
Sim

Não

Talvez

Norte

Não

Não gosto 
nem um 
pouco de
experimentar

Atendimento

Limpeza da loja

Preços acessíveis

18 - 24 anos

Variedade de tipos 
de produtos

 

Variedade 

de marcas

Localização 

da loja

Estaria mais 
disposto a comprar

Não mudaria minha 

disposição a 
comprar/indiferente

Estaria menos 

disposta a comprar

São produtos de 
qualidade

São produtos feitos 

com cuidado

São produtos com 

preços acessíveis

São produtos 

autênticos/
diferenciados

São produtos de 

origem confiável

São produtos 

inovadores

São produtos 

amigáveis ao 
meio-ambiente

São produtos 

saudáveis

São produtos com 

ingredientes naturais

Nordeste

Homem

Não 
gosto de 
experimentar

Tenho visto 
muitas novidades

 
• 1.000 respondentes.
• Coleta painel online Toluna.
• Questionáiro estruturado de 
autopreenchimento.
• Tempo médio de duração: 
15 mins.

Internet 
(websites)

 Discordo 

Sim

Centro-
Oeste

Sim, tenho visto produtos 
de marcas locais

25 - 34 anos

Mulher

Gostaria de me informar mais sobre marcas locais

 Discordo 

Gostaria que os mercados/aplicativos de compras me 
informassem sobre as marcas locais que vendem

Tenho visto 
poucas 

novidades

Gostaria que as marcas locais estivessem mais disponíveis 
onde costumo fazer minhas compras

 

Gostaria de experimentar mais marcas locais sempre 

que possível

Gostaria que fosse mais fácil identificar quais produtos são
de marcas locais quando faço compras

Não sinto falta

Gosto de experimentar

Amigos / Família

 Não concordo nem discordo 

Entrevistas realizadas entre 
5 e 12 de Julho.

Responsáveis ou participam 
da decisão de compra de 
alimentos para a residência.

Sim

Sudeste

 Não concordo nem discordo 

 Concordo 

Sinto falta

Real

Aumentaria meu 
interesse em comprar 
nesse mercado

Não alteraria meu 

interese em comprar 
nesse mercado

Reduziria meu 
interesse em comprar 
nesse mercado

Não tenho visto
novidades

Redes sociais

Não

35 - 54 anos

 Concordo

Não consigo saber se os 
produtos são de marcas locais 

no momento da compra

 Concordo totalmente 

Ponderada

Televisão

• Erro amostral de 3% para o 
total da amostra.
• Testes de significância com 
95% de nível de confiança.

Gosto muito de experimentar

Sinto muita falta

Não presto atenção/
Não reparo se 
tem novidades

Não, não tenho 
visto produtos 

de marcas locais

Sul

Top 2 Box

55 anos 
ou mais

Não sei/Não me lembro

2. O consumidor está interessado em conhecer as marcas
que consome. A internet é a principal fonte de informação.

4. Os consumidores estariam mais dispostos a comprar em
mercados que dessem mais espaço para marcas locais. 

3. Os consumidores estão mais dispostos a comprar um 
produto se souberem que foi feito por uma marca local, pois
acreditam ser produtos de qualidade e feitos com cuidado.

1. O consumidor brasileiro gosta de novidades, mas sente falta
de novos produtos e marcas nos supermercados. 

72%

26%

48% 52%

57%

50%

13%

50%

As novas demandas dos consumidores 
e as oportunidades para o varejo

5%

44%

Idade

Região

Abordagem

Sexo

Perfil

Campo

Os supermercados deveriam ter mais
espaço para as marcas locais

Qual sua percepção sobre marcas locais?

Procura conhecer melhor as marcas que consome

Amostra e metodologia

Compraram marca nova/produto novo (últimos 3 meses)

Fontes de consultas sobre as marcas

Tem visto marcas novas/produtos novos

Quanto gosta de experimentar marcas novas/produtos novos

Depois de saber mais/aprender sobre marcas locais o consumidor...

Classe social

Erro Amostral

 
Os consumidores preferem mercados que ofereçam preços acessíveis
e variedade de produtos e marcas.

Sente falta de variedade de marcas/produtos

Estaria mais disposto a comprar um produto por ser de uma marca local?

O brasileiro está mais aberto a experimentar novos
produtos. Mais da metade da população declara 
ter comprado uma nova marca/novo produto nos 
últimos 3 meses. E mais de 84%, declara gostar/ 
gostar muito de experimentar novidades!

Tem visto produtos de marcas locais nos mercados que costuma frequentar

No entanto, a maioria dos consumidores tem visto poucas novidades 
nos supermercados e sente muita falta disso.

Interesse caso o mercado oferecesse
mais espaço para as marcas locais

3%

6%

12%

17%

13%

19%

8%

1%

1%

1%

1%

2%

5%

3%

3%

3%

1%

2%

52%

55%

9%

28%

21%

24%

24%

24%

26%

30%

31%

34%

44%

23%

90%

37%

em parceria com:

37%

45%

1%8%

10%

1%10%

1%10%

1%12%

88%

50%

40%

56%

53%

C52%

26%

46%

60%

47%

34%

61%

38%

45%

43%

40%

35%

42%

Toluna LATAM 

Alameda Santos 122 – 7° 

São Paulo 01311-300 

Brasil 

A5%

26%

1%

B43%

23%

75%

75%

40%

C61%

26%

26%

29%

26%

26%

28%

28%

84%

34%

26%

24%

A5%

22%

76%

B34%

19%

16%

75%

66%

71%

61%

73%

62%

75%

69%

64%

13%

91%

87%

89%

89%

90%

Email CSMLatam@toluna.com 

Website tolunacorporate.com

O que entendemos por marcas locais? Os consumidores receberam esta explicação: Novas marcas e produtos

estão sendo lançados no mercado. Ultimamente, marcas de pequenas e médias empresas nacionais estão 

surgindo - as chamadas MARCAS LOCAIS. 

Marcas locais podem ser estratégicas para os supermercados criarem diferenciação e atraírem consumidores para 

as suas lojas. Importante será não só dar espaço, mas também ajudar o consumidor a identificar as marcas locais.

Metade dos consumidores declaram ter visto produtos de 
marcas locais nos mercados que costumam frequentar.

No entanto, ainda há oportunidade para melhorar 

a comunicação sobre o tema, uma vez que o consumidor 
está ávido por conhecer mais sobre as marcas locais.

Sobre o estudo 

Resultados da pesquisa inédita feita no 

Brasil sobre o interesse dos brasileiros em 

experimentar novos produtos e o crescimento

da valorização das marcas locais.

Esta pesquisa foi conduzida em Julho 2021. 

Realização Toluna, em parceria com a Local.e.

Marcas Locais

Marcas Locais no Brasil

84%


