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RESUMO 

Levando em consideração a relevância do varejo no mercado econômico e de suas 
variadas estratégias para cativar clientes e mantê-los fiéis às marcas, produtos ou 
lojas, este estudo tem por objetivo verificar se a posição do produto de marca própria 
na gôndola de uma loja de varejo influencia diretamente na escolha do consumidor 
e, por consequência, sua venda. Para isso, foram escolhidas três lojas de uma 
mesma rede varejista e dois produtos diferentes de marcas próprias - o álcool e o 
limpador multiuso -, escolhidos por não apresentar sazonalidade, por não ter um giro 
constante e não sofrer muita oscilação de preço, fatores que interfeririam no 
processo de teste. Foi realizado um estudo denominado quase experimento em 
duas etapas pré-experimentais. Primeiramente foram analisadas as vendas desses 
produtos no ano anterior, de 18/09/2016 a18/10/2016, como também suas posições 
nas prateleiras. Nesse mesmo período do ano seguinte, de 18/09/2017 a18/10/2017, 
foram realizadas as mudanças nas posições destes mesmos produtos nas gôndolas. 
Levando em consideração as posições que os produtos já estavam expostos, eles 
foram recolocados em posições mais ou menos privilegiadas, de acordo com a 
altura dos olhos do consumidor, e na sequência foram realizadas as mesmas 
análises. Por fim, a partir dos resultados obtidos, as hipóteses foram testadas, sendo 
validadas ou rejeitadas, chegando à conclusão de que as marcas próprias sofrem 
uma influência relacionada à sua exposição no ponto de venda. Os testes 
constataram que um bom posicionamento do produto na gôndola gera uma boa 
visibilidade para o consumidor, além de agregar ao valor que a marca própria 
possui, e que a técnica pode sim alavancar as vendas daquele produto e auxiliar no 
seu sucesso ou insucesso. 
 
Palavras-chave: Marca própria. Gôndola. Posição. 
 
 



 
 

ABSTRACT 

Taking into account the relevance of retail in the economic market and its varied 
strategies to captivate customers and keep them loyal to brands, products or stores, 
this study aims to verify whether the position of the product of own brand in the 
gondola of a retail store, influence directly on the consumer choice and consequently 
on the sale of the same. For this, three stores were chosen from the same retail 
chain and two different products of own brands, alcohol and multipurpose cleaner, 
chosen because they do not present seasonality, have a constant turnover and do 
not suffer much oscillation of price, factors that would interfere in the process of test. 
A quasi-experimental study was carried out in two pre-experimental stages. First, we 
analyzed the sales of these products in the previous year, from 09/18/2016 to 
10/18/2016, as well as their positions on the shelves. In the same period of the 
following year, from 09/18/2017 to 10/18/2017, changes were made in the positions 
of these same products in the gondolas, taking into account the positions that the 
products were already exposed were placed in more or less positions according to 
the height of the eyes of the consumer, and then the same analyzes were carried 
out. Finally, based on the results obtained, the hypotheses were tested, being 
validated or rejected, reaching the conclusion that the own brands, have an influence 
related to their exposure at the point of sale. The tests showed that a good 
positioning of the product in the gondola, generating good visibility for the consumer 
and added to the value that own brand has, can rather leverage the sales of that 
product and help in its success or failure. 

 

Keywords:Own brand. Gondola. Position. 
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1 INTRODUÇÃO 

As empresas varejistas de autoserviço, com a variedade de produtos 

oferecidos e a possibilidade dado ao consumidor de comparação entre as marcas 

disponíveis, desempenham um papel fundamental no processo de decisão de 

compra (OLIVER, 2001).  

 Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras, 2017), o setor de 

supermercados brasileiro está em contínua expansão, mantendo um crescimento de 

1,5%, ante uma alta, esperada anteriormente, de 1,3%. Com esse crescimento do 

mercado varejista, somado a uma acirrada competição de concorrência, os gestores 

de supermercados e fabricantes de produtos têm se preocupado cada vez mais 

comestratégias para tornar um produto ou marca mais visível aos olhos do 

consumidor. 

 Com isso, uma das estratégias adotadas pelos varejistas para a obtenção de 

um diferencial em relação aos concorrentes é o lançamento de marcas próprias 

(BORGES; CUNHA, 2004), que se trata de uma marca que é administrada e posse 

de uma empresa varejista, por um grupo de varejista ou por uma organização 

compradora por meio de direitos de contrato (COUGHLAN et al., 2002).  

 Shonoet al. (2007) afirmam que os varejistas brasileiros têm grande 

preocupação em posicionar suas marcas de um modo que traga diferenciação no 

mercado e, para isso, utilizam-se de diversas estratégias. Nesse sentido, Conn 

(2005) nos diz que a continuidade da estratégia de marcas próprias depende de um 

constante investimento em inovação, não apenas na elaboração do produto, mas 

principalmente no desenvolvimento de apelos de exclusividade por meio das 

marcaspróprias. Por esse motivo, as empresas varejistas passaram a oferecer 

produtos diferenciados e inovadores como forma de segmentar e fidelizar seus 

clientes, de modo que os supermercados não atuem apenas como distribuidores, 

mas também assumam funções anteriormente limitadas aos fornecedores 

(PEREIRA, 2001).  

 Para um maior destaque de um produto ou marca dentro de uma loja de 

varejo, estratégias de organização de gôndolas têm sido cada vez mais estudadas. 

Para Kasper (1981), a principal função dessa organização dos produtos nas sessões 

dos supermercados e nas prateleiras é dispor os itens de acordo com as 

expectativas dos consumidores, com a intenção do supermercadista ou fabricantes 
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de vender o máximo possível por cliente e por m². Parente (2000) complementa, 

afirmando que o layout tem como principal função fazer com que o cliente 

permaneça mais tempo dentro da loja, focando numa maior produtividade na área 

de venda.  

 Blessa (2003) afirma que a elaboração de um bom layout pode trazer 

vantagens e desvantagens, tanto para os consumidores quanto para os varejistas e 

fornecedores; tendo isso em vista, este trabalho tenta compreender se a posição dos 

produtos de marcas próprias nas gôndolas influencia no aumento ou diminuição das 

vendas. Para tanto, foi utilizado o método de quaseexperimento, comparando dois 

períodos iguais em três lojas do mesmo grupo varejista e utilizando dois produtos 

que sofrem pouca influência de sazonalidade e oscilação de preços, o álcool e o 

limpador multiuso. 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

Os supermercados no Brasil começaram o desenvolvimento de produtos de 

marca própria com o intuito de fidelizar o cliente com produtos exclusivos, 

encontrados apenas naquela rede de supermercados (ALVES, 2001). No entanto, os 

primeiros produtos de marcas próprias lançados no Brasil eram vistos como 

produtos genéricos e de baixa qualidade. 

Os varejistas possuem uma vantagem ao utilizar as marcas próprias em suas 

lojas, pois possuem o poder de escolher as melhores posições nas gôndolas e 

prateleiras para expor seus produtos de marcas próprias (KOTLER, 1996). Isso 

possibilita ao varejista aumentar sua margem de lucro e estabelecer uma associação 

de confiança com a marca e com a loja do supermercado (PARKET; KIM, 1997).  

Para Martins e Blecher (1996), o crescimento das marcas próprias no Brasil 

se deve ao progresso do varejo ocorrido nos últimos anos. 

Mesmo sabendo da importância das marcas próprias como estratégia para o 

varejo, existem poucos estudos relacionados ao posicionamento de produtos de 

marcas próprias nas gôndolas de supermercados. Portanto, o objetivo deste 

Trabalho de Conclusão de Curso é verificar se a posição estratégica de produtos de 

marcas próprias na gôndola interfere no momento de decisão de compra dos 

consumidores, visto que, inicialmente, esses produtos eram percebidos pelos 

consumidores como de baixa qualidade. 
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Com base no crescimento contínuo do mercado varejista e a busca por 

melhores estratégias que visem aumento nas vendas dos produtos de marcas 

próprias, que vêm crescendo em diversas categorias, torna-se necessário identificar 

estratégias para um bom posicionamento dos produtos nas gôndolas de 

supermercados. Apresenta-se o seguinte problema de pesquisa para nortear o 

presente estudo: analisar o impacto das estratégias de posição de produtos de 

marcas próprias na gôndola e o quanto isso influencia na decisão de compra dos 

consumidores dos supermercados. 

1.2 OBJETIVOS 

Para um melhor entendimento do estudo foram criados o objetivo geral, que 

servirá de base para o desenvolvimento da pesquisa, e os objetivos específicos, que 

irão auxiliar para que seja possível atingir o objetivo geral. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo principal deste projeto é verificar o impacto das estratégias de 

posicionamento de produtos de marcas próprias na gôndola e o quanto isso 

influencia na decisão de compra dos consumidores dos supermercados. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

a) mapear a disposição ou layout atual dos produtos de marca própria na 

gôndola; 

b) mensurar o volume de compra dos produtos antes e depois da 

alteração na gôndola; 

c) verificar a posição mais rentável para a venda de produtos de marcas 

próprias. 
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2 REVISÃO LITERÁRIA 

Nesta seção serão apresentados os temas que constituem o escopo deste 

trabalho, sendo eles: comportamento do consumidor, comportamento do consumidor 

no varejo, marcas, marcas próprias, layout de gôndolas e tipos de layout. 

2.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

Kotler e Armostrong (2007) defendem que o comportamento de compra do 

consumidor se refere ao comportamento de compra dos consumidores finais, 

indivíduos e famílias que compram bens para consumo pessoal, e que todos esses 

consumidores juntos constituem o mercado consumidor. 

O comportamento do consumidor pode ser influenciado por inúmeros fatores 

que determinam sua decisão de compra e fidelidade por um determinado produto ou 

marca. Para Kotler e Keller (2006), os fatores que determinam e influenciam o 

comportamento do consumidor são culturais, sociais, pessoais e psicológicos, e, 

dentre esses, os fatores culturais são os que exercem a mais profunda influência. 

Já para Solomon (2011), o comportamento do consumidor é o estudo dos 

processos envolvidos no momento em que o indivíduo ou grupos selecionam, 

compram, usam ou descartam produtos ou serviços. Levando em consideração que 

a compra é um processo, e que muitos fatores podem levar o consumidor a uma 

decisão, devemos então considerar que diferentes pessoas podem estar envolvidas 

nesse processo, desde a fase pré-compra, como também no momento da compra e 

no pós-compra. 

O processo de compra, segundo Kotler e Keller (2006), passa por cinco 

etapas, iniciando no reconhecimento do problema, que é a fase em que o 

consumidor se dá conta de que necessita ou deseja adquirir algo; a busca de 

informações, que consiste na fase em que o consumidor começa a buscar 

informações e soluções para satisfazer as suas necessidades não atendidas; a fase 

de avaliação das alternativas, que após a necessidade reconhecida e o 

levantamento de informações realizadas, é a hora que o consumidor identifica as 

alternativas capaz de satisfazê-lo; na sequência, o cliente tem a tomada de decisão 

de compra e, finalmente, a fase de comportamento pós-compra, que é fase em que 
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RECONHECIMENTO 
DO PROBLEMA 

BUSCA DE 
INFORMAÇÕES 

AVALIAÇÃO DE 
ALTERNATIVAS 

DECISÃO DE 
COMPRA 

COMPORTAMENTO 
PÓS-COMPRA 

o consumidor experimenta, após a compra, o seu nível de satisfação ou insatisfação, 

conforme Quadro 1: 

 

Quadro 1– Modelo das cinco etapas do processo de compra do consumidor 

Fonte: Adaptado de Kotler e Keller, 2006. 

 

Segundo Vieira (2010), para conhecermos todo esse processo de compra é 

necessário que seja feito um estudo do indivíduo e também dos grupos de 

consumidores em suas tarefas de compra, entendendo como tomam conhecimento, 

selecionam, obtêm, utilizam e descartam os produtos. 

Para Sheth, Mittal e Newman (2001), entende-se como consumidor final 

aquele elemento que está no fim da cadeia de distribuição, ou seja, o usuário final 

do produto. Porém, conforme Vieira (2010), nota-se que, na prática, os lojistas 

entendem como consumidores a quem eles atendem como clientes. O termo cliente 

também é usado para nomear aquele consumidor que compra habitualmente no 

mesmo lugar. 

2.1.1 Comportamento do consumidor no varejo 

O varejo carrega várias definições, para Spohne Allen (1977); por exemplo, o 

varejo é a atividade comercial responsável por providenciar mercadorias e serviços 

desejados para o consumidor. Kotler e Keller (2006) afirmam que o varejo inclui 

todas as atividades envolvidas na venda de bens e serviços diretamente ao 

consumidor final para uso pessoal, e não comercial. 

Richter (1954) define o varejo como o processo de compra de produtos em 

quantidade relativamente grande dos produtores atacadistas e outros fornecedores e 

a posterior venda em quantidades menores ao consumidor final. A definição mais 

citada é encontrada no livro de Las Casas (2010), que diz que varejo nada mais é 

que a comercialização aos consumidores finais, e que um comércio varejista que 

vende através de lojas é chamado de varejo lojista, como os supermercados, por 

exemplo. 
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Las Casas (2010) classifica o varejo em alguns segmentos que julga os mais 

importantes para o sistema varejista. São eles: lojas de departamentos, que se 

caracterizam por manusear vários itens diferentes de mercadorias. Pode-se dizer 

que se tratam de várias lojas de especialidades sob o mesmo teto; lojas 

independentes, que têm como forte característica o atendimento personalizado aos 

clientes e a simplicidade administrativa; lojas em cadeia, que alguns autores definem 

como um grupo de lojas que operam no mesmo tipo de negócio com uma 

administração centralizada; cooperativas, que são agrupamentos de varejistas 

independentes; lojas especializadas, geralmente formadas por varejistas do tipo 

independente, que oferecem uma linha única de produtos; os supermercados, 

caracterizados pela venda de produtos alimentícios, e os varejos não lojistas, que 

consistem em várias formas de vender diretamente mercadorias e serviços ao 

consumidor. 

No Brasil, o varejo assume uma importância crescente na realidade 

empresarial do país. Segundo Parente (2000), com o acelerado ritmo de 

consolidação que vem caracterizando as atividades varejistas brasileiras, um 

número crescente de varejistas aparece na relação das maiores empresas no Brasil, 

como por exemplo o Grupo Pão de Açúcar e as Lojas Americanas. Angelo, Nielsen e 

Fouto (2012) afirmam que o consumo no Brasil tem se expandido significativamente 

graças a uma combinação favorável de fatores. 

Tendo isso em vista, o comportamento do consumidor no varejo é o grande 

protagonista desse contínuo crescimento do setor varejista. Parente (2000) diz que a 

busca por conveniência e a falta de tempo dos consumidores são características que 

vêm moldando os hábitos de compra, e com isso os varejistas procuram ajustar-se a 

essas novas expectativas dos clientes. Segundo Angelo, Nielsen e Fouto (2012), o 

varejo é um dos setores mais sensíveis às mudanças no perfil dos consumidores, 

absorvendo as alternâncias em seu comportamento de compra e renda com mais 

rapidez. 

No processo de compra, alguns fatores são auxiliadores ao despertar a 

motivação dos consumidores, como, por exemplo, as inovações, as promoções e até 

mesmo os produtos, que em muitos casos estimulam o vínculo dos clientes com os 

varejistas. Entretanto, é necessário que a busca por esses estímulos seja contínua e 

um hábito diário, se tornando uma necessidade do varejista se atualizar diante dos 

anseios dos consumidores (GARRAFIEL, 2008). 
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Deloitte (2005) atribui aos varejistas a responsabilidade de inovar em suas 

atuações buscando diferenciações, no mix de mercadorias ou nas marcas, nas 

promoções, nas relações com os fornecedores e consumidores, nos layouts das 

lojas e nos serviços prestados. 

Parente (2000) afirma que a melhoria contínua das operações varejistas é um 

pré-requisito para a sobrevivência das empresas, já que seu sucesso depende da 

satisfação de seus clientes. Com isso, entender como os consumidores se 

comportam e o que esperam daquela loja, produto ou marca se torna fundamental.  

O Quadro 2 a seguir, adaptado de Parente (2000), mostra duas dimensões 

para a análise desse âmbito de comportamento. A primeira seria a atividade física, 

as reações dos consumidores notadas por meios dos sentidos humanos, como o 

atendimento do vendedor ao cliente na loja. Na sequência, estão as atividades 

mentais, que não são capazes de ser notadas visivelmente, pois se tratam de 

atividades que ocorrem apenas na mente do cliente, como o planejamento para um 

compra ou até mesmo a tomada de decisão. 

 

Quadro 2–Dimensões de análise do comportamento do consumidor 

 
ATIVIDADE 

 
DEFINIÇÃO 

 
EXEMPLOS 

 
Atividade Física 

 
São observáveis por 
meio dos sentidos. 

 
Visita do cliente à loja; 
Volume consumido; 
Conversar com o vendedor; 
Pesquisar preços; 
Degustar ou experimentar um produto; 
Telefonar para obter informações. 
 

 
Atividade 
Mental 

 
Engloba atividades não 
visíveis, pois ocorrem 
na mente dos 
consumidores. 

 
Avaliar os atributos de certo produto; 
Desenvolver uma imagem positiva ou negativa para 
certas lojas; 
Planejar uma compra; 
Decidir sobre quais lojas irá visitar. 
 

Fonte: Adaptado de Parente, 2000. 

 

Para entender melhor o consumidor, Kotler e Keller (2006) definiram os 

principais papéis dos consumidores, que são:  

 Indicador: aquele que identifica a necessidade; 

 Influenciador: que determina as variáveis relevantes para a escolha da 

compra; 

 Comprador: que realiza a compra; 
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 Pagante: que dispõe dos recursos para a realização da compra; 

 Usuário: que usufruirá dos benefícios do produto ou serviço. 

Esses papéis podem ser desempenhados por diferentes consumidores, e o 

mesmo consumidor pode desempenhar mais de um papel ao mesmo tempo. Os 

varejistas identificam, na maioria dos casos, o mesmo de indivíduos 

desempenhando três papéis distintos no processo de compra (UNDERHILL, 2009). 

Para Parente (2000), qualquer indivíduo que desempenha um desses papéis deve 

ser considerado um consumidor ou cliente. 

Para os varejistas é uma questão básica entender e considerar quem são os 

participantes do processo de compra e quais os papéis que eles desenvolvem nesse 

processo. Parente (2000) traz um conceito de diferentes tipos de especializações 

desses papéis, como se pode ver abaixo. Com isso, é possível entender que, 

dependendo do segmento de varejo e do tipo de produto comercializado, temos um 

cenário de papéis diferentes sendo desempenhados. 

 Comprador e pagador diferente do usuário: em lojas de brinquedos, as 

crianças são as usuárias, enquanto os pais ou avós desempenham o papel 

de comprador e pagador; 

 Usuário e pagador diferente do comprador: em um escritório, uma 

secretária sai para comprar material de escritório para outros funcionários 

usarem e a empresa pagar, por exemplo; 

 Usuário e comprador diferente do pagador: o lanche de uma cantina é 

pago pelos pais dos alunos na maioria dos casos, mas quem compra e 

usufrui do que foi adquirido são os estudantes; 

 Usuário, comprador e pagador: quando os três papéis são desempenhados 

pela mesma pessoa no processo da compra. 

Todos esses papéis e perfis de consumidores devem ser analisados e satisfeitos 

pelos varejistas. Como Angelo, Nielsen e Fouto (2012) ressaltam, o comportamento 

de compra é, em grande parte, determinado pela psicologia do consumidor: sua 

motivação, percepção, memória, modelo mental e atitude. 

2.2 MARCAS 

O conceito de marca pode ser entendido em várias dimensões, como: 

logomarca, documento legal, identidade e imagem de uma organização, associação 
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de valor e até mesmo como um fator que visa reduzir o risco para o consumidor 

(CHERNATONY apud BAKER, 2005). Assim, a marca pode indicar para o 

consumidor a origem dos produtos ou serviços oferecidos e proteger consumidores 

e fabricantes de concorrentes que ofereçam produtos iguais ou parecidos. 

Para Aaker (1998), o conceito de marca pode ser definido como um nome 

diferenciado ou símbolo, como a logo, a marca registrada ou o desenho de 

embalagem, com a finalidade de tornar identificáveis bens ou serviços de um 

vendedor ou de uma organização e diferenciá-los dos concorrentes. Dessa forma, 

visando deixar o conceito de marca mais robusto e utilizar o marketing como 

instrumento de inovação, Kapferer (2003) afirma que trabalhar com base na imagem 

que a empresa gostaria de retratar aos consumidores, seus clientes ficariam mais 

satisfeitos e isso estreitaria laços entre a organização e seus consumidores. 

Após a Primeira Guerra Mundial, as marcas tiveram sua utilidade modificada 

ou adaptada, passando a ter uma maior importância devido ao crescimento da 

propaganda em comunicações de massa e da necessidade de identificação dos 

produtos. Dessa forma, tanto os comércios quanto as organizações começaram a 

mudar e evoluir após a Revolução Industrial, causando uma substituição de produtos 

manufaturados para produtos industrializados (OLIVEIRA, 2005a). 

Nunes e Haigh (2003) consideram a Revolução Industrial responsável pelo 

início do progresso da evolução dos mercados, visto que neste período ocorreu um 

conjunto de mudanças tecnológicas, como o foco em produção em massa e 

melhorias na capacidade de produção e de distribuição de produtos. As marcas 

começaram a ser mais vistas pela sociedade devido ao crescimento das 

comunicações em massa e propagandas e principalmente à necessidade de se 

identificar os produtos (OLIVEIRA, 2005a). 

Atualmente, os valores, a cultura e a originalidade são as definições mais 

importantes de uma marca. Esses fatores são considerados os principais 

diferenciais de uma organização, permitindo assim a diferenciação de mercado e a 

entrega de mais valor aos seus clientes em relação aos seus concorrentes. Por esse 

motivo, Aaker (1996) afirma que existem diversas definições de marca: qualitativas, 

financeiras, algumas sob a ponto de vista do consumidor e outras sob a percepção 

de valor para a organização. 

Uma marca possibilita ao consumidor identificar a origem de seus produtos ou 

serviços, protegendo tanto consumidores quanto fabricantes de concorrentes que 
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possam promover produtos iguais ou similares. Apesar da marca ser um bem 

inatingível, é ela que define os custos das ações visando a fidelização dos clientes 

(AAKER; JOACHIMSTHALER, 2002). 

As marcas são agrupamentos de significados, que podem ser modificados ou 

adaptados com o passar do tempo, podendo também ser alterados diante de alguma 

necessidade (BATEY, 2010). McCracken (2005) afirma que uma marca não existe 

sem um significado, pois as empresas criam experiências para os consumidores 

através de uma propaganda, por exemplo, com o objetivo de comunicar significados. 

Quanto mais efetiva for a comunicação da marca no mercado, melhor será a 

percepção do consumidor com relação à empresa e à marca. Por isso Kapferer 

(2003) afirma que através da comunicação, seja na embalagem de um produto ou 

nas propagandas de massa, a marca é capaz de representar sua identidade e 

personalidade, mas também reforça que “[...] algumas marcas são muito mais que 

produtos, são redes de informação e influência” (KAPFERER, 2004, p. 110). Pinho 

(1996, p. 7), enfatiza que:  

 

[...] a influência da marca para o sucesso da empresa torna-se cada vez 
mais incontestável diante do poder por ela demonstrado em criar 
associações positivas que possam garantir, ao produto, posições firmes no 
mercado consumidor, persistindo durante longo período de tempo e ainda 
sendo capazes de resistir aos avanços da concorrência.  
 

Em relação ao foco mercadológico, o valor da marca pode ser considerado 

ativo ou passivo se relacionado à própria marca, ao seu nome e símbolo, que 

aumenta ou diminui o valor do produto ou serviço (AAKER, 1998).  

As marcas possuem valor agregado ao transmitir aos seus consumidores 

características diferenciais de seus produtos ou serviços através do composto de 

marketing, utilizando a diferenciação de embalagens, promoções atrativas um 

produto, posicionamento do preço e distribuição (CHERNATONY, 2005). 

Para Kapferer (1991), uma marca pode ser conceituada como valor agregado, 

visto que isso possibilita a empresa se qualificar perante os consumidores. No 

entanto, de acordo com Aaker (1996), este conceito pode ser ampliado também para 

as empresas, pois, através de programas de Marketing e do aprimoramento da 

eficiência unida à eficácia, a marca também fornece valor à empresa, o que se torna 

uma vantagem comercial perante o mercado concorrente. 

Associações de marca possibilitam a criação de valor na medida em que 
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tornam possível auxiliar o consumidor a entender e identificar informações sobre o 

produto, influenciar o consumo e a decisão de compra, propiciar a diferenciação 

para a marca e, também, por serem capazes de criar sentimentos e atitudes 

positivas em relação à marca (PIATO; PAULA; SILVA, 2010). Aaker (1991) afirma 

que as associações de marca podem representar fatores ligados à lembrança que o 

consumidor possui sobre uma determinada marca, conforme a Figura 1, que expõe 

alguns elementos responsáveis por prover associações de marca: 

 

Figura 1 – Elementos responsáveis por associações de marca. 

Fonte: adaptado deAaker, 1991. 

 

A figura 1 resume as características que podem ser associadas a uma marca, 

sendo ela um nome ou símbolo referente à organização, à classe do produto que ela 

vai endossar, o país de origem do produto ou se o produto é importado, de 

celebridade – no sentido de transmitir as características de uma pessoa famosa para 

a marca–, intangível, o que está diretamente ligado ao valor percebido pelo 

consumidor e pelo sentimento que a marca pode transmitir a ele, como emoções e 

lembranças associadas à marca, e também pelo fato da marca estar associada a um 

estilo de vida ou personalidade, como consumidores fitness, por exemplo, que 

optam por um estilo de vida saudável ao consumir esse tipo de produto e, 

principalmente, com foco no benefício, o que possibilita ao consumidor escolher uma 

marca sendo guiado pelo benefício oferecido por um determinado produto ou serviço 
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(AAKER, 1991). 

As dimensões das associações de marca podem ser melhor compreendidas 

através do conceito de imagem de uma marca, que está relacionado à qualidade 

percebida pelo consumidoreàspercepções emocionais ou racionais que os 

consumidores têm de uma marca (AAKER; KUMAR, 2001). 

A imagem da marca é oconceito que o consumidor formasobre uma marca, e 

pode ser considerada uma forma essencial de diferenciação de produtos e serviços, 

pois após uma marca ser consolidada e estabelecida ela não pode ser copiada, a 

menos que seja para algum benefício do proprietário (TAVARES, 1998). 

A identidade da marca é criada pelas empresas, porém o significado da 

marca é criado pelas pessoas e consumidores. Por isso é necessário entender as 

motivações dos consumidores para, então, compreender o significado de uma marca 

(BATEY, 2010). 

Para Kapferer (1992), a identidade da marca é composta por 6 facetas: pela 

física, bens tangíveis, como produtos e serviços, pela personalidade, que pode ser 

relacionada à personalidade humana e à própria marca, pela relação entre o 

consumidor e a marca, pela cultura que diz respeito aos princípios e valores da 

marca, pelo reflexo de como a marca é percebida pelos consumidores e pela 

mentalização, ao compreender o que motiva e o que sentem esses consumidores, 

para assim adicionar mais força a identidade da marca. 

É importante para as empresas terem o cuidado para não confundir os 

conceitos de imagem e identidade da marca, pois uma imagem é a como uma 

empresa ou marca é percebida, já a identidade transmite como a empresa gostaria 

de ser percebida (TAVARES, 1998). 

A construção da personalidade de uma marca pode ser induzida por 

emoções e sentimentos motivados por ela, transmitindo ao consumidor uma 

percepção de benefícios, que podem ser de aprovação social, autoestima e 

expressão de personalidade (KELLER, 1993). 

Para Kapferer (2003), uma marca ganha personalidade ao transmitir aos 

consumidores que tipo de pessoa ela seria, através do seu comportamento e 

comunicação. Sendo assim, uma marca pode atrair interesse e ser procurada pelos 

consumidores por apresentar semelhanças e associações que podem ser racionais 

ou conscientes, ou também de representações da marca de forma simbólica 

(lembrança relacionada à marca, pessoas que a utilizam, contexto de consumo, 
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etc.). 

A construção da personalidade de uma marca pode ser influenciada por 

sentimentos e emoções, Keller (1993) explica, e conforme a marca desperta 

percepções nos consumidores, como as de benefícios, aceitação perante a 

sociedade, status e até mesmo autoestima. 

Dessa maneira, diversas vezes os consumidores preferem e fazem uso de 

marcas com personalidade relacionada à concepção que eles têm deles mesmos, 

apesar de se basearem na autoimagem ideal, como gostariam de ser, e não na sua 

imagem, na hora de escolher uma marca (KOTLER; KELLER, 2006). 

As formas de relacionamento e interação entre os consumidores com as 

marcas determinam o que ela reflete para o consumidor. Ou seja, para os 

consumidores, as marcas estão ligadas diretamente a relacionamentos que se dão 

através da confiança (BATEY, 2010). É muito importante para as empresas que os 

consumidores sejam capazes de se lembrar da sua marca de maneira positiva, para 

que dessa forma ele associe isso aos produtos que a empresa representa através 

de da identidade que a marca transmite (AAKER, 1991). 

As personalidades de marca mudam de acordo com seus tipos, que são: 

marcas do fabricante, com marcas licenciadas ou exclusivas, marcas de propriedade 

do fabricante, marcas genéricas ou commodities, que podem ser chamados de 

produtos sem marca e marcas próprias, que são de propriedade de atacadistas e 

varejistas. As personalidades podem mudar de acordo com cada tipo de marca para 

se adequar à melhor estratégia da organização (PIATO; PAULA; SILVA, 2010). 

2.2.1 Marcas próprias 

O conceito de marcas próprias pode ser definido como uma marca de posse 

do varejista ou atacadista, que tem seus produtos comercializados em um 

estabelecimento próprio (OLIVEIRA, 2009). Parente (2000) e Oliveira (2005b) 

completam queos direitos, tanto de propriedade quanto de uso da marca própria, 

são de propriedade do varejista, apesar da produção ser de um fabricante. 

A definição de marca própria pode ser descrita como uma marca pertencente 

e de uso exclusivo do atacadista ou varejista, que detém seu controle, podendo 

assim utilizar o nome da empresa ou usar outra marca não correlacionada ao nome 

da organização (BANFIELD, 2004). 
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Para Tavares (1998) e Oliveira (2005b), o surgimento das marcas próprias se 

deu com a evolução das marcas genéricas, que eram relacionadas a marcas do 

dono da loja e que até os dias de hoje são encontradas em mercearias e lojas de 

bairro, por exemplo, mas perderam sua notoriedade por serem percebidas pelos 

consumidores como de baixa qualidade. 

Os produtos de marcas próprias começaram a ser vendidos primeiramente 

nos estabelecimentos dos proprietários e, com o passar do tempo, adquiriram força 

e conseguiram se expandir, passando a oferecer seus produtos para revenda em 

outras lojas (OLIVEIRA, 2005). Isso foi possível devido à evolução do 

comportamento do consumidor, que passou a ser mais analítico quanto à qualidade 

dos produtos de uma marca consolidada em relação a produtos de marcas próprias, 

e também por estarem sensíveis a preços na escolha da sua compra, sendo um 

fator chave para impulsionar o mercado de marcas próprias (SILVA, 2010). 

Os primeiros produtos de marca própria surgiram no Brasil em 1960, com os 

supermercados Sendas e Paes Mendonça, e em seguida, em 1970, foram lançadas 

as marcas próprias das redes de supermercados BomPreço, Pão de Açúcar e 

Carrefour (OLIVEIRA, 2005). Os primeiros produtos de marcas próprias lançados 

foram de necessidades básicas, que possuíam um grande volume de venda, como 

arroz, feijão, sal, açúcar e itens de limpeza (LEPSCH, 1998). A qualidade percebida 

pelos consumidores desses produtos era inferior àdasmarcas de fabricantes mais 

conhecidos, e eles possuíam preço baixo, que foi um fator importante para despertar 

interesse nos consumidores, visto que o país passava por um período de alta 

inflação. 

Para o fabricante, as marcas próprias trazem a oportunidade de vender mais 

produtos sem que seja necessário estabelecer uma marca no mercado e sem que 

haja a necessidade de arcar com os custos de propaganda ou promoção do produto, 

o que permite aos produtos de marcas próprias ser vendidos a um preço baixo e 

inferior aos dos concorrentes (DELLOITE, 2005). 

Para os consumidores, inicialmente, as marcas próprias eram vistas de forma 

negativa, pois despertavam sentimentos de insegurança, uma vez que eles 

desconfiavam da qualidade dos produtos (PIATO, 2006). Porém, atualmente, o uso 

das marcas próprias tem sido cada vez mais frequente para diferenciar a marca 

perante outros varejistas e para compensar o poder de seus fornecedores frente ao 

mercado (COUGHLAN et al., 2002).  
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De acordo com Kumar (2008), os consumidores passaram a ter a disposição 

de produtos, que antes eram sem nome e de qualidade inconsistente, oferecidos por 

fábricas locais, para produtos com marcas de fabricantes globais como Coca-Cola, 

Disney, Johnson & Jhonson, Nestlé e outras. Em geral, isso ocorreu após as marcas 

fazerem uso de propaganda de massa, com o intuito de comunicar a mensagem de 

que seus produtos eram de qualidade, confiáveis e com um preço justo. 

Segundo Stern e El-Ansary (1996), uma marca própria é controlada por meio 

de contrato firmado com um fabricante, seja por uma empresa varejista ou por uma 

organização compradora. Ou seja, independente da fabricação ficar sob 

responsabilidade do fabricante, os direitos e a propriedade do uso dos produtos são 

passados para os varejistas (BOWERSOX, 1992). A gestão do produto passa então 

a ser feita com sua marca própria, e os varejistas vendem os produtos 

exclusivamente em seus estabelecimentos (PARENTE, 2000). 

As marcas próprias podem possuir um nome idêntico ao da loja ou da 

bandeira de onde são comercializadas ou ter um nome fantasia, não relacionado ao 

nome da loja, e são de venda exclusiva nos pontos de venda do varejista ou 

atacadista. Porém, o nome da marca causa mais impacto ao consumidor, fazendo 

com que ele associe o nome da marca a um produto que é vendido somente na loja 

que ele frequenta (PIATO; PAULA; SILVA, 2010). 

Com relação à utilização do nome nos produtos de marcas próprias, 

Coughlan et al. (2002) explicam que existem quatro categorias para isto, são elas: 

programa para identificar o nome da loja, criando produtos com nome ou logomarca 

da organização, a identificação da marca do próprio varejista através de uma 

imagem de marca independente do nome da loja, um nome licenciado endossado 

por algum famoso ou relacionado a um personagem da organização e o programa 

de marca genérica, que está relacionada a produtos sem marca, geralmente 

oferecidos a um preço acessível e de qualidade médiana. 

Para os autores Gracioso e Najjar (1997), as marcas próprias podem ser 

classificadas e compreendidas de duas maneiras: marcas próprias que levam o 

mesmo nome que a empresa, para assim aproveitar o conhecimento do consumidor 

pela marca; e marcas próprias que levem um nome diferente, e não o de sua 

empresa, para estabelecer uma nova marca no mercado. Os autores reforçam que, 

independente da escolha adotada pelo varejista, as duas classificações de marca 

própria possuem vantagens e desvantagens, conforme o Quadro 3: 
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Quadro 3 – Vantagens e desvantagens dos tipos de marcas próprias. 

Nome da empresa x Marca diferente 

  Mesmo nome Outro nome 

Vantagens 
Fortificar a imagem da marca, divulgar a 

empresa e fidelizar os clientes. 

Atender vários tipos de públicos 
e preservar o nome da 

empresa. 

Desvantagens 
necessita de maior controle de qualidade 

dos produtos pois está associada 
diretamente com o nome da empresa. 

não há associação direta com a 
empresa, porém necessita de 

uma estratégia mais trabalhosa. 

Exemplo Carrefour; Condor Qualitá; Great Value; D'aldeia 

Fonte: Adaptado de Gracioso e Najjar, 1997. 

 

Existem três estratégias, consideradas básicas, de posicionamento para as 

marcas próprias, e são elas: preço baixo, cópia e fantasia. 

O posicionamento de preço baixo é uma estratégia desenvolvida para que os 

varejistas utilizem, dependendo da qualidade da marca. Por exemplo, se o varejista 

comprar uma marca própria que possua uma qualidade comparável à de uma marca 

nacional, ele pode posicionar o preço diretamente contra uma marca líder; se a 

qualidade do produto for inferior à da marca líder, o produto deverá ser relacionado 

às marcas populares, de preços mais baixos, como é o caso, por exemplo, da marca 

OMO de sabão em pó (marca líder) e sua concorrente Girando Sol, relacionando 

produtos populares da categoriacom preços mais baixos que a marca líder no 

mercado (SAYMAN; HOCK; RAJU, 2001). 

A estratégia de posicionamento de cópia é utilizada por algumas marcas 

próprias com o intuito de sinalizar ao consumidor que seu produto é de qualidade, 

assim como o produto líder de mesma categoria, pelo uso de embalagens e rótulo 

semelhantes aos da marca líder, porém com um preço mais baixo (SAYMAN, 

HOCH; RAJU, 2001). A figura 1 apresenta um exemplo de estratégia de cópia para 

produtos de limpeza da categoria limpador multiuso. 
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Figura 2 –Estratégia de cópia 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: os autores, 2017. 

 

A estratégia de posicionamento de fantasia é utilizada para adicionar valor às 

linhas de marcas próprias, motivando, nos consumidores, a compra de produtos que 

possuam visualmente mais qualidade, adicionada pela inovação, como nas 

melhorias realizadas em embalagens de produtos de marcas próprias, que os 

deixam mais atrativos ao consumidor, sem imitar embalagens de produtos líderes ou 

de marcas nacionais, como a marca própria Great Value, própria do WalMart 

(SULLIVAN; ADCOCK, 2002).A Figura 3 apresenta um exemplo comparativo de 

estratégia de fantasia para produtos alimentícios como creme de avelã, utilizando a 

marca própria Great Value do WalMart e do creme de avelã da marca líder Nutella. 

 

Figura 3 – Estratégia de fantasia 

 

Fonte: os autores, 2017. 

 

Em contrapartida, as marcas próprias também podem ser premium, marcas 

especializadas e destinadas a nichos específicos, posicionados como produtos de 

alta qualidade. Os produtos de baixa caloria, light e diet também se adequam a este 
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perfil com os produtos da marca própria Taeq do Grupo Pão de Açúcar, por 

exemplo. Isso possibilita ao varejista atender a necessidades específicas de 

diferentes consumidores (DHAR; ROCH, 1997). 

O autor Conn (2005) afirma que, com o passar dos anos, os clientes têm 

aceitado bem as marcas próprias premium por serem exclusivas e de qualidade 

superior, mesmo que possuam preços mais altos que algumas marcas tradicionais 

de fabricantes. 

Diante disso, as marcas próprias deixaram de ser diferenciadas pelo preço e 

passaram a acrescentar qualidade nos produtos, exclusividade e bom custo 

benefício (SULLIVAN; ADCOCK, 2002). 

A inserção de marcas próprias no mercado permite que o varejo atraia mais 

consumidores, aumentando o consumo de produtos de determinada categoria 

devido à disponibilidade e variedade de produtos com um preço menor em relação a 

outras marcas nacionais já consolidadas no mercado (LEVY; WEITZ, 2007). 

O varejo pode utilizar as marcas próprias para obter lealdade de seus 

consumidores, assim como ocorre no varejo, utilizando como vantagem para isso a 

venda de seus produtos exclusivamente em suas lojas. Dessa forma, a marca 

própria pode ser usada como estratégia de posicionamento do varejo (LEVY; 

WEITZ, 2007). 

Diante disso, nota-se que as marcas próprias trazem vantagens para os 

varejistas, possibilitando que eles vendam os produtos a um preço mais barato e 

com uma margem de lucro maior, com maior controle sobre a definição do preço e 

sobre o fornecedor e, também, principalmente, por possuírem o poder de escolher 

as melhores posições na gôndola e nas prateleiras para expor os produtos de 

marcas próprias (KOTLER, 1996). A Figura 4 representa a estratégia de 

diferenciação dos produtos orgânicos de marca própria Taeq, do grupo Pão de 

Açúcar, juntamente à sua exposição dos produtos na gôndola. 
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Figura 4–Diferenciação de produtos de marca própria na gôndola 

 

Fonte:os autores, 2017. 

 

2.3 LAYOUT DE GÔNDOLAS 

Vinda do vocabulário inglês, a palavralayout significa: distribuição física de 

elementos em determinado espaço; disposição de um arranjo, esboço ou esquema 

de uma montagem ou instalação; arrumação, organização, endereçamento, 

disposição e desenho (PANITZ, 2003). 

Blessa (2003) traz a definição de layout como uma planta com a localização 

dos equipamentos (gôndolas, check-outs e sessões, etc.) necessários ao 

planejamento de seu bom funcionamento e à circulação do público.  

Conforme o Quadro 4, adaptado de Blessa (2003), elaborar um bom layout é 

fundamental tanto para os consumidores de tais produtos expostos, quanto para os 

varejistas e fornecedores. Para o consumidor, a vantagem se dá pela facilitação no 

momento da compra e pela economia de tempo; para o varejista é vantajoso pela 

criação de fidelidade à loja, por atrair novos clientes e consequentemente aumentar 

as vendas, e também por ter um melhor aproveitamento de espaço na loja; já para o 

fornecedor, as vantagens são relativas ao aumento da rotatividade dos produtos, à 

criação de fidelidade do consumidor ao produto ou marca e ao bloqueio das 

atividades dos seus concorrentes. 
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Quadro 4– Vantagens de uma exposição bem-feita 

 
PARA O CONSUMIDOR 

 
PARA O VAREJISTA 

 
PARA O FORNECEDOR 

 

Facilita a compra; 

Economiza tempo; 

Lembra necessidade. 

 

Cria fidelidade à 

loja; 

Atrai novos 

consumidores; 

Aumenta a 

lucratividade; 

Valoriza o espaço 

de sua loja. 

 

 

Aumenta a 

rotatividade dos 

produtos; 

Cria fidelidade ao 

produto e à marca; 

Bloqueia as 

atividades da 

concorrência. 

Fonte: Adaptado de Blessa, 2003. 

 

A principal função do layout dentro do varejo é fazer com que o cliente 

permaneça mais tempo na loja, não somente com a finalidade de construir uma 

imagem e conquistar novos clientes, mas também para estimular uma maior 

produtividade da área de venda, levando em consideração a questão da 

organização para chegar ao resultado esperado (PARENTE, 2000). 

Para Marques e Alcântara (2003), as tomadas de decisões operacionais no 

varejo referente ao layout, ambientação e exposição dos produtos de uma forma que 

agrade os clientes são fundamentais para que o cliente entre no ponto de venda. 

Quando se trata de organização de gôndolas, especificadamente, trata-se da 

distribuição dos produtos nas prateleiras de acordo com suas características 

semelhantes. Segundo Maurício Allarcon (2010), alguns supermercados adotam o 

agrupamento de produtos ou marcas, ou seja, no caso de um limpador multiuso, por 

exemplo, ou pode-se agrupar de forma que todos os multiusos de várias marcas 

fiquem juntos, ou todos os produtos da marca X, em quese enquadrem outros 

produtos de limpeza além do multiuso, fiquem juntos. 
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Figura 5–Agrupamento por produtoseagrupamento por marca 

 

Fonte: os autores, 2017. 

 

 Há algumas teorias para o processo de gestão das gôndolas no varejo. Uma 

delas trata do método de reposição PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai), 

pelo qual se evita perdas para o varejista e controla o estoque enquanto se repõe as 

prateleiras. Para Padoveze (2000), esse critério é o mais lógico, pois se supõe que 

as mercadorias adquiridas em primeiro lugar devem sair primeiro. 

A gestão da exposição dos produtos nas gôndolas, às vezes, é adotada por 

características exclusivas dos produtos ou marcas a serem expostos. Conforme diz 

Carla Niemeyer (2000), o plano de marketing a ser adotado para um produto em 

uma loja depende, em grande parte, da imagem da lojaperante o consumidor e de 

sua capacidade de venda. Isso explica um dos motivos de, em muitos casos, uma 

marca líder ter 50% do espaço da prateleira. 

2.3.1 Tipos de layout 

Antes de falar do layout de gôndolas é importante entender que, antes disso, 

há o layout de lojas de varejo. Parente (2000) afirma que a configuração do layout 

de loja é determinada pelos padrões de circulação e pela disposição dos 

equipamentos de exposição de produtos. Tendo isso em vista, há mais de uma 
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forma de organizar essa configuração e cada varejista adota o jeito de sua 

preferência. 

 Para Parente (2000), há quatro principais conceitos de distribuição interna do 

espaço da loja, são elas: grade, fluxo livre, butique e pista. Conforme o Quadro 5, 

cada layout desse tem suas vantagens e desvantagens para, também pode-se dizer 

que para cada modalidade de varejo, tem sua melhor indicação de acordo com suas 

características específicas. 

 

Quadro 5 – Vantagens e desvantagens dos tipos de layout de lojas de varejo 

TIPO VANTAGEM DESVANTAGEM TIPOS DE LOJA 

Grade 

Menos custo; 
Uso eficiente do espaço; 
Facilita a compra rotineira; 
Simplifica segurança; 
Facilita o autosserviço; 
Maior eficiência operacional. 

Visual pouco atrativo; 
Inibe o “passear na loja”; 
Restringe movimentação do 
cliente; 
Limita a criatividade. 

Supermercados; 
Hipermercados; 
Farmácias; 
Lojas de desconto. 

Fluxo 
Livre 

Mais flexível e criativo; 
Atmosfera prazerosa; 
Encoraja compra por impulso; 
Visualmente atrativo; 
Estimula o “passear na loja”. 

Custos maiores; 
Uso ineficiente do espaço; 
Encoraja furtos; 
Confuso para consumidor; 
Dificulta a limpeza. 

Loja de 
departamentos; 
Lojas de presentes; 
Lojas de 
confecções. 

Butique 

Flexibilidade; 
Facilita segmentar por estilo 
de vida; 
Visual muito atrativo. 

Custos maiores; 
Ineficiente uso dos espaços; 
Altos custos de segurança.  

Lojas de móveis; 
Lojas de 
departamentos 
sofisticadas. 

Pista 

Flexibilidade; 
Encoraja compras por impulso; 
Permite identificação clara de 
departamentos individuais; 
Encoraja compra na loja toda. 

Uso ineficiente do espaço; 
Altos custos de segurança; 
Maiores custos operacionais. 

Lojas de 
departamentos; 
Lojas 
especializadas. 

Fonte: Parente, 2000. 

 

Blessa (2003) diz que há muitos anos, por experiência, a humanidade já tem 

o conhecimento de que um produto bem exposto vende mais, e nos dias atuais o 

marketing ainda usa essa sabedoria com o dizer: “visibilidade cria vendas”. 

 O cuidado com a colocação dos produtos nas prateleiras e sua exposição é 

fundamental em uma loja de varejo, até mesmo para o controle de estocagem. 

Kasper (1981) afirma que, na maioria das vezes, os problemas de falta/excesso de 

estoque estão nas definições de merchandising. Para ele, o merchandising vai além 

da arrumação dos produtos nas prateleiras e deve ser cuidadosamente analisada 

para que se haja o máximo de atração para o consumidor. 

Para que haja uma facilitação para o consumidor encontrar o que procura, as 

gôndolas precisam ser organizadas com o objetivo de diminuir esse tempo de 
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procura. Para Blessa (2003), a colocação dos produtos deve se fixar em quatro 

objetivos: separação, visibilidade, acessibilidade e disponibilidade. Na sequência 

serão citados os dois métodos mais comuns usados no varejo para a arrumação de 

gôndolas, que são a horizontalização de produtos e a verticalização de produtos. 

2.3.1.1 Horizontalização 

Essa maneira de montar o layout da gôndola consiste em alocar os mesmo 

produtos de forma horizontal na prateleira. Segundo Maurício Allarcon (2010), 

quando isso acontece, os fornecedores criam uma disputa para ver com quem 

ficarão as prateleiras centrais, que mais vendem.  

 

Figura 6 – Horizontalização de gôndola 

 

Fonte: os autores, 2017. 

2.3.1.2 Verticalização 

A verticalização consiste em organizar os produtos de forma vertical nas 

prateleiras, ou seja, ocupando um espaço de cima a baixo na gôndola. Essa 

distribuição é bastante vista para exposição de marcas quando se há mais de um 

produto e o fornecedor ganha liberdade para montar seu próprio layout na gôndola.  
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Figura 7 – Verticalização de gôndolas 

 

Fonte: os autores, 2017. 

 

Além desses métodos, também há a exposição em blocos e o rodízio, que 

são técnicas de conveniência e não muito voltadas ao design. Quando se trata do 

agrupamento em blocos, ele é optado geralmente pela falta de espaço nas 

prateleiras, misturando os produtos sem respeitar uma linha vertical ou horizontal, os 

agrupando em pequenos blocos.  

Blessa (2003) afirma que o método de agrupamento por blocos é de 

visualização difícil, porém a única saída para os casos de falta de espaço. Já o 

rodízio se trata da arrumação dos produtos com datas mais próximas do vencimento 

para frente das prateleiras, deixando os produtos com datas de vencimento mais 

longas para trás. 



 
 

39 

Figura 8 – Agrupamento por blocos 

 

Fonte: os autores, 2017. 

2.4 CONSTRUÇÃO DAS HIPÓTESES 

Na teoria, um produto dentro de um supermercado tanto pode se destacar 

como pode não se destacar na gôndola, e isso ocorre por influência de vários 

fatores. Segundo Blessa (2003), existem várias maneiras de expor os produtos; 

utilizando os conceitos de horizontalização, verticalização, e o posicionamento na 

altura dos olhos, foi criado um modelo estrutural onde a posição da altura dos olhos, 

sendo a mais a parte superior, determinada como A1 e A2, a parte central ou da 

altura dos olhos como B1 e B2, e na parte inferior da gondola C1 e C2. 

A Figura 9 ilustra uma gôndola e as divisões criadas para esse quase 

experimento. 
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Figura 9–Representação do modelo estrutural criado 

 

Fonte: os autores, 2017. 

 

Para Blessa (2003),a verticalização é o modelo mais apropriado e 

visualmente mais bonito, e apresenta mais clareza e maior impacto. Já no modelo 

da horizontalização, a autoraposiciona o modelo como um sistema que confunde 

visualmente o consumidor, passando a impressão de que só tem aquele produto. 

Visando mensurar esses dois tipos de layout, foi criada a hipótese H1, que 

apresentava um modelo de verticalização e que, durante o teste, foi alterado para o 

modelo de horizontalizaçāo.  

H1: com a alteração do produto limpador perfumado de uma exposição 

vertical (2 frentes de A1 a C2) para uma exposição horizontal (6 frentes em B1 e 

B2), haverá diminuição nas vendas. A Figura 10 ilustra a hipótese H1 a ser testada 

neste estudo. 
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Figura 10–Representação hipótese H1 

 

 

Fonte: os autores, 2017. 

 

Outro ponto apontado por Blessa (2003) foi de que quando o produto possuir 

um tamanho pequeno deve-se buscar agrupá-lo, para que ele possa se destacar, 

utilizando o modelo de layout de blocos, segundo ela de difícil visualização. Diante 

disso foi elaborado a H2, buscando alinhar uma fileira do produto lado a lado no 

modelo horizontalização, mas mantendo o mesmo número de frentes. 

H2: Com a alteração do produto álcool de uma exposição em bloco (6 frentes 

na B1, 5 frentes na B2 e 4 frentes na C1) para uma exposição horizontal (15 frentes 

na B1), haverá aumento de vendas.A Figura 11 ilustra a hipótese H2 a ser testada 

neste estudo. 
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Figura 11–Representação hipótese H2 

 

Fonte: os autores, 2017. 

 

Outro ponto testado foi o da área “nobre”, que é área da gôndola que fica na 

altura dos olhos do consumidor e ao alcance (BLESSA, 2003). Dessa forma, 

buscou-se efetuar alterações da parte inferior da gôndola para a parte central, 

mantendo seu formato apenas alterando a “altura” de sua exposição na gôndola, e 

considerando distintos números de frentes, quesāo as hipóteses H3 e H4.  

H3: Com a alteração do produto limpador perfumado de uma exposição 

horizontal (4 frentes de C2) para (4 frentes em B1) haverá aumento nas vendas. A 

Figura 12 ilustra a hipótese H3 a ser testada neste estudo. 
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Figura 12–Representação hipótese H3 

 

Fonte: os autores, 2017. 

 

H4: com a alteração do produto álcool de uma exposição em horizontal, de 15 

frentes na C1 e 6 frentes na C2, para 15 frentes na B1 e 6 frentes na A2, ocorrerá o 

aumento das vendas. A Figura 13 ilustra a hipótese H4 a ser testada neste estudo. 
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Figura 13–Representação hipótese H4

 

Fonte: os autores, 2017. 

 

Para buscar mensurar ainda mais informações, foi criada a hipótese H5, na 

qual foi feita uma breve alteração no layoutdo produto, apenas abaixando-o uma 

fileira, mas dentro da posição central, que é a melhor, pois está na altura dos olhos 

(BLESSA, 2003). 

H5: com a alteração do produto álcool de uma exposição horizontal, de 3 

frentes de B1, para 3 frentes em B2, haverá diminuição nas vendas. A Figura 14 

ilustra a hipótese H5 a ser testada neste estudo. 
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Figura 14– Representação hipótese H5 

 

Fonte: os autores, 2017. 
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3 METODOLOGIA 

O modo de pesquisa utilizado foi o modelo de quase experimento, que não 

possibilita escolher aleatoriamente nem controlar a programação de tratamento 

experimental, mas possibilita controlar de quem e quando as experimentais foram 

obtidas. Assim como o experimento, o modelo quase experimento busca analisar a 

causalidade de qual maneira a mudança de X afetará o Y (MALHOTRA, 2001). 

 O modelo quase experimento apresenta a mesma base ou elementos do 

modelo experimento, apresentando variáveis independentes, variáveis dependentes, 

unidades teste, variáveis específicas e experimento (MALHOTRA, 2001).  

Variáveis independentes, também conhecidas como variáveis de tratamento, 

são aquelas que serão manipuladas pelos pesquisadores, e neste cenário a variável 

independente é o posicionamento do produto na gôndola. Com a mudança dessa 

variável independente, será avaliado o impacto na variável depende representada no 

estudo como números de venda. 

Porém, um ponto que deve ser levado em consideração são as variáveis 

estranhas que não são controladas, como a crise econômica e financeira, por 

exemplo, que afetam na disposição de consumo de clientes, que neste período 

buscam por produtos de menor valor monetário. O início de mês, em que de modo 

geral são feitos os pagamentos de salários, ocasionam um número de venda alto 

nesse período; a publicidade é outra variável que deve ser levada em consideração, 

pois quando um concorrente investe em publicidade, teoricamente ele pode vir a 

retirar a venda de outro produto.  

Para tentar minimizar os efeitos das variáveis estranhas, foi utilizado o mesmo 

período de 18/09/2016 a 18/10/16, bem como 18/09/2017 a 18/10/2010 e, para 

evitar a flutuação de dinheiro disponível, também foi analisado e comparado com o 

período do mês anterior, 19/08/2017 a 18/09/2017. 

 Os produtos escolhidos foram os que não apresentavam características de 

sazonalidade, pois isso afetaria oquase experimento. Além de buscar produtos que 

apresentassem um giro constante em vendas, eles foram escolhidos objetivando 

que não sofressem oscilação constante de preço, como no setor de hortifrúti, por 

exemplo. 

O quase experimento foi realizado em 3 supermercados distintos da mesma 

rede, em 3 localizações diferentes. Em função do tipo do experimento, cada loja 
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mostrou-se adequada para cada tipo de teste por conta do seu layout de gôndola. A 

hipótese H1 foi a única testada em 2 supermercados da mesma maneira, todas as 

outras foram pontuais de supermercado para supermercado. 

A rede supermercadista forneceu acesso livre aos dados, porém solicitou 

sigilo em relação à divulgação do nome da empresa, razão social e dados de 

faturamento. Por este motivo as lojas foram denominadas como loja A, loja B e loja 

C. 

A empresa informou que os produtos a serem testados apresentavam o 

mesmo modelo de layout na gondola em 2017 e 2016, com isso foram efetuadas 

visitas nas lojas para a identificação dos modelos de layout apresentados e definição 

das lojas para o quase-experimento.  

Para cada hipótese testada foi procurado o layout prévio adequado, como por 

exemplo a hipótese h1 onde testa o modelo de verticalização para o de 

horizontalização, das 3 lojas disponíveis A e B apresentavam um modelo de layout 

vertical que poderia ser alterado durante o teste, no caso da loja C apresentava um 

outro modelo de layout que não poderia ser utilizado durante o teste da H1,  este 

procedimento foi adotado para todas as hipóteses, por isso que nem todas as 

hipóteses foram realizadas em apenas uma loja e nem todas as hipóteses em todas 

as lojas. Apenas H1 que foi realizada em duas lojas, por apresentar o mesmo 

modelo de layout necessário para o teste.  

Apos a definição das lojas, foram realizadas alterações no modelo de layout 

por elas apresentados, o modelo para qual foi alterado foi o modelo respectivo a 

hipótese a ser testada na loja e produto, por exemplo na hipótese H2 que foi testada 

na loja B, alterou-se o modelo de layout (blocos) anteriormente apresentado para o 

modelo de layout testado na hipótese H2 (horizontalização), durante o período de 30 

dias.  Após isso foram feitas as analises de resultado. 

Para a analise de resultados foram necessários os relatórios:  

 Vendas diárias álcool Setembro 2016 loja A, B, C. 

 Vendas diárias álcool Setembro 2017 loja A, B, C. 

 Vendas diárias álcool Agosto 2017 loja A, B, C. 

 Vendas diárias limpador perfumado Setembro 2016 loja A, B, C. 

 Vendas diárias limpador perfumado Setembro 2017 loja A, B, C. 

 Vendas diárias limpador perfumado Agosto 2017 loja A, B, C. 
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A Figura 15 ilustra a aplicação das hipóteses nas respectivas lojas, definidas 

como A, B e C, e as hipóteses como H1, H2, H3, H4 e H5. Na loja A foram testadas 

as hipóteses H1 e H4. Já na loja B, foram realizados os testes H1 e H2, enquanto na 

loja C os testes desenvolvidos foram o H3 e o H5. 

 

Figura 15 - Aplicação das hipóteses nas respectivas lojas autorizadas 

 

Fonte: os autores, 2017. 

 

A coleta das vendas foi feita através do sistema próprio da rede 

supermercadista, que forneceu acesso livre para que o teste de quase experimento 

fosse feito com dados de vendas concretos. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A análise de resultados foi feitautilizando o modelo de teste T pareado, que 

utiliza amostras pareadas no sentido de que os dois conjuntos de observações se 

referem aos mesmos entrevistados (MALHOTRA, 2005). 

Hipótese H1:  

A média de venda do limpador perfumado em setembro de 2016 foi 9,19 

(D.P.=4,95) unidades/mensal, enquanto a média de venda em setembro de 2017 foi 

de 18,96(D.P.= 7,91) unidades/mensal. 

 

Figura 16–Hipótese H1, Setembro 2016 – Setembro 2017. 

    H1: Setembro 2016 - Setembro 2017   

Período Média Desv. Padrão  Correlação p t Sig. 

SET2016 9,19 4,96         

SET2017 18,97 7,91         

      ,111 ,553 
-

6,142 ,000 

Fonte: os autores, 2017. 

 

Segundo Malhotra (2005), a correlação resume a intensidade de associação e 

a direção de associação entre duas variáveis métricas, podendo ser intervalar ou de 

razão, buscando explicar se existe uma relação linear entre as variáveis. 

Não há correlação significativa entre as variáveis (r=0,111, p=0,553). 

A diferença entre as médias -9,77419, com efeito moderado de 1,5189125 e o 

intervalo de confiança que contém a diferença das médias é de -13,02437 a -

6,52402. 

De acordo com valor de significância do teste (t(0,30)=-6,142; p=0,000), 

verifica-se que há diferença estatisticamente significativa das médias, ou seja, a 

média de vendas em 2017 foi superior à de 2016. 

Levando em consideração o amplo período de tempo entre 2016 e 2017, e 

que as variáveis estranhas poderiam afetar a análise do quase experimento, foi 

também feito o teste no mês que o antecedeu, agosto de 2017. 

A média de venda do limpador perfumado em setembro de 2017 foi 18,96 

(D.P.=7,91) unidades/mensal, enquanto a média de venda em agosto de 2017 foi de 

14,12 (D.P.=5,45) unidades/mensal. 
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Figura 17 - Hipótese H1, Setembro 2017 – Agosto 2017 

    H1: Setembro 2017 - Agosto 2017     

Período Média Desv. Padrão  Correlação p t Sig. 

SET2017 18,97 7,91         

AGO2017 14,13 5,45         

      -,038 ,840 2,755 ,010 

Fonte: os autores, 2017. 

 

Não há correlação significativa entre as variáveis (r=-0,038, p= 0,840). 

A diferença entre as médias 4,83871, com efeito pequeno de 0,72407 e o 

intervalo de confiança que contém a diferença das médias é de 1,25216 a 8,42526. 

De acordo com valor de significância do teste (t(0,30)=2,755;p=0,010), 

verifica-se que há diferença estatisticamente significativa das médias, onde a média 

de produtos vendidos em setembro é maior que média de agosto 

Considerando os dois testes feitos e que ambos tenham obtido o mesmo 

resultado, rejeita-se a hipótese H1, pois ao contrario do queBlessa (2003) 

apresentou, com a alteração do layout do produto na gôndola, foi verificado um 

aumento nas médias, não indicando queda nas vendas. 

 

Hipótese H2 

A média de venda de álcool em setembro de 2016 foi 3,57 (D.P.= 2,90) 

unidades/mensal, enquanto a média de venda em setembro de 2017 foi de 12,69 

(D.P.=8,86) unidades/mensal. 

 
Figura 18 –Hipótese H2, Setembro 2016 – Setembro 2017 

    H2: Setembro 2016 - Setembro 2017     

Período Média Desv. Padrão  Correlação p t Sig. 

SET2016 3,58 2,90         

SET2017 12,69 8,86         

      ,365 ,067 -5,629 ,000 

Fonte: os autores, 2017. 

 

Não há correlação significativa entre as variáveis (r=0,365, p=0,067). 

A diferença entre as médias -9,11538, com efeito moderado de 1,54983e o 

intervalo de confiança, que contém a diferença das médias, é de -12,45066 a -

5,78011. 
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De acordo com valor de significância do teste (t(0,25)=-5,629;p=0,000), 

verifica-se que há diferença estatisticamente significativa das médias, ou seja, a 

média de vendas em 2017 foi superior a de 2016 

A média de venda de álcool em setembro de 2017 foi 12,80 (D.P.= 8,20), 

unidades/mensal, enquanto a média de venda em agosto de 2017 foi de 4,74 

(D.P.=3,02) unidades/mensal. 

 

Figura 19–Hipótese H2, Setembro 2017 – Agosto 2017 

    H2: Setembro 2017 - Agosto 2017     

Período Média Desv. Padrão  Correlação p t Sig. 

SET2017 12,81 8,20         

AGO2017 4,74 3,02         

      ,218 ,238 5,544 ,000 

Fonte: os autores, 2017.  

 

Não há correlação significativa entre as variáveis (r=0,218, p=0,238). 

A diferença entre as médias 8,06452, com efeito moderado de 1,43687 e o 

intervalo de confiança, que contém a diferença das médias, é de 5,09374 a 

11,03530. 

De acordo com valor de significância do teste (t(0,30)=5,544;p=0,000), 

verifica-se que há diferença estatisticamente significativa nas médias, pois apresenta 

diferença nas médias indicandoaumento na vendas entre agosto de 2017 e 

setembro de 2017. 

Ambas corroboram a hipótese H2, indicando que o posicionamento horizontal 

e com mesmo numero de frentes aumenta o destaque do produto, gerando mais 

venda, mostrando-se melhor que o layout dos produtos em blocos. 

 

Hipótese H3 

A média de venda do limpador perfumado em setembro de 2016 foi 4,22 

(D.P.=2,27) unidades/mensal, enquanto a média devenda em setembro de 2017 foi 

de 8,58 (D.P.=4,79) unidades/mensal. 
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Figura 20–Hipótese H3, Setembro 2016 – Setembro 2017 

    H3: Setembro 2016 - Setembro 2017     

Período Média Desv. Padrão  Correlação p t Sig. 

SET2016 4,23 2,28         

SET2017 8,58 4,79         

      ,043 ,820 -4,646 ,000 

Fonte: os autores, 2017. 

 

Não há correlação significativa entre as variáveis (r=0,043, p=0,820). 

A diferença entre as médias -4,35484, com efeito moderado de 1,23185 e o 

intervalo de confiança, que contém a diferença das médias, é de -6,26913 a -

2,44054. 

De acordo com valor de significância do teste (t(0,30)=-4,646; p=0,000), 

verifica-se que há diferença estatisticamente significativa nas médias, ou seja, a 

média de vendas em 2017 foi superior à de 2016. 

A média de venda do limpador perfumado em setembro de 2017 foi 8,58 

(D.P.=4,79) unidades/mensal, enquanto a média de venda em Agosto de 2017 foi de 

7,22 (D.P.=4,26) unidades/mensal. 

 

Figura 21 – Hipótese H3, Setembro 2017 – Agosto 2017 

    H3: Setembro 2017 - Agosto 2017     

Período Média Desv. Padrão  Correlação p t Sig. 

SET2017 8,58 4,79         

AGO2017 7,23 4,26         

      ,253 ,170 1,358 ,184 

Fonte: os autores, 2017. 

 

Não há correlação significativa entre as variáveis (r=0,253, p=0,170). 

A diferença entre as médias 1,35484, com efeito pequeno de 0,64415 e o 

intervalo de confiança, que contém a diferença das médias, é de -0,68204 a 

3,39172. 

De acordo com valor de significância do teste (t(0,30)=1,358;p=0,184), 

verifica-se que não há diferença estatisticamente significativa nas médias, ou seja , 

não houve um aumento na média de vendas entre agosto e setembro de 2017. 

Ao analisar os dados da hipótese H3, o teste do ano de 2016 apresenta 

diferença significativa nas médias; já no ano de 2017, entre o mês de agosto e 
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setembro, a média de venda manteve-se constante, não apresentando diferença 

significativa, desta forma confirmando parcialmente a hipótese H3. 

 

Hipótese H4 

A média de venda de álcool em Setembro de 2016 foi 37,09 (D.P.= 24,67) 

unidades/mensal, enquanto a média de venda em setembro de 2017 foi de 30,93 

(D.P.=8,92) unidades/mensal. 

 

Figura 22–Hipótese H4, Setembro 2016 – Setembro 2017 

    H4: Setembro 2016 - Setembro 2017     

Período Média Desv. Padrão  Correlação p t Sig. 

SET2016 37,10 24,68         

SET2017 30,94 8,92         

      -,129 ,490 1,257 ,219 

Fonte: os autores, 2017. 

 

Não há correlação significativa entre as variáveis (r=-0,129, p=0,490). 

A diferença entre as médias 6,16129, com efeito pequeno de 0,36675 e o 

intervalo de confiança, que contém a diferença das médias, é de -3,85232 a 

16,17490 

De acordo com valor de significância do teste (t(0,30)=1,257; p=0,219), 

verifica-se que não há diferença estatisticamente significativa das médias, e desta 

forma rejeita-sea hipótese H4, pois não há diferença nas médias.Apesar da média 

no ano de2016 ser numericamente superior à de 2017, estatisticamente não foi 

possível comprovar essa diferença, ou seja, pode-se dizer que não houve variação 

na média de vendas. 

A média de venda de álcool em setembro de 2017 foi 30,93 (D.P.= 8,92) 

unidades/mensal, enquanto a média de venda em agosto de 2017 foi de 20,96 

(D.P.=9,61) unidades/mensal. 

 

Figura 23–Hipótese H4, Setembro 2017 – Agosto 2017 

    H4: Setembro 2017 - Agosto 2017     

Período Média Desv. Padrão  Correlação p t Sig. 

SET2017 30,94 8,92         

AGO2017 20,97 9,61         

      ,031 ,868 4,298 ,000 

Fonte: os autores, 2017. 
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Não há correlação significativa entre as variáveis (r=0,031, p=0,868). 

A diferença entre as médias 9,96774, com efeito moderado de 1,07551 e o 

intervalo de confiança, que contém a diferença das médias, é de 5,23188 a 

14,70361. 

De acordo com valor de significância do teste (t(0,30)=4,298;p=0,000), 

verifica-se que há diferença estatisticamente significativa nas médias, ou seja, a 

média de vendas em setembro de 2017 foi superior à de agosto de 2017. 

Os dados do quase experimento confirmam parcialmente a hipótese H4, pois 

entre o período de 2016 e 2017 não há diferença significativa entre as médias, mas 

em ralação ao mês anterior há diferença significativa. Contudo, as variáveis 

estranhas podem ter sido um fator que afetou os dados de venda coletados no ano 

de 2016. 

 

Hipótese H5 

A média de venda de álcool em setembro de 2016 foi 3,06 (D.P.= 2,69) 

unidades/mensal, enquanto a média de venda em setembro de 2017 foi de 12,35 

(D.P.=5,85) unidades/mensal. 

 
Figura 24–Hipótese H5, Setembro 2016 - Setembro 2017 

    H5: Setembro 2016 - Setembro 2017     

Período Média Desv. Padrão  Correlação p t Sig. 

SET2016 3,06 2,69         

SET2017 12,35 5,85         

      ,119 ,524 -8,419 ,000 

Fonte: os autores, 2017. 

 

Não há correlação significativa entre as variáveis (r=0,119, p=0,524). 

A diferença entre as médias -9,29032, com efeito grande de 2,17417, e o 

intervalo de confiança, que contém a diferença das medias, é de -11,54389 a -

7,03676. 

De acordo com valor de significância do teste (t(0,30)=-8,419;p=0,000), 

verifica-se que há diferença estatisticamente significativa das médias, ou seja, a 

média de vendas em 2017 foi superior à de 2016. 
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A média de venda de álcool em setembro de 2017 foi 12,35 (D.P.= 5,85) 

unidades/mensal, enquanto a média de venda em agosto de 2017 foi de 7,45 

(D.P.=3,93) unidades/mensal. 

 

Figura 25 - Hipótese H5, Setembro 2017 - Agosto 2017 

    H5: Setembro 2017 - Agosto 2017     

Período Média Desv. Padrão  Correlação p t Sig. 

SET2017 12,35 5,85         

AGO2017 7,45 3,94         

      ,117 ,530 4,099 ,000 

Fonte: os autores, 2017.  

Não há correlação significativa entre as variáveis (r=0,117, p=0,530). 

A diferença entre as médias 4,90323, com efeito moderado de 1,00157, e o 

intervalo de confiança, que contém a diferença das medias, é de 2,46028 a 7,34617. 

De acordo com valor de significância do teste (t(0,30)=4,099;p=0,000), 

verifica-se que há diferença estatisticamente significativa das médias, ou seja, a 

média de vendas em setembro de 2017 foi superior àde agosto de 2017. 

 Ao efetuar a mudança do produto da área B1 para a área B2, houve uma 

diferença significativa nas vendas, rejeitando-se a hipótese H5, pois ao baixar um 

produto de marca própria dentro da área central não ocorreu a queda nas vendas. 

A Figura 26 ilustra as hipóteses testadas neste estudo e se foram 

confirmadas, rejeitadas ou confirmadas parcialmente. 

 

Figura 26 – Hipóteses testadas 

Fonte: os autores, 2017. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral deste Trabalho de Conclusão de Curso era identificar a 

influência das estratégias de posicionamento de produtos de marcas próprias na 

gôndola e quanto essa mudança de layout e posição de produtos pode impactar na 

decisão de compra dos consumidores dos supermercados. 

Além do objetivo geral, o estudo também contou com objetivos específicos, 

como mensurar o volume de compra dos produtos através de alterações nas 

gôndolas, de análises dos períodos após as alterações dos produtos nas gôndolas e 

verificar a posição mais rentável para a venda dos produtos de marcas próprias. 

 Para alcançar esse objetivo, conduziu-se uma etapa de mudanças na 

disposição dos produtos nas gôndolas em 3 lojas dos supermercados analisados, 

com o intuito de verificar se haveria impacto na percepção do consumidorse os 

produtos de marcas próprias pudessem ser mais vendidos caso ficassem em 

posições mais privilegiadas das gôndolase como isso impactaria nas vendas dos 

produtos.  

Para mapear a disposição atual dos produtos, foram realizadas visitas às lojas 

dos supermercados pesquisados, sendo 3 lojas autorizadas para estudo. A partir 

disso, foram elaboradas as condições experimentais. 

O processo de análise de dados foi realizado por meio dos relatórios de 

venda por período dos produtos, mensurando os resultados de antes e depois da 

alteração na gôndola. 

Os produtos de marcas próprias, assim como os produtos de marcas 

líderes, sofreram impactos sob a influência da posição dos produtos na gôndola, e 

em todos os testes verificou-se que um bom posicionamento agregado ao valor que 

a marca própria passa para o consumidor podem ser fatores para alavancar e 

destacar um produto dentro da gôndola.  

Visando verificar a posição mais rentável para a venda de produtos de marcas 

próprias, foram levados em consideração a utilização da horizontalizaçāo de 

produtos, o que dentro do quaseexperimento apresentou uma diferença significativa 

das médias, gerando um maior número de vendas. A posição central, que 

compreende a posição dos olhos e das mãos, em conjunto com o agrupamento de 
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frentes da gôndola, também apresenta um bom resultado referente à venda dos 

produtos de marca própria. 

Na hipótese H4 verificou-se que, mesmo com a mudança para a área central 

da gôndola, os produtos não tiveram um aumento expressivo na venda. Os produtos 

de marca própria se mantiveram com a venda constante em relação ao mesmo 

período do ano anterior, porém em relação ao mês que antecedeu o quase-

experimento, setembro de 2017, houve aumento nas vendas. Com isso, outro ponto 

a ser considerado são as variáveis estranhas como a crise financeira, a publicidade 

e promoções, entre outros, que por não termos controle sobre elas, podem ter 

influenciado nos resultados deste estudo. 

Seguindo os conceitos da Blessa (2003) foi criada uma hipótese que testaria 

a teoria, na qual a verticalização seria o melhor modelo de layout para os produtos 

na gôndola, estando centralizados, na região onde o produto fica à altura dos olhos 

e ao alcance das mãos. Porém, após as análises dos testes foi concluido que os 

produtos de marcas próprias possuem um desempenho melhor de vendas com o 

modelo de layout de horizontalização. 

Como sugestões para estudos futuros, o mais adequado seria realizar uma 

pesquisa direcionada aos consumidores de Curitiba e região metropolitana, para 

assim entender a percepção dos consumidores quanto à disposição para comprar 

produtos de marcas próprias e avaliar a representação da amostra de uma 

população. 

Também é recomendado realizar uma pesquisa qualitativa, com entrevistas 

em profundidade e uso de outras técnicas de pesquisa, como grupo focal. Dessa 

forma será possível avaliar melhor o comportamento e hábitos de consumo do 

público estudado. 

Com relação à continuidade do estudo sobre produtos de marcas próprias, 

seria proposto testar produtos de variadas categorias, como de hotifrúti, higiene, 

produtos de limpeza e produtos de marca própria premium. 
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