadistas não têm tido

dificuldades em encontrar fornecedores dispostos a fabricar

produtos~para comercialização sob MSs, pois além de obterem

com e l e e um aumen to de r-ec e i.t.a e de pé.rticipação de merc;~~dG,

os fornecedores que fabricam MSs e s tr e i t.am suas r-e Laç õe o com

os supermercados, que hoje se constituem num carlal de

distribuição de grande importância para essas empresas,

conforme vimos na revisão bib1 iográfica. Em v i e't.a dessa

. t.âric í , I... h' + 1:' lcj'-ampor .anc la, meemc os pr-orrut..ores que nao r a )):'lcam i" c,:;; terlc10:n

a aceitar sua comercialização sem entrar em conflito direto

com o supermercado.

A superação daqueli3.s resistencia~'3 e a convivência
,o.e

MFs patrocinadas por grandes empresas fabricantes ao lado de

MSs confirma, de certa forma, é:"l idéia de que os bons

resultados dessas filtimas ligam-se às modificações ocorridas

no setor supermercadista nas 1.11 timas década,::;. Na revie,Zi;)

bibliográfica, vimos como, em seu pr-oc e e s c de cresciment.o,

esse setor teve mudariç aa em sua estrutura -- que tornou'--se

mui t.o mais concentrada e também modificou sua conduta,

expandindo sua atuação através de novas modalidades de loja,

_da lliodernizaçs.o , ,-t 1aos niE!~()C C~=:1 de gest.ãCl ~ e da ab::-;orçào ele

desenvol v imento de DI'odutos e a .l:·:)l'c,;:-éd!anda.- - -



~ ,::.-.r
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Em fU1WêíÜ dessas aIterações em sua estrutura e

conduta, o Supermercado ganhou mais pod~r nas suas relaç3es

com a indústria, impondo sua presença na chamada "batalha de

marcas e, em ú It Lma . instância, na disputa pelo contra 18 da

demanda final.

Particula~nente no caso das MSs, vimos, pelas

declarações dos entrevistados, que os supermercadc3 se

organizam em termos de posicionar sua(s) marca(s) de for~a a

atender às ne cees i dade a de determinados ae gmerrt.o c de

mer-cedo . A adoção de uma ou mais marcas assoe la-;;:",ea

estratégias ~iferentes em termos de segmentação de mercado,

cada qual trazendo vantagens distintas pa r a o

Em da n18t.odo l c g i a 2..de t,~<7i.3a ,

aspectos que, como esses, referem-se às especificidades das

MSs brasi Le í r e s foram abordados apenas incidentalmente no

presente estudo, constituindo-se, pr-o ve.ve Lme n t e , na

principal limitação do mesmo.

Sugere-se, no ent.anto, que tais aspectos sej am

abo r-dado s c om maior l:'t"'O:tu1,lcüJadeem fu t.u rae pesqüL3;:.3..
outras questões, citá~l~s nessa monografia, que poci8rié1.r.,ser

l.11vest.igadas e ane Lá sades 8:D e E. "t:. :..:d:,) s

po~teriores sobre as MSs. como, por exemplo: (~) como se ~ao

as percepç6es dos COnSUffilGOreS brasileiros

(b) há diferenças nessas percepyc;e:::~

conforme o perfil do consumidor quanto a CO;;)pOl"tai:1ent..) de

compra alou caracteristicas sócio-econômicas? te) l:,;·:l.:3·~.e.; ..



~ ,~.: -1
~'-.:..' """'"

de 'fato, para produtós sob MSs e/ou MFs, uma relação

positiva entre preço e qualidade?

Espera-se, enfim, que as proposições finais possam

servir de base para a formulação e teste de hipóteses sobre

o. tema, de, forma" a permitir alguma generalização dos

resultados.
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ANEXO I



FRANK & BOYD JR.(1965)

Objetivo: os autores tiveram como objetivo investigar em que

medida os consumidores inclinados à aguisiçao de t1Ss

constltuem wn segmento de mercado identificável.

Método: Foram aproveitados os dados gerados, em 1961, pelo

Chicago Tribune a t.r avé s de um painel de conaum Ldor-ee. Este

categorias de produtos alimenticios analisadas na pesquisa.

A amostra foi retirada da população da área metropolitana de

Chicago.

Cada famil ia recebeu um número ..Para cada comp ra de

cada cat.egoria de produto efet.uada por uma determinada

frunilia, foi f~ito um regi~tro contendo os seguintes dados:
. ,

a data da compra; a-marca; o número ele unidades adq1.lÍriô.2,s;

foi comprado e 6 tipo do desconto oferecido, quando hO~V0.

vendidos, na época, soo MSs estavam incluidas nas 44

categorias analisadas.



Os resultados foram obtidos através de uma .análise de

regreSSê{o múltipla. Foram desenvolvidas. duas formulaçóes

dis·tintas do modelo de regres3ão. A primeira consi c t.Lu

numa análise separada de cada .um do s 44
a:]..imenticios. I -ta qual o texto se r e f'e r-e c omo "a!lÉ..lise

produto a pr-odut.o") . A segunda baseou-se na propens.0.c; da

família ,:W consumo de 1-15s, independentemente da classe de

produto, sendo chamada de "análL::;e geral dos produt.os".

A análise produto a produto co nsi st Lu em de t.er-m.í nar- o

grau de associação entre o nivel de propensão

compra de MSs, e auae características e óc í o+ecoriôm.i cas ,

seus hábitos de compr-e e seu volume total de ccmpr-e .

variável dependente, Pij, foi definida como a proporçãG ctas

compras (baseada no peso) feitas pela familia l de

produtos da categoria j. Na análise, uma transfcrma:;ã'J ~:...... .-. ,-,-
~.,~ _ \-' '\.,J

seno foi feita em r-e Laç ão a Pij. O modelo G,:~ reg.:'e;:::.",·à,.:;.

assumiu que a variância condicional da variável dependo~~e

era constante (homocedástica). Suponhamos que ex í.et í.e.se u.r.a

relaç&o positiva entre alg~~a variável e

variáveis .,
c e

Pij outras .. A va r' iánc: ia. esperada de

função, em parte; de sua magnitude. Portanto, o pre3S~?~~tc

as variáveis Pij tr'ar1:.::;fc).rlnaciEl.:3 ~ \.~;,;:-arlrj0-·'Ge ,

estabilizar & vari5ncia, a transformaçao arco-seno.



Famílias que compraram determinado produto menos de

cinco vezes foram excluídas da análise de regressão daquele

produto. Essa eliminação aumentou a probabilidade de que. 03

procedimentos est.atísticos usados detectassem qualquer

associação entre a pr-ope naão à compra de t-1Ss e as

característ.icas sócio-econômica:::.; da família, seus hábi t.o e de

compra, e o volume tot.al de comnpr-a .

Já o modelo para a análise geral de pr-oclu t.o e

usou, como variável dependénte, f o í, definida

como:

44
(S - Somatórié,)Pi~ - s. tvj .. ·Pij ..

j=l

o termo 'VJj representou a Pl'OPO:;:-'Ç;&'ode oomp.ra e que tOdélS

as 491 famílias efetuaram do j-êsimo produto. Portanto, Pio

é uma média p01:dei'ada das variáveis Pij para cada família,

onde os pesos são iguais para todas as familias e totalizam

1,0. Os mesmos Wj foram usados para todas as família::.:;, de

'forma a eliminar diferenças no ui i»: de produto,,] con.s1..'I;,ic:'os

por diferentes famílias como fontes c,e variação em ['i'

conforme a f amí I iá. Se . isso não f 0;33 1::-: f e ito,

associação encontrada ent.re e determinadas variaveis

independenter3 poderia dever-se a d iferença::::~ .qi.rant.c

preferênc ia por pr-odu t.oe a Li ment.Lc á c e ,

propensgo ao consumo de MSs.

análise produto a produto como pü!'a D. arié Li.ee geral 0.08
I

BIBLIOTECA ~\hRl A. 80EDECKER



produtos foram:

(a) quanto às caracter is"ticas sócio-econômicas: número de

pessoas na família, número de adultos na família, idad.e da

mulher mais velha, idade do mais jovem, emprego da mulher

mais velha (tel1l/n~o tem), renda (18 faixas de renda),

ocupação (14 classes'), educacão (21 ni veis), número de

carros, número de aparelhos de TV. religião do casal (número

de protestantes, de 0 a 2), raça do casal (6 classes),

tamanho da residência (8 faixas) e sit~açãc conjugal (3

si tuações) ;

(b) quanto aos hábitos de compra: esses hábitos foram

mensurados através da proporção de compras feitas em 5 lojas

que comercializavam Nat.ional, Jewel, Kr-c ge r e

Hillman ~s);

(c) volume total de c cmpr-a e : o núme rc total de c ompre e de

todos os produtos. Esse número foi definido em termos de

peso para a análise pr-odut.o a pz-odut.o, e em termos de nÚm81.'0

de compras para a análise geral de produtos.

Trê~ di~erentes estatisticas foram usadas na

apresentação dos reeuItados: coeficientes parciai::.i e

múltiplos de/correlação e o F associado a cada regressão.

o coeficiente de correlação múl tiplcl forneceu uma medida. da.

proporção de va r .í ac ão na pr-o pe n.são a o COL:=;Ur.;O dE: MS:3 ',lU,;]

assoe iava··se a todo o c on.i un t.o d e vl:':riáveis quI.? fo ie.m

Lnc Lu í de e na equação. O coeficiente de cOl'l'el.3ç:i!íor:",,:u'cia'l



mensurou o grau de associação entre a propensão ao consumo

de t1Ss e uma variável específica, mantendo-se as demais

.constantes. Foram gerados um coeficiente de correlação

múltipla e 20 coeficientes de correlq.ção parcial (para cada

uma das 20 varáveis especificadas anteriormente).

Re au Ltados

(1) ANALI SE GEF:AL DO::. PRODUTOS: os coeficientes pa:cció.is

de correlação para cada variável inoluida na análise geral

dos produtos, tomados em conjtUlto, explicaram 34% da

variância na propensão ao consumo d.e Pi', com um Dlval

de significância acima de 1%.

As três variáveis com maior grau de correlação com a

propensão ao consumo de MSs referiam-se à proporção de

compras efetuadas em 3 lojas (A&P, National e Jewel). ,."i:!.;.3se

resultado per~itiu aos autores afirmar que os consumidores

que fazom a maior parte de suas oompr-a s em supe~'mercado~;.com

programas subatanciai.s:..de ~jSs são mai e pl-'opensos 6. adqi.üri-

las.

coeficientes de correlação parcia~s 8ig~ificativos a um

nível de ou mai e ; a o rrúme ro na.

família, a idade da muLhe r mais v8l~id.

relacionados à propen:s3o Fi' .- e a inds, a renda. e () vo Lurne

t.otaI de compras - negat.ivament.e relaciünados a P i "~ ,



~runbora adireçao de cada um dos ~spectos acima tenha

se revelado estatisticó.mente significativa, a magnit.ude

absoluta de cada uma revelou-se bae.tante pequena. A variável

com o maior llivel de associação, a educação, explicou apenas

2% da variância de Pi·,
. ~,~~.~.\;~,

A falta q~*iumportância das

característ.icas sócio-económicas e do volume de compr-a.sna

previsão de Pi· tornou-se alDoa mais evidente pelo fato de

que, quando as variáveis r-e Letí.ve.a aos 'h ábi t.o e de compra

foram excluídas, a proporção dü variância de Fi' que foi

explicada caiu de ~l4 para 7'X, levando os autores à conc Luaac

de que as características sócio-econômicas e açuelas

referentes ao volume de compras das famílias propensas ao

uso de MSs são bastantes iimilares àquelas das familias que

usam t1Fs.

(2) ANALI SE PHODUTO A PRODUTO: Foram apresentados os vaIcree

de F
2

e dos R (ajustados conforme o tamanho da amestra)

associados às equações das 2~õ variáveis para cada um Ó.03 44

produtos-

Obt.eve-- se, para 36 produtos, valores de F

sig:1ific.::tt i vos ao nível de 5~~ ou maic _ Quando as va r :'<3:;,.e1::::

Além da performance relativamente baixa dê:l.S

equações corrt endo apenee as caracter ist icas sóc iO-t'::conó:n icae



·.; ··.·,0.'. :.:....;.

e relativas ao vo Lume de compra, o nível absoluto de

eficácia na previsão mostrou-se surpreendentemente baixo.
2

Para esse grupo de equações, o .,-.
.ti. foi nulo em 13 casos e

menor que O,05 em 32 casos. Apenas quatro equaçôes
2

apresentaram, R > 0,12.

Conc Luaao : MFs e MSs concorrem diretamente, no sentido de

que elas são consumidas por famílias que ·...c0. •..••

mesmas c ar-ac t.er-La tLce.a sócio-economicas e quant.o ao volume

t.obal de compras. Foram encont.radas, no ent.anto , pequc:nõ.s

associações positivas entre a propensão ao conswno de MSs e

as seguintes características: nümero de pessoas na c s. 'V'" .~ -: .!! d,~~l.1..•.._.La,

nível de educação e número de carros.

MYERS ( 1967) , ( ~-!J .r::

Objetivo: Verificar os julgamentos (quanto e

qualidade) das oonaum Ldor-e e sobre a~; MF';~3 e t..:Ss,r.a ten t·::t~:.iva

de identificar 2.egmerl't'.osno mercado de bens de coneumo de

._, ~""'~H"""'~'~' •••••• ~ ••• " •• '~~.H .,.--" .••.••.•..•_._.•-~._-,_ .•.... ~_...• -.~~. ~..•-•.

* Sobre a pesquisE>, vej a-se t.ambéin o tópico 2.::;. da

monqgl'afia.



baixo custo.

Método: Foram aplicados quest.ionários junto a 347

consumidoras, nas áreas de Evanston e Chicago, em 1964. Das
respondent.es, 166 eram donas de casa' de c 1asse média; as

demais exerciam alguma at~vidade remunerada.

Cada consumidora deveria supor a seguinte 3itu~çao:

após ter decidido efetuar suas compras num grar:.de'

supermercado, recém inaugurado, a consumidora encontra al~

29 marcas de diferentes produtos. Nessa situação, solicita-

se que a consumidora escolha, dentre as alternativas abaix~,

aquela que cor r-e sporrde rLa à sua opção quanto ao uso dE; C 2.,':: ,3.

marca:

(a) usaria regularmente;

(b) usaria ocasionalmente;

(c) poderia usar;

(d) provavelmente não usaria nunca;

(e) não usaria nunca .
. ./",i .._'

Para a! análise das r-e ap-o s t.e a , cada a L t.e r-ne t Lv e, f o ;

t.r-an sfo r-mada em um determinado número de po nt.oe , ;=:(;;",,-;,':'; :

a = 1 ponto; b = 2; c - 3; d = 4; e e = 5.

Entre as 29 marcas apresentadas, . ..•. ~ ..
1 nc J..'LllG':'-..3

MSs. A aomat ór-La dos pontos a t.r-Lbu í.dos po r- ca.da re2.ptmde:;'t>=,

a esse conj UI1t.o de 14 marcas .
Sf::;:'V1.U para

oon aumí.dor-ae , .quanto à sua at I t.ude em relaçdo 2lS t1Ss, 11'\.;,::"1



'"....

dos seguintes grupos:

14 a 59 pontos: "aprovadora" ;

50 a 54 pontos: ..aprova dor a média" ;

55 a 59 pontos~ ..reprovadora média';;

-'60 a 70 pon t os :
..reprovadora .. .

Foram

resultadoB

feitas várias tabulações cruzadas

os (percentuais) dessa classificação e

(a) as informações relativas ao conhecimento de preços e à

preferência de loja; (b) as respostas obtidas para

perguntas abertas, r-e f e r-en t.e s às comparações ent r-e t1Fs e

1'18s,quanto a preço e qualidade. Para testar o grau em que

as diferenças de atitude (aprovação x reprovação) quanto às

MS~ eram explicadas pelas caracteristicas sócio econõ~icas,

foi usada a análise de regressão.

Resultados: A tabulação cruzada errt re a a tí, t.ude em relç.çâ.:>

às t-1Sse a preferência de loja revelou pouca relação er.t.r-e

as duas variáveis. ~.. -.'

Quanto às caracteristicas sócio-econ6micas. observou-

se que as donas ~e casa mostraram maior aprovação das MS3 do

que as demais entrevistadas. Uma explicação para isso,

indicada aos aut.ores uma respondcntc, e as

entre marcas, ac ham coriv en i.en t.e comprar marcas 'baetante



'-.'~--Yc. -i. .. i

conhecidas. A explicaç~o de que as consumidorél.s que exercem

atividades remuneradas tem rnàior renda disponivel e,

portanto, menos necessidade de economizar (comprando 1"15s)

não foi suportada pelos dados: a renda se mostrou um

instrumento de pouca i~portância para a previsão da atitude

em relação às MSs.

As respondentes de melhor nivel educacional parec0ram

um pouco mais inclinadas à a pr-ov aç ão das 115s. A re~açào

entre as dua~ variáveis, no entanto, mostrou~se pouco

significat.iva.

Conclusões: Foi encontrada consistência entre o grau de

aprovação ou reprovação das MSs e (a) as tendênc ias dos

consumidores de s~rern influenciados pelo preço e propaganda;

(b) seus julgamentos quanto ao preço e a qualidade de MFs e

MSs, e (c) as razões manifestadas, nas questões abertas, de

aprovação ou reprovação das MSs.

. . .As car-ac ter-isticas sócio-·econômicas, ao cont.:.'.3.l' ia,

explicaram
,

mUlto pouco da atitude das c on s um Ldor-e s em

relação às MSs.



MO (1969)

Objetivos: Testar duas hipóteses:
Hl se a, lealdade a uma determinada loja aumenta a

probabilidade de compra de MSs dessa loja;
H2 - se uma dóna de casa leal à MS de uma determinada loja e

leal às MSs em geral (isto é, independentemente da loja).

Método: Os dados referem-se ao consumo de café regist.~'ado

pelos painéis diários do Chicago Tribune , no período entre

1960 e 1962. As Loj ae for-am codificadas de acordo c o.n a

propriedade, de modo que diferentes lojas de uma mesma

cadeia fossem identificadas pelo mesmo código. Lojas de

pequeno porte foram agrupadas de acordo com o tipo de

.os indices de lealdade;' entretanto, segundo o autor, a

uniformidade da e et.Lmati va entre teci •.)s 0~'3 grupos Bear,ou f'01:'

não afetar a c,redibi1Tdade dos r-eau I t.ado e .

Para t.estar Hl
1

f'or-em con2.i.ceradas é:..penas f a.n ; 1ias

que comprafam caf~ ao menos v e z e e ,

ocasiôes, durante o periodo estudado.

o de lealdélclt.~ a loja de, foi

definido corno sua t,az::: de i:'eC:ompra, iat.o <5:, <:1 propc>!:'c;·.'\:: Je.

vezes em que o' consumidor, para adquirir o pr'Qduto,' v í e í.t.cu



consecutivamente a mesma loja. As familias foram agrupadas

de acordo com seus indices de lealdade; estes foram

cruzados com a proporçao de compras de MSs nas três maiores

~adeias de lojas de Chicago.

Para o cálculo do indice de lealdade, foram

consideradas todas as compras de café efetuadas pelo

consumidor (inclusive aquelas que não foram e f e t.ue das err;

nenhuma das três cadeias). O cálculo da p r-o por ç ã.o de c ornpr-e.e

de MSs, contudo, foi baseado somente nas compras de café

efetuadas nas três cadeias escolhidas.

Para a análise de H2, foi estimada a probabilidade de
compra de t-1S'sem sequências de duas e t.r ê s oc ae í.ô es de

compra. As três cadeias foram indicadas como A, B e C.
A . compra de uma MS, pelo consumidor, em qualquer uma das

cadeias, foi indicada por "1"; a compr-a de qualquer out.r-a

marca, por "0".

Resultados: Uma hip6tese H~?, de que a :t.:>roporçãode ccuipr e.e

de MSs não é r~lacionada à lealdade à loja, foi rejeitada a

um ní veI de 1~~, usando-E'.eo t.eete qui-quadrado.

o t.este de partiu do . pl'essu?osto de que, nas

sequG!1cias de duas comp ree , se

lealdade à~? 1'18sem geral, a <3scolha de \i:i1é.'t t1S, na primeira

da eacoLha de uma segunda 1-18de u.na outra 10•.j a (ou vice·-



_. I '--;-.

versa'). Observou-se que, se um consumidor adquiriu' uma 1'13 na

loja A, tinha 42, 4J~ de probabilidade de adquiri!' uma 113 na

loja B, e 57 , 7?~ de probabilidade de adquirir uma MO:: na",,-,

loja C. A partir das médias ponderadas entre as diferentes

combinações f'ossiveis de lojas (A,B; A,C; B,A; B,C; C,A e

C,B), obteve-se uma probabilidade de persistir na compra de

t1Ss igual a 36~~.

Nas sequências de três ocasiões de c ornpre, , .a lealdade

dos conswnidores às MSs revelou-se de forma ainda mais

nítida: se um consumidor, nas duas últimas OCaSlOE:S de

compra, adquiriu MSs, a probabilidade de fazê-lo na terceira

9casiâo de compra é de 60%. A probabilidade correspondente,

no carsc de aquisições ant,eriores de l'lFs,é de 14~~ .

Conclusões: As duas hipóteses (Hl e H2) foram confirmadas.

COE (1971)

Objetivo: invest.igar se existe~ diferenças, qu e.n't.o à

prefel'encia por l"!Ss, en t r-e consumidcH'e.s de renda med i.a .':: .

consumidores de baixa renda~



Método e Resultados: Pele. c Lt.aç a-, f'e í.t.a, pudemos obae r var-

que procurou-se c onhe oe r- a preferencia de

consumidores de renda média e ba í.xa pela.s MFs e t·1Ssde 2~)

produtos alimenticios. Os resultados foram expressos em

termos de percentuais, conforme se vê no seguinte exemplo:

- produto: farinha. Preferência por:

t'lSs:

3_6~~ .-" .-.. ,~'. c Cl ,1131..1 in.id CJ r e s CiE~ baixa renda;u\"',Ct

27~~ dos consumidores de renda média;
11")'" dos consumidores de baixa r-e nd a ;~/()

zex dos consumidores de 1"\811da méc'!ia.;

5<'/ (não compr-am o produto) ;",Outros:

Total:

Conclusões: Ainda· segundo a citação, o eut.or concluiu que

consumidores de baixa renda t.Lnham uma p.r-ef er-ênc ia :;,";ÜJ.3

acentuada pelas MFs, e eram mais leais a eE·sas m<:Ü't':'6.;:::,

associando o nome da marca a qualidade. Os consumidores de

renda média tinham uma pz-ef'e r-é nc.ia mais ace.nt.ue.dapo r:
~ I ....,

i"l":'.)S,

sendo mais
r···-

..'sensiveis a preço.
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BURGER & SCHOTT ( 1972 )

Objetivo: Investigar diferenças ent.re donas de casa

usuár ias de tlFs e 1-jS:=o> , quanto ao co:nportamento de compra e

quant.o as caracteristicas sócio-econômicas.

Método: 14 variáveis foram selecionadas a partir de um

questionário que corrt í nha perguntas sobre as

atitudes, interesses e opiniões das donas de casa da

amoe t r a . Para este questionário. foram analisadas a,s

respostas de 136 compradoras de geléias e compotas.

Um programa de análise de fator (o Bl''1D 03M.I foi

usados para reduzir as 14 variáveis a 3 fatores: atitude em

relação ao preço e à propaganda, e atenção nas compras. As

~ariáveis relacionadas a cada fator são as seguintes:

(a) atitude em relação ao preço:

- "eu compro muitas ~ofert.às''';
-:

"quando uma marca que não é a minha F,referida está sendo

vendida com um desconto de ao menos 5 cen t:» em 1'e ],é:tç!l,) dO

seu preço regular, eu deixo de levar a minha marca· prefel'ida

e compro a marca com desconto";
eu posso me imaginar compari:uldomarcas €' pr-e ç oe do.nt r-o da

loja, mesmo para .i tene como den t.Lf rLc i o , ·leite c pão";

"eu geréümente procuro 0:03 pr-e ç os mais 'r.~aixos'·.



(b) atitude em relaçao à propaganda:
eu acredit.o que a propaganda, a nível nacional, da maior

parte dos produtos traz um beneficio pequeno ou nulo para o

consumidor médio";
"eu não p r-eeto muita at.enção ao e anúncios de ré.dio e TV";

"eu poderia passar muito bem sem os benefícios da

pl:~opagandade TV";

eu não penso que existam mui tas diferenças entre as

diversas marcas de alimentos dispcníveis nas lojas";

para produtos, Ini1111a escolha de e

influenciada pela propaganda Que eu vejo ou ouço sobre

aqueles produtos".

(c) atenção na compra:

para a maioria dos produtos, não me preocupo a

respeito da popularidade das marcas disponíveis";
_ "para a maioria dos pl.~odutos,eu experiment.o 33 marcas que

são as mais populares";
_ •.sint,o que a maior parte das compl'âS que faço é ba::::;ei;;>.dano

hábito" ;
na preparação de alimen:-,c:sem n;:lnha cas)'3.,mais va Lem os

A amostra consistiu as 540 donas de casa que moravam

na região de Lafayette,



.r.:. _ --t'

As entrevistadas deveriam assinalar, para eada

marca (:t.:.r.) de compota , - ,ge.•.ell.3., uma alternativa e~tre

1 ("nunca compro essa marca '") 6 (" sempre COG1prC essa

marca"). Quando a en t.rev í.stada não conhecia a marca, eue

resposta equivalia a zero:

As respondentes foram classificadas, de acorde cem o

conjunto de aLter-net í ves escolhidas, em um dos ~::;eg'..li;-;'C,eE.

grupos:

uS'..lária de t'lSs: quando a respondente assinalou

alternativas 4, 5 ou 6 para pelo Q8nOS wna MS;

usuária de MFs: quando a respondente
, ,

af)Sl!12 ..~C)'L~ a

alternativa 6 para ao menas uma MF, ou a alternativa 5 ~ara

duas MFs e nenhuma alternativa supel'ior a três para q~alguer

MS;
- usuária "mista" ou n710 uaué r í.a : para os demais Cé.SOS - l:!.ssa

categoria foi eliminada da análise.

As variáveis independentes foram analisacias através ae

um pr-o grama àe análise discriminante (o BJ.'D:j71'1).

Resultados: "A análise d i ac rá min s n te dividiu 05 CO:;',;·";::'<3"~::~'E:":)

de gel~ia3 e cÜ~PQt.a3 em d0is grupos.

moat.r e r-am+ae menos sati~'3fei tas 'com a f.;;ua marca c or-r-e n t.e ,

** o texto não faz r-e f erênc í.e ao número de ;;lctl',2as

analisadas.



tempo com as aquisiçt)es daqueles produtos. As usua.rias da.

MSs não pareciam sentir qc.;e a Classe do produto era mui to

importante e, além d í aao , mostrar-am que decidiam com base no

preço. As usuárias de t1Fs, ao contrário ,tin.ham fortes

preferências de marca.

As variáveis demográficas foram excluidas pela aná:ise

estatistica dos dados, indicando-se que as usuárias de MSs

se distribuiam ac longo de todos os grupos sócio-econômicos.

ConcLuaõeo : As carac t.ei- i et; icas ..'" . ".. .SOClo-econOffilcas, a

quantidade (volume) de compr a , ci atitude em relaç&o à

propaganda e a atenção na compra não 88 mostraram como

variáveis de muita importância para diferenciar usuárias de

MFs e MSs. A lealdade a marca e a sensibilidade a preço, ao

contrário, distinguiam as donas de casa usuárias de MFs e de

~lSs..

,i' ..-
./



ROTHE & L&~ONT (1973)

Objetivos: veri.ficar se há diferenças entre os usuários de

MFs (TJMFs) e os usuários de t1Ds (UMDs) quanto ao seu

comportamento de compra e as suas caracteristicas pesseais.

Métoào: Os registros de 1400 c ompr-ado r-ea de

eletrodomésticos foram

shopping corit.e r- do Co Lc.r-e do . Um questionário foi er.v i ado

pelo correio a esses compr.s.dores. Aos não responclE;ntes. Q

questionário foi enviado novamente. Obteve-se, no total,

respostas de 46% dos compradores.

Resultados: Quanto ao co;nportamento de comprü,

analisadoE; sete cb t.eridc+ ae os

resultados:

(a) o reconhecimento ,
Cia necessidade de

tanto para MFs como para MDs;

(b) quanto f cn t.e s de il1for::1ação ()S U·-1f-'; ,-'\...J..i-L::J de

como a f on t e mais
~ '\ I ~-.-' .•:~ .•...:~-=:...

dep~H1diam mais' das informüções obtida::::.; dcn t:J::'O da.



enquanto que os Ul'-'JFsbaseavam-se em fontes externas a elas,

como conselhos de amigos e parentes? e boletins de entidades

e apec í.e I Lzade s , Os àois t.ipos de consumidor r eve Lar....é:.!n

basear-se muito pouco 11a p::copagônda como fonte de

informaçâo.

(c) os UMDsconsideravwn o preço co~o um critério muito mais

importante que os UMF:':'1.Esses últimos davam mais importáncia

ã reputação da marca.

(d) não foram encontradas diferenças quanto ao núme ro de

lojas visitadas pelos usuários;

(e) na escolha do local de compr-a o TJND valol'izó.va CCiTl

mui t.o mais Lnt.erieí dade que o Ut-1F, as loj as que promoviam

liguidàções e Çiue ofereciam crédito ao coneum í dor :

Cf) a importância da marca e da loja na decisão de compra do

uaué r í o também foi mensurada: :;:,ara o UHF, a de cLeão de

compra era baseada predominôntemente na maroa do produ to,

enquanto que, 'l::>ara a loja

importância.

treinamentc. Os üMFs tinham a Lríde maior l-'Endaamnü e UHi.

nível de educação !no.is alto. Não f o r am

diferenças Sig!lific.3.tiv(33 en tr-e

tamanho da f amí Lâa oS quanto à idade.



Conclusões: não há diferenças entre os usuários de t·1Fs

(UMFs) e de t1Ds \.m'1Ds) , quanto ao seu

comportamento de compra e as suas características pessoais.

BELLIZZI ET AL. (1981)

Objetivo: verificar se existem diferenças nas percepções

dos consumidores sobre os produtos sob MFs, os produtos sob

MSs e os produtos genéricos.

Método: Um questionário foi aplicado, através de entrevista

pessoal,
,

junto "a 125 ,consul!1idores que efetuavam suas c omp;:.' 8. 2:i
/ .

em lojas de produtos alimentícios de uma determinada áreé.

comercial.

, .
mensurada usando--se uma série de escalas do tipo L'ik ert . As

questões cOrl,'esi)ondiam a a f i.r-maç õ es r-ef er ent.ee a percepçoes

e obre cada tipo de marca. Em r-e l e ç ão a e:3Sô6 a f irmé.1\,:0Ss.;-

cada consumidor deveria assinalar uma das segU.i~rltes



a Itez-na tí.vas: (1) concordo fortemente; (2 ) concordo;

(3) nem concordo, hem 'discordo; (4) discordo e (5) discordo

fortemente.

Resultados: Os usuários de MFs pareciam ser mais

influenciados pela propaganda e mais inclinados a basear-se

no nome da marca em suas dscia~es, de compra. Os usuários as

MSs eram muito mais influenciados pelo preço das marcas.

Quanto aos diversos atributos da marca (preço,

confiabilidade, prestígio, embalagem, textura, pureza,

etc. ), as l'1S~')eram si t.uadas entre as t"lFs e os gené rLcoe ,

independentemente do tipo de usuário.

Os usuários t.ambém mos t.r-ar-em-rae semelhanç2,~3 em seu

comportamento relativo a: ir.te:cesse em vendas e promoções,

lealdade à loja, uso de cupons, uso de listas de COli1pl'BS,

etc.

~--./

Conclusão: Os consumidores percebem os pr-odut.c a aob t'1Fs, os

pi-odu t.o s sob

ddet í nt.a s .



CONNINGHAM ET AL. (1982) (.*** )

Objetivo: Verificar as diferenças entre usuários de l'1Ds

(OMSs) , usuários de MFs (Ut-1Fs) • usuários de produtos

genéricos (UGs) e consumidores sem preferência de marca

(SPM) .

.' ,...

Método: Foram feitas 637 entrevistas pOr' telefone.

Os números a serem chamados foram gerados po r um

procedimento randômico. Os telefonemas foram feitos e;n uma

6idade sulista de tamanho médio.

Nas entrevistas, perguntava-se ao consumidor ~3ua

idade, seu níve I de educação formal e sua renda familiar.

'Indagava-se ainda se ~ no momento, havia na casa ai Lment oa

enlatados, e' de que marca( e ), e quais eram as r-az õee dos

60nsumidores para preferirem BssaCa) marca(s).

Os consumidores~~oram classificados como UMFs, UMSs e

UGs se mais do que ':10% das marcaspresentea em sua casa, por

ocasi~o da entrevista" fossem de uma dessas marcas. Se lSSO

não ocorresse. o consucidor era classificado como SPM.

*** Sobre
monografia.

'\/eja-sE~ também t.ópi c o 2 . .:~,.



Resultados: Os ut1Fs tinham um nível de eduoaç a-, formal

relativament.e menor que os e os UHSs eram

relativamente mais jovens que os UMFs. Não havia diferenças

entre UMFse m1:3squanto à renda fami Lj ar-,

Tanto os UMFs como os Ul1Ss percebiam as MFs como

superiores às MSs em relação a diversos aspectos (qualidade,

aparência, confiabilidade, etc.). Os usuários de MFs

optavam por essas marcas i:'orque orientavam suas decisões de

compra com base na qualidade dos produtos. Os usuários de

MSs decidiam-se po!.' essas mar-c ae em virtude de sua maior

sensibilidade a preço.

Conclusões: Os m1Fs e UMSs têm perfis diferenciados quanto

.ê s suas caract.erísticas sócio-econômicas. Também as razoes

de compra dos dois ti:pos de usuário são distintas: quem

decidia pela qualidade optava pelas MFs; quem decidia com.

.base no preço, pelas MSs.

.,-:..-
.. ..-/



UNCLES & ELLIS (1989)

Objetivo: Muitos var e.i ist.as acreditam que os consumidores

são leais às 118s e, em decorrência, leais à loj a. que as

comercializa. Os autores tiveram como objetivo verificar até

que ponto essas afirmativas são verdadeiras.

Método: Foram usados dados de 1981, provenientes do l"1RCA.

Os dados referiam-se ao mercado de café nos EUA, no qual as

MSs têm uma participação de mer-cado de cerca de 9~6. Os

autores. ressaltaram que o mercado de café foi escolhido a

ti tulo de ilustração, acreditando que os resultados podem

-ser generali~ados-

'A partir dos dados c1isponiveis, foram calouladas as

vendas de café em diferentes lojas, as vendas de cada marca,

e a' ,frequênc ia de compr-a de cada marca .
.
.>

Resultados: Para testar a lealdade à mar-c a , foram analisadas

as vendas d~ café de uma grande cadeia americana ~o longo de

um ano. Observou-se que a frequéncia média de compra por

consumidor dependia largamente da participação de mercado

de cada marca: marcas com maior participação de mercado eram

duas vezes ao ano;

pa.rt.ic ipação eram compradas COCi menor irEó:quênc la.
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válido tanto para MFs como para MSs.

Calculando-se as compras totais de café efetuadas por

usuários de MSs, v í u=ae que os mesmos, em 521~ dos casos,

adquiriam outras marcas (isto é~ MFs). O mesmo ocorria com

usuários de uma determinada MF: para satisfazer 56% daz suas

n~cessidades anuais de consumo, adquiriam marcas diferentes

daquela t1F_ Assim, conc Ju Lu+ae que os compr-adcr-e.s de 1"1Ss,

tal como os compradores das demais marcas, f az iarn SU2S

opções dentro àe um repertório de marcas. A escolha

podia ser influenciada pelas caracteristicas das marcas

(gosto, preço, etc.) e pelas necessidades dos usuários em

cada ocasião ou local de consumo. Isso significaria, seg~ndo

os autores, que os c ompr-adc r-e a de MSs nãü .são
particularmente leais a essas marcas, conforme ac r-ed í t er» os

varejistas.

Observou-se que ·~8/~ dos compr-ador-e s da MS de café

analisada compraram somente essa marca durante o

ano _ '.Esse percentual é bem mais elevado do que aq:.';818

encontrado par'; as ~F..s:- Teao significa que ce r t.ament.e ex i s t e
...

um comprador especial da 1'18 em que.stão. No entanto, a L~éia

de que os consumidores em geral escolhem dentro C0 um

mar10r frequéncia que os dema.i s compradores. :)0 total d-3.3
\

venJ~as da 113, ape nas 17% f oran, efetuadas por' a;~úc;12~;

com} r-ador-e e especiais.
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Partindo do pressuposto de que, tipicamente, é pequena

a parcela de he e vy: uee re de um produto, e grande a parcela

de light UBel'S, procurou-se ava.liar se o mesmo ocorria com

as MSs. Também para essas marcas, o padrão mostrou-se

aplicável: somente 7% dos. consumidores adqui.riam a MS mais

de cinco vezes ao ano; suas aquisições, no entan·t.c,

representavam 28% das vendas daquela marca. Por outro lado,

65J~ dos usuários da MS adquiriam-na somente uma vez ao ano,

representando 33% das vendas.

Avaliou-se ainda se existia alguma diferença entre os

usu.;í.riosquanto à lealdade à marca. Os dados r eve Lar-e...m que

mais de 501~ dos usuários da !"lS adquiriam também outras

marcas. A distribuição das compras entre essas marcas (MFs)

seguia a participação de mercado das mesmas. O mesma padrão

mostrou-se válido para os usuários de MFs.

Quanto à lealdade à , ...LoJa, observou-se que, entre os

heev y UBel'S de café que compravam a J:1Sde det.er-m.í.n ada

cadei~, a m~ioria (60%) nãp tinha fidelidade a essa cadeia,
.>r:;""

comprando também (M§s ou não) nas cadeias concorrentes,

tant.o mais quanto maior fosse a área de influência (tl'aâe

Bl'ea) dessas/cadeias.

Conclusões: A composição das vendas, a prcporção de usuários

que comprmn tão somente uma determinada MS~ a incidência de

compra de outras marcas e em outras cade i ae "- todos eee.ee
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aspectos são bastante dependentes da participação de mercado

das marcas e das cadeias. Em relação a eles, as MSs não são

diferentes das MFs "têm participação de mercado
semelhante.


