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O comportamento de um consumidor, diante de uma gôndola de produtos de limpeza, 
intrigou recentemente o diretor comercial de uma multinacional do setor: com o 
carrinho repleto de vinhos importados, o cliente desviou-se da marca líder depois de 
perceber a promoção de um produto similar apenas dois centavos mais barato. Uma 
pesquisa realizada pela Ipsos confirma o que muitos executivos já intuíam: a classe A 
gosta mais das marcas próprias dos supermercados e é menos fiel às marcas famosas 
do que a classe C.  
 
Realizada em nove centros urbanos, com 13.394 entrevistas, a pesquisa mostra que a 
imagem da marca própria, de forma geral, ainda não é das melhores: 47% concordam 
com a afirmação "Marcas próprias não são tão boas quanto as conhecidas". O índice é 
alto, reconhece Fábio Pando, presidente do Comitê de Marcas Próprias da Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras). "Essa imagem ficou fixada, porque de fato a 
qualidade desses produtos não era boa no passado", diz Pando. A percepção de má 
qualidade vem mais da classe C (49%) do que da A (41%). 
 
Os supermercados, afirma Pando, já não se arriscam quanto à qualidade dos seus 
produtos para garantir um preço baixo na gôndola. Mas precisam lutar bravamente 
para mudar a imagem negativa do passado. O lançamento de linhas de marcas 
próprias sofisticadas pelas grandes varejistas vem atendendo não só ao objetivo de 
melhorar a imagem como também aproveitando a menor resistência das classes A e B 
em comprar esses produtos.  
 
Depois do Pão de Açúcar, que já tem 250 itens da linha Good Light, é a vez de a 
carioca Sendas apostar em um linha exclusiva de produtos light e diet, a Viva 
Saudável, que será lançada durante a Expo Abras, a partir de 15 de setembro. A 
Sendas já tem uma linha de orgânicos (Bio Native) e outra de produtos premium 
(Espaço Gourmet), além das marcas Sendas e Mais em Conta - a mais popular de 
todas. Na mesma linha de segmentação, o Pão de Açúcar tem as marcas Pão de 
Açúcar, mais sofisticada, Extra e Comprebem, além da Good Light. 
 
"Já sabíamos que a classe A tinha menos preconceito com marca própria", diz Marco 
Quintarelli, gerente de marcas próprias da Sendas. "O consumidor mais esclarecido 
enxerga melhor a relação custo-benefício". Outra exp licação para o maior apego das 
classes C e D a marcas famosas é de que, para essas pessoas, produtos como Omo ou 
Nescau são um sonho de consumo possível de ser realizado - um tipo de satisfação 
que as classes A e B podem ter com bens mais caros, como eletroeletrônicos ou até 
um carro. Além disso, lembra Pando, o consumidor com menos recursos não pode se 
dar ao luxo de errar na compra de um produto. "Se essa dona de casa comprar cinco 
quilos de um arroz empapado, vai ter que comer os cinco quilos", exemplifica ele. 
 
A pesquisa da Ipsos confirma que a fidelidade às marcas, em geral, é menor na classe 
A. Entre as pessoas com melhor poder aquisitivo, 39% afirmam que "raramente 
mudam de marca". Já nas classes B e C, esse percentual é de 42%, enquanto na 
classe D é de 40%. As mulheres (68%) são mais propensas a mudar, afirmando 
gostarem "de experimentar novos produtos e marcas", do que os homens (59%). 
Para os supermercados, a pesquisa revela que, quantitativamente, as classes que mais 
consomem marcas próprias são, por ordem, B (34% das donas de casa que afirmaram 
comprar os produtos), C (33%), D e E (25%) e A (9%). Quando esses percentuais são 



comparados, porém, ao universo de donas de casa pesquisado, observa-se a maior 
aceitação das classes A e B, que representam respectivamente 6% e 24% das 
consumidoras destes nove centros urbanos. 
 
"A nossa grande divulgação é o boca-a-boca", diz Quintarelli, referindo-se ao avanço 
das marcas próprias. Para a Sendas, esses produtos representam 7,5% do 
faturamento. Pando, da Abras, acredita que em tempo de crise as marcas próprias 
tendem a crescer, por conta da experimentação forçada das famílias de menor renda, 
obrigadas a trocar de marca para conseguir abastecer a casa. Durante a Expo Abras, a 
AC Nielsen vai divulgar um estudo sobre o comportamento desses produtos durante o 
ano.  
 
A Sendas vai montar este ano um estande na feira para mostrar suas linhas de marca 
própria. "Acho que nunca houve um varejista na Expo Abras antes", diz Quintarelli. 
Além da Viva Saudável, que chegará às gôndolas apenas em outubro, a rede carioca 
vai exibir outra novidade, a linha Feira Viva, de legumes embalados, também voltada 
para consumidores de maior poder aquisitivo. Mesmo responsável por apenas 9% das 
compras de marcas próprias, a classe A pode proporcionar aos varejistas as melhores 
margens, se começar a optar pelas novas linhas sofisticadas dos supermercados. 
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