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Basta trocar as marcas mais famosas pelas alternativas. O JT fez um levantamento e concluiu que 
alguns dos produtos mais comuns no carrinho de compras do brasileiro podem ficar até 56% mais 
baratos na troca de marca. Na média, economiza-se 30% quando se opta pelas menos famosas  
 
A queda no poder de compra dos brasileiros tem provocado uma mudança de hábitos dos 
consumidores na hora de ir ao supermercado. Cada vez mais, torna-se comum a troca de 
produtos de marcas líderes de mercado por outros pouco conhecidos, que garantem maior 
economia na hora de passar o carrinho pelo caixa.  
 
Para saber se essa troca realmente vale a pena, a reportagem do JT percorreu quatro diferentes 
supermercados com uma lista de 21 produtos nas mãos e pesquisou os preços cobrados por 
artigos de marcas conhecidas e por outros de marcas alternativas. A conclusão foi aquela a que 
muitas donas de casa provavelmente já chegaram: ao optar por produtos de marca desconhecida, 
o consumidor pode garantir uma economia média de 30% em suas compras.  
 
Considerando-se os produtos individualmente, a pesquisa feita pelo JT constatou que, em alguns 
casos, a economia pode passar dos 50%. Essa diferença foi percebida, por exemplo, nos preços 
dos sabonetes. Enquanto o valor médio do Lux em três dos supermercados consultados foi de R$ 
0,87, a média de preço da marca Dizzy foi de R$ 0,38 - ou 56,3% menor.  
 
A pesquisa também mostra, por exemplo, que, no hipermercado Extra, um consumidor que levar 
18 produtos de marca líder vai gastar R$ 47,48. Se optar por levar itens semelhantes de marcas 
alternativas, ele vai desembolsar R$ 32,23, o que vai lhe garantir uma economia de 15,25, ou de 
31,1%.  
 
Maior participação no mercado  
As vendas de produtos de marcas alternativas - denominados primeiro preço ou menor preço - 
têm aumentado consideravelmente nos supermercados. Pesquisa da consultoria AC Nielsen com 
134 categorias de produtos revela que o volume de vendas das marcas líderes cresceu 7,8%, 
entre 2001 e 2003. A venda de itens das demais marcas aumentou 13,3%.  
 
Um estudo do Programa de Administração de Varejo da Universidade de São Paulo (Provar-USP) 
comprova que os consumidores brasileiros não têm mesmo grandes problemas em trocar a marca 
dos produtos que têm por hábito consumir. A pesquisa mostra que, se não encontra sua marca 
preferida no supermercado, 80% dos consumidores levam outra para casa.  
 
De olho na mudança nos hábitos de seus clientes, as grandes redes têm apostado em campanhas 
que têm por objetivo justamente atrair mais consumidores para os produtos de menor preço. A 
idéia é uma só: uma vez que grande parte dos brasileiros está mesmo levando produtos mais 
baratos para casa, o importante é que as vendas desses produtos garantam lucro pela quantidade 
em que são feitas.  
 
Desde abril do ano passado, nas prateleiras das lojas Comprebem Barateiro e Extra, placas 
anunciam os itens pertencentes à categoria "Menor Preço". Nas lojas Pão de Açúcar, a 
denominação usada é "Escolha Econômica". Nos dois casos, a intenção, de acordo com o diretor 
de vendas de Menor Preço da rede, Marcelo Roffe, é chamar a atenção das pessoas que procuram 
opções de preços.  
 
"Só na área de alimentos, possuímos, em todo o Brasil, uma oferta de 1.200 produtos desse tipo", 
diz. Segundo Roffe, antes do início da campanha, a participação desses produtos nas vendas da 
rede era de 1%. Hoje, passa dos 7%.  
Carrefour foi pioneiro 



Foi a rede de hipermercados Carrefour, porém, a pioneira em chamar a atenção dos consumidores 
para esses artigos. Desde 1998, o Carrefour promove anualmente a campanha "1.º Preço" em 
todas as suas 82 lojas. Durante a campanha - que pode ser vista atualmente nas lojas -, a rede 
vende esses itens com descontos de até 40%. Este ano, por conta do aumento na procura por 
estes produtos, a rede investiu 30% a mais no evento.  
 
"Estamos afinados com a necessidade de boa parte dos consumidores de buscar produtos com 
preços mais baixos", diz o diretor de marketing do Carrefour, Alfredo Cernic.  
 
Campanhas como essa têm beneficiado especialmente os consumidores, que passaram a contar 
com um número maior de opções de marcas na hora de fazer suas compras. Mas elas têm sido 
também uma boa maneira de pequenos fabricantes expandirem o alcance de sua produção. 
“Antes, esses fornecedores não tinham a chance de colocar sua produção à venda nas grandes 
redes”. 
 
Agora, eles podem fazer o fornecimento local de seus produtos “, diz Roffe, do Pão de Açúcar. 
Assim, pequenos fabricantes da região Nordeste, por exemplo, encontram agora mais facilidade 
de colocar seus produtos nas prateleiras das lojas da rede localizadas naquela região. 
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