
 
  

E
sp

ai p
el text d

el llo
m

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Les marques blanques, anàlisi en temps de crisi. 
 
 
Alex Casalderrey Durán 
 
Sergi Cunill Puntí 
 

Frank Di Mercurio García 
 

Oriol Viñals Canal 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treball d’Economia aplicada II                       
2n ADE/ECO, curs 2008-09                                  
Professor: Antoni Bosch - Domènech 
 
 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 

Universitat Pompeu Fabra 
 



Les marques blanques 
 

 
 

- 1 - 



Les marques blanques 
 

 
 

- 2 - 

Resum executiu 

 

La situació econòmica actual porta a moltes i diverses conseqüències en diferents 

àmbits, un d’ells és el consum. Les marques blanques s’han fet un lloc important en la 

nostra cistella de consum, sobretot en aquest últim any, i és aquest impacte de la crisi 

a les marques blanques el que intentem analitzar en el nostre treball. 

 

El tema central del treball es basa en endinsar-nos en el món de les marques blanques 

prestant especial interès al seu context actual, una situació de crisi econòmica i un 

conflicte vigent entre marques blanques i marques de renom.  

En primer lloc, hem analitzat la situació actual del sector. Per això, hem obtingut 

diversa informació procedent tant dels mitjans de comunicació com d’estudis realitzats 

per diferents consultores. 

 

Una vegada analitzada l’actualitat, hem cregut convenient centrar-nos en dos casos 

concrets per tal d’acotar l’anàlisi i obtenir resultats més fiables. En aquest apartat, 

introduïm al lector a la realitat de les empreses Grup Bonpreu i Mercadona i les 

analitzem principalment des de la seva política respecte la marca blanca.  

 

Seguidament, una part fonamental del treball es basa en l’anàlisi de les enquestes 

realitzades a varis establiments de les cadenes escollides. A partir del resultat 

d’aquestes enquestes, hem pogut realitzar comparacions entre les dues empreses pel 

que fa a les seves estratègies, els preus i els hàbits de consum dels seus clients.  

També hem vist que existeixen diferents perfils de consumidor pel que fa a les dues 

empreses escollides, ja que són presents grans diferències en les estratègies d’ambdues 

cadenes. 

 

Amb tot això, hem comprovat que, efectivament, el consum de marques blanques ha 

augmentat en aquest període de crisi i que, aquest fet és degut, en gran part, al canvi 

de comportament  de compra dels consumidors en aquest últim any.  
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1. Introducció 
 
1.1 Motivació 
 
Dins d’una societat tan canviant com l’actual és important estar sempre informat. 

L’economia mundial està passant per un període difícil, que de ben segur passarà a la 

història. Aquesta crisi porta conseqüències irremeiables com l’auge de les marques 

blanques a causa de l’augment de la seva oferta i demanda. 

En el nostre treball volem aprofundir en aquest darrer tema i estudiem el negoci de les 

marques blanques partint dels seus conceptes bàsics, així com la seva evolució fins 

arribar a la situació actual, tot contraposant dues filosofies d’empresa en un estudi 

empíric.   

Una de les raons de la nostra elecció és la incertesa que ens desperta aquest tema ja 

que, cada setmana, està present en els diaris, en les notícies, podríem dir que està en 

“boca de tothom”. Ens vam preguntar què eren les marques blanques,  per què en 

sentíem tant a parlar i no sabíem què contestar. Per això, ens va resultar interessant 

intentar cercar respostes a les preguntes plantejades. 

 

1.2 Objectius i hipòtesis 
 
Els principals objectius del nostre treball són contrastar una sèrie d’hipòtesis que van 

sorgir i han anat sorgint durant el transcurs del nostre estudi. Aquestes hipòtesis es 

podrien resumir en les següents qüestions: ha augmentat el consum de les marques 

blanques a causa de la crisi? Utilitzen estratègies de mercat diferent Bonpreu i 

Mercadona? Les marques blanques són béns inferiors? Hi ha hagut un canvi en els 

perfils del consumidor amb motiu de la crisi? Hi ha diferents perfils de consumidor per a 

cada cadena de distribució?  

 

1.3 Explicació del treball  
 
El nostre treball es basa en una anàlisi de les marques blanques i la seva rellevància 

actual. Hem decidit dividir el treball en cinc punts: el primer tracta d’introduir tots els 

conceptes de marques blanques (definicions, història, diferències en fabricació, 

qualitat i preu, tipus de supermercats i les seves respectives estratègies).  

En el segon punt parlarem de l’actualitat de les marques blanques, de la seva 

importància en aquest temps de crisi i de la seva particular guerra oberta amb 

marques de renom. Per tal de poder obtenir totes aquestes informacions hem estat 

recollint totes les notícies relacionades amb l’actualitat de les marques blanques i ens 

hem posat en contacte amb una periodista de La Vanguardia especialitzada en 

aquest tema. 
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Seguidament, hem decidit contraposar dues empreses del sector com son el Grup 

Bonpreu i Mercadona per tal d’analitzar les seves polítiques envers la marca blanca i 

aproximar-nos a la seva filosofia d’empresa. El quart punt parteix d’un treball de camp 

basat en una sèrie d’enquestes realitzades als consumidors d’ambdós supermercats. 

A partir d’aquestes, obtindrem un estudi empíric del perfil dels consumidors de cada 

cadena de supermercats, així com una cistella de consum a partir de la qual 

compararem els preus marcats per cada empresa. 

En el darrer punt explicarem en què consisteix una anàlisi DAFO i l’aplicarem a les dues 

empreses escollides; amb tot això, finalment, podrem extreure les nostres conclusions. 

 

1.4 Marc conceptual 
 

1.4.1 Història 
 

A Espanya, els orígens de les marques blanques es remunten a l’any 1977. 

Originàriament,  es van anomenar “marques blanques” perquè els envasos eren d’un 

mateix color (un disseny molt senzill) i a l’etiqueta generalment es posava el nom 

genèric del producte. La idea bàsica era eliminar els costos de publicitat de les 

empreses productores i d’aquesta manera poder oferir un producte a un preu inferior. 

Per tant, als inicis, el principal valor de la marca blanca era el seu baix preu que sovint 

es relacionava amb la baixa qualitat.  

 

S’intentava atraure un tipus de client innovador que pensés que estava comprant un 

producte bàsic sense haver de pagar de més. La marca blanca es va començar a 

introduir en productes d’alimentació freqüent com llet, pasta, arròs… i significava una 

revolució perquè eliminava el lligam emocional entre la marca i el consumidor. 

 

El “boom” de les marques blanques es produeix a la dècada dels 90. Fins llavors, les 

vendes de marca blanca havien estat sempre inferiors al 10%. Des de 1993 fins ara, les 

vendes de marques blanques han experimentat un augment de més del 70%. Avui en 

dia, es situen en un 34% del total de vendes.  

 

És en la dècada 1990-2000, quan es produeix un canvi social i econòmic per part dels 

consumidors. Un factor important d’aquest canvi va ser la recessió econòmica dels 

primers anys de la dècada, que va fer que molts consumidors perdessin poder 

adquisitiu i busquessin altres formes per intentar mantenir la seva qualitat de vida 

reduint costos en alimentació. 
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També és en aquests anys quan les marques blanques evolucionen i es comencen a 

valorar altres aspectes dels productes. A part del baix preu,  es dóna igual 

d’importància a aspectes com la qualitat i la imatge (disseny dels envasos). Al mateix 

temps, es va ampliar l’oferta amb nous productes com els de neteja. Així doncs,  per al  

consumidor es presenta la marca blanca com una alternativa a la marca de fabricant, 

amb una qualitat molt similar i amb uns preus inferiors. És per això que, a partir d’aquí, 

el nom de “marques blanques” deixa de tenir sentit i es comencen a anomenar 

marques de distribució o marques pròpies. El consumidor ara es comença a fidelitzar 

amb la cadena comercial en lloc de fer-ho exclusivament amb els fabricants. 
 

1.4.2 Conceptes bàsics 
 

Seguidament introduirem una sèrie de conceptes bàsics i avantatges relacionats amb 

les marques blanques que ens permetran entendre millor l’entorn en què ens mourem 

durant aquest estudi.  

 

Distribuïdors: Aquelles empreses encarregades de vendre productes als clients. (per 

exemple les grans superfícies comercials com Mercadona) 

 

Productors: Aquelles empreses encarregades de fabricar diferents productes. 

 

Marca de fabricant: Nom de la marca amb què els productors donen a conèixer els 

productes que fabriquen.  

 

Marca Blanca: S’anomena marca blanca a aquells productes que han estat fabricats 

per un determinat productor i que es venen amb el nom de l’empresa distribuïdora i no 

amb el nom de la companyia que realment l’ha produït. 

És a dir, la marca blanca és un contracte entre una empresa productora i una 

distribuïdora. El fabricant ven els seus productes a l’empresa distribuïdora perquè 

aquesta els vengui als consumidors amb el seu propi nom. 
 

1.4.3 Avantatges i inconvenients de la marca blanca 
 

Des del punt de vista dels clients, els avantatges de la marca blanca són molt clars: els 

consumidors poden tenir accés a productes, amb la qualitat de les marques de 

fabricant, a un preu inferior. 

En l’actualitat, el nom del fabricant del producte de marca blanca apareix en l’envàs 

de manera que els consumidors poden saber l’origen del producte. Així, podem parlar 

també d’una doble garantia en els productes de marca blanca (la garantia del 

productor més la garantia de l’empresa distribuïdora). 
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També ens podem preguntar per què hi ha un acord entre productors i distribuïdors per 

a comercialitzar la marca blanca. En aquest punt, podem trobar molts avantatges i 

inconvenients però si es fa un balanç global, els avantatges han de ser superior als 

desavantatges. Només cal observar l’augment de vendes de marca blanca en els 

últims anys. 

L’empresa productora té uns avantatges al vendre productes propis a empreses 

distribuïdores. En primer lloc, aquesta té una major demanda de productes (els 

productes que ven als distribuïdors) per tant, pot aprofitar les seves capacitats de 

producció de forma més eficient mitjançant les economies d’escala. També, a través 

de les marques blanques, l’empresa productora és capaç d’arribar a una part del 

mercat, amb menys poder adquisitiu, quan abans no podia. A més a més, s’estableix 

una relació productor-distribuïdor que fa guanyar confiança als productors. S’assegura 

que els seus productes de marca es podran vendre en aquell supermercat. Finalment, 

aquesta integració vertical fabricant-distribuïdor ajuda a eliminar petits competidors 

que no poden competir amb els preus de les empreses de distribució. Per exemple, hi 

ha petits fabricants que no poden atraure distribuïdors que els comercialitzin la seva 

marca. 

De totes maneres, comercialitzar marques blanques pot perjudicar les empreses 

productores. Per exemple, si el mercat de marques blanques creix pot fer que els 

consumidors s’acostumin als preus baixos i deixin de comprar marques pròpies ja que 

s’adonen que la qualitat és similar. Llavors, automàticament, es produeix una guerra 

de preus entre les dues marques que pot fer perdre competitivitat a la marca de 

distribució. També es crea un conflicte entre els interessos del distribuïdor i del fabricant 

ja que les dues marques coexisteixen als mateixos prestatges. És a dir, que l’espai és 

limitat i hi ha el risc que el distribuïdor reservi un espai estratègic a la seva pròpia marca. 

Per altra banda, a l’empresa productora li costarà més trobar un distribuïdor a qui 

vendre els seus productes que a un distribuïdor trobar un productor.    

Des del punt de vista de les empreses distribuïdores, està clar que l’interessant és oferir 

com més productes de marca blanca, millor. Per una banda, la rendibilitat que 

ofereixen les marques blanques és superior a la rendibilitat que ofereixen marques de 

fabricant. A més a més, als distribuïdors els convé tenir una marca que es diferenciï 

fàcilment de la resta de marques. D’aquesta manera, pot fer que els consumidors es 

fidelitzin amb la cadena de supermercat del distribuïdor i es creï un nou vincle 

supermercat-client. Per últim, els grans distribuïdors tenen el desig de poden tenir un 

control del mercat mitjançant el control de l’oferta. 
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2. Actualitat marques blanques 
 
2.1 Quotes de mercat 
 
A nivell autonòmic, el mercat alimentari està dominat per tres grans cadenes, aquestes 

van facturar el 50% de les vendes de distribució el 2007, segons l’anuari del sector 

elaborat per la direcció general de Comerç de la Generalitat. Carrefour és el grup 

empresarial que té una major importància a Catalunya, ja que tant pel que fa al 

volum de vendes com a la superfície comercial és qui ocupa el primer lloc amb un 

16,72% de superfície ocupada respecte el total i un 19,94% del volum de vendes totals 

al país. Seguidament trobem Eroski i Mercadona, els quals ocupen la segona i tercera 

posició, aquesta última amb una quota de mercat per superfície del 10,17% i una 

facturació del 17,30%. Per altra banda, Bonpreu es troba en cinquena posició i la seva 

quota de mercat es resumeix amb els percentatges del 6,13% i  del 4,48% pel que fa a 

la superfície comercial al volum de vendes, respectivament . 
 

Raó QM (m
2
) QM (volum de vendes) Diferència entre QM

Grup Carrefour 16,72 19,94 3,22
Grup Eroski 14,66 12,79 -1,87
Mercadona,SA 10,17 17,3 7,13
Grup Condis 8,2 6,59 -1,61
Grup Bonpreu 6,13 4,48 -1,65
Schlecker,SA 5,53 3,78 -1,75
Grup Miquel Alimentació 4,49 4,11 -0,38
Grup Consum 4,44 3,43 -1,01
Lidl Supermercados, SAU 3,44 3,93 0,49
Superfícies de Alimentación,SA 3,06 2,09 -0,97
Grup Empreses El Corte Inglés 2,48 2,07 -0,41
Grup Auchan 2,25 3,06 0,81
Fórmula Adecuada para Catalunya,SA(FACSA) 2,19 0,67 -1,52
Grup Corporación Alimentaria Guissona 1,55 4,39 2,84
Grup ITM Ibérica 1,62 1,62 0
Grup La Sirena 1,5 1,46 -0,04
Aldi Supermercados, SL 1,39 0,7 -0,69
Supermercados Pujol,SA 1,33 1,45 0,12
Fragadis,SL 1,17 0,55 -0,62
Valvi Alimentació i Serveis,SL 1,07 0,48 -0,59
Altres 6,49 5,11 -1,38
Font : Elaboració pròpia a partir de la Direcció General del Comerç

 
 

Durant el període de 2002 fins a 2007, s’aprecia un creixement de la marca blanca, 

que passa del 22,7% en el 2002 fins al 26,4% a finals del 2007. Seguidament, al 2008 la 

marca de distribució augmenta la seva presència fins arribar a percentatges 

relativament alts, concretament un 32,5% gràcies a les conseqüències de la crisi. 1 

                                                 
1 Veure annex, gràfic 1.1. 
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Observem com, tant Mercadona com Bonpreu, han augmentat la seva presència en 

el mercat. A partir del 2001, Mercadona pateix un augment considerable del seu pes i 

rellevància en el mercat, augmentant gairebé un 5% la seva superfície ocupada , 

situant-se d'aquesta manera en tercer lloc per darrere de Carrefour i Eroski. 

Per la seva banda, Bonpreu també veu augmentada la seva importància, però en 

menor mesura que Mercadona; el seu creixement es situa al 1,13% entre 2001 i 2007.  

A nivell estatal, pel que fa a la quota de mercat al 2007, Mercadona és la gran 

dominadora del mercat amb un 19,6% del total, seguit de Carrefour i Dia amb un 11,7% 

i 10,8% respectivament. Observem com Mercadona ha estat la cadena que més ha 

crescut respecte l’any 2006, seguida del grup Carrefour. Finalment, durant l’any 2008, 

Mercadona s’ha fet amb el 20,1% de la quota de mercat, i per altra banda Carrefour i 

Dia l’han augmentat fins al 11,9%. D’aquesta manera veiem que és una empresa amb 

una gran oferta de marca blanca qui domina el sector de la distribució espanyol. 2 

 

2.2 Guerra de les marques blanques 
 
L’anomenada “guerra de marques” consisteix en la guerra que duen a terme els 

distribuïdors i els fabricants de productes. Els distribuïdors parteixen amb avantatge, són 

els que tenen més armes en aquesta guerra, i per aquest motiu i perquè saben que 

poden, pressionen als fabricants per tal que aquests els hi venguin el producte a un 

preu molt baix, tan baix que, en molts casos, el fabricant no hi pot fer res i s’ha de 

resignar a realitzar un mal negoci o simplement deixar de fer-lo. 

 

Mercadona és pionera en aquest conflicte, a mitjans d’octubre de 2008 la seva 

estratègia es va basar a eliminar referències dels seus supermercats per abaratir preus. 

Fins ara, ha eliminat més del 10% de les referències dels seus supermercats. 

Segons dades publicades en Alimarket, les vendes de productes de marca han caigut 

un 4,1% respecte finals del 2007 i les expectatives preveuen que aquest descens de les 

vendes pot arribar fins al 10% o més. Per altra banda, les marques blanques han anat 

guanyant quota de mercat fins a situar-se al voltant del 40%, segons dades de l’estudi 

publicat per Aecoc.  

 

Són molts els que creuen que estratègies com la de Mercadona, així com la creixent 

importància de les marques blanques ens poden portar a un model de distribució 

pròxim al supermercat “discount” (aquell supermercat que ofereix preus més baixos ja 

que redueix costos de personal) amb conseqüències negatives com la pèrdua de 

valor del mercat.  

                                                 
2 Veure annex, gràfic 1.2. 
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Per tant, aquest “nou món” de les marques blanques té la seva part negativa. Molts 

especialistes, entre ells Gerard Costa, professor de marketing de ESADE opinen que 

“pot acabar amb la innovació perquè tan aviat com es llança un nou producte al 

mercat, en pocs mesos la majoria de marques blanques ho copien i posen a la venda 

productes similars. També és una amenaça per als petits fabricants que podrien tendir 

a desaparèixer”.  

 

Les marques investiguen durant anys les característiques i les preferències del 

consumidor abans de portar al mercat un nou producte i això significa inversió, la qual 

recuperen una vegada venen el seu producte. Però les marques de distribució, una 

vegada el nou producte arriba al consumidor, el poden copiar i oferir un producte de 

característiques idèntiques o semblants a un preu més baix. Amb aquesta pràctica es 

perjudica la investigació, el fabricant pot tenir la temptació de deixar d’invertir en 

aquest sector i esperar que ho faci algú altre, ja que de totes maneres pensa que el 

producte s’acabarà copiant. D’aquesta manera, la innovació podria estar en perill, els 

consumidors s’haurien de conformar amb un producte homogeni i sense valor afegit. 

 

D’altra banda, no tothom pensa de la mateixa manera, i n’hi ha que creuen que la 

innovació és l’única via que tenen les grans marques per sobreviure, que és la manera 

amb la qual poden tornar a recuperar la quota de mercat que puguin perdre amb les 

“còpies” de les marques del distribuïdor, és el cas de Joan Sabartés, Cap Ensenya 

Orangutan. 

La situació actual en el sector de la distribució és inquietant, tal com apunten experts 

en el sector, el mercat ha deixat de créixer, i l’única forma de créixer és guanyar nous 

clients, “robar” clients a les altres cadenes. La guerra es centra ara en les batalles en 

els preus, on els més perjudicats seran els petits fabricants que, com ja hem comentat, 

podrien acabar desapareixent. Les noves estratègies, doncs, es centren a rebaixar 

preus tant com puguin, exemple d’això són les mesures preses per Carrefour que ha 

baixat un 25% els seus preus i ha obert al territori francès nous establiments que oferiran 

nous productes de baix preu amb l’objectiu de guanyar nous clients. Per altra banda, 

Caprabo va optar per oferir una marca blanca diferent(SeleQtia), en comptes d’oferir 

un producte de gamma baixa posen a la venda productes de més qualitat, productes 

premium. 

 

La majoria de les cadenes veuen la crisi com una gran oportunitat per fer-se un lloc o 

reafirmar-se en el mercat de la distribució. 
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2.3 Les marques blanques a Europa 
 
La crisi ha facilitat a les marques blanques fer-se un lloc de gran importància dins el 

mercat, i això no tan sols ha passat a Espanya sinó que també ha tingut una gran 

repercussió a la resta d'Europa. 

 

Pel que fa als percentatges de vendes de marca blanca respecte els productes de 

fabricant, Espanya s'ha fet amb el lideratge, ja que a finals de 2008 les vendes 

d'aquests productes representaven el 32% del total. En segona posició trobem a 

Alemanya amb un 31% de ventes de marques blanques, que ha baixat una posició en 

benefici d'Espanya. El país alemany ocupava la primera posició durant els anys 

anteriors fins que, per culpa de la caiguda de la crisi, les ventes de productes de 

marques blanques va augmentar un 2,8% a Espanya.  

 

En tercera posició, amb un 27%, trobem als països d'Holanda i Regne Unit i amb un 26% 

i un 13% es situen en quarta i cinquena posició França i Itàlia respectivament. 

Cal dir que tots aquests països han augmentat aquests percentatges durant el 2008.  

2.4 Entrevista a Aintzane Gastesi, redactora de la secció d’economia de La Vanguardia3 
 
Per tal d’aprofundir en l’actualitat de les marques blanques hem pogut comptar amb 

la col�laboració de la periodista Aintzane Gastesi, redactora de la secció d’economia 

de La Vanguardia. Durant el període de la nostra recerca, ens hem anat informant a 

través de les notícies publicades pels mitjans de comunicació, entre les quals han 

destacat les notícies de la periodista. A partir d’aquest moment, vam creure 

convenient posar-nos en contacte amb ella, ja que crèiem que ens seria de gran 

ajuda i ens aportaria un valor afegit al nostre treball.   

A més a més de facilitar-nos informació sobre les marques blanques, també s’ha ofert 

a respondre’ns una entrevista en la qual ens dóna la seva opinió respecte la situació 

actual i futura de les marques blanques. 

                                                 
3 Podeu veure l’entrevista completa a l’Annex, entrevista 2.1. 
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3. Cas concret: Bonpreu i Mercadona 
 
3.1 Grup Bonpreu 
 
 3.1.1 Aproximació Grup Bonpreu 
 

En aquest apartat es pretén aproximar el lector a l’empresa que més endavant 

tractarem i analitzarem més a fons. Així doncs, és important contextualitzar tant 

l’entorn econòmic com l’entorn conceptual.  

En primer lloc, creiem convenient explicar una breu història de l’empresa per tal 

d’entendre el context en què es mou així com les decisions que es prenen des de 

l’interior de l’empresa. 

Seguidament, és important analitzar les diferents estratègies que duu a terme 

l’empresa i relacionar-les directament amb les diferents ensenyes que tracta el Grup. 

D’aquesta manera, es podrà aprofundir i contrastar amb un estudi empíric que es 

realitzarà en els propers apartats de l’estudi. 

 

3.1.1.1 Història 

  

 El Grup Bonpreu remunta els seus orígens al 7 de setembre de 1974. Manlleu 

(Barcelona) fou el lloc escollit. La família Font Fabregó veu l’oportunitat de formalitzar 

en forma d’empresa tots aquells fruits que havien nascut de l’activitat comercial en 

petites places i mercats de pobles catalans. 

Aquesta oportunitat no va ser desaprofitada i es va obrir al públic el primer establiment 

en règim d’autoservei per tal de satisfer les necessitats alimentàries més bàsiques.  

Arribant al 1988 apareix el primer hipermercat de Catalunya amb l’ensenya d’Esclat, 

situat a Vilafranca del Penedès.  De totes maneres, el Grup Bonpreu al llarg del temps 

s’ha diversificat en forma de benzineres amb el nom d’Esclatoil. Aquestes, sempre 

situades al costat de supermercats de la cadena, han permès oferir una atracció més 

al consumidor. La primera benzinera apareix al 1995 juntament amb l’Esclat situat a 

Malla, a la comarca d’Osona.  

A principis de l’any 1998, una part de les diferents cadenes de distribució del sector fa 

un gir en direcció a una nova estratègia de preus anomenada SPE (Sempre Preus 

Econòmics). Aquesta estratègia consta d’una disminució dels marges de guanys de 

l’empresari per producte, per tal d’oferir-lo a un preu més atractiu i, a la vegada, 

competitiu. El Grup Bonpreu no va estar-ne al marge. La creació d’una nova ensenya, 

Orangutan, va omplir la vacant que fins aleshores tenia el Grup. De totes maneres no 

es va voler deixar mai de banda els dos pilars del Grup, la qualitat i el servei.  
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A partir de l’any 2000 l’empresa ha realitzat diverses qüestions que han permès 

consolidar-la dins el mercat actual. Una d’elles va ser la introducció de la targeta client 

que potencia el client habitual oferint descomptes addicionals i avantatges respecte 

els seus productes.  A més, durant aquest temps, el Grup Bonpreu ha creat la seva 

pròpia marca, marca Bonpreu, que des de l’entitat s’assegura que “es prioritza la 

qualitat, tot i que, evidentment, amb un preu econòmic”. 

Tant la creació de la marca blanca com el creixement a causa de l’increment de 

nous establiments  permet a l’empresa obrir un nou magatzem i un obrador de carn al 

municipi de Balenyà durant els anys 2003 - 2004, ampliant així el nombre de productes i 

serveis oferts als clients.  

En els darrers anys, el Grup ha anat invertint amb noves instal�lacions així com a 

reformar botigues que ja s’havien quedat obsoletes. Es pretén reformar-les per 

convertir-les en un model específic anomenat Bonpreu Ràpid, que consisteix a intentar 

agilitzar el procés de compra traient els taulells i adaptant-se a les noves estratègies del 

consumidor. A banda d’això, es pretén modernitzar els establiments per tal de fer-los 

més atractius i amplis.  

En fi, el Grup Bonpreu és fruit d’un llarg camí dins el sector de la distribució a 

Catalunya.  

 

3.1.1.2 Estratègia del Grup Bonpreu 

 

En primer lloc, cal dir que el Comitè de Direcció és l’òrgan de màxima rellevància 

encarregat d’establir estratègies tant polítiques com econòmiques. A més, li recauen 

les funcions d’identificar, supervisar i gestionar el desenvolupament econòmic, social, i 

mediambiental de l’empresa.  

Així doncs, el Comitè de Direcció vetlla pel creixement econòmic de l’empresa, 

establint estratègies de mercat que permetran augmentar la quota de mercat assolint 

un nivell de vendes major.  

En segon lloc, cal definir què entenem per estratègia de mercat. Una estratègia de 

mercat és aquell conjunt de recursos que utilitza una empresa per tal de diferenciar-se 

de la resta, amb l’objectiu específic que cada una d’elles pugui tenir.  

L’objectiu principal de l’empresa es centra en la creació de riquesa a curt i a llarg 

termini i en la voluntat de continuar augmentant posicions dins el sector. Per tal 

d’adquirir aquests objectius, és necessari dur a terme una correcte estratègia de 

mercat sense deixar de banda valors com la honestedat i confiança, l’actitud positiva, 

la consciència d’equip i un desenvolupament sostenible.  
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El Grup dóna rellevància tant a les estratègies de preus com a les de qualitat. “Només 

una combinació d’aquestes ens permetran assolir l’èxit”. Si analitzem la política de 

preus observem que el Grup Bonpreu està immers dins una forta competència cosa 

que fa que la política de preus vagi adreçada en aquesta direcció. Dit altrament, està 

condicionat per les polítiques de preus que imposen els líders del mercat com, per 

exemple, Mercadona. Aleshores el Grup ha de mantenir un nivell de preus òptim per 

tal de no veure’s desplaçat del sector.  

Tanmateix, el Grup pot obtenir alguns avantatges a causa de la diversificació 

d’ensenyes que posseeix, ja que li permeten establir unes polítiques una mica diferents 

tal i com analitzarem en l’apartat següent.  

Així doncs, la forta competència del sector imposa estratègies SPE (Sempre Preus 

Econòmics)  per la qual cosa Bonpreu ha d’implementar unes polítiques de preus molt 

ajustades, determinades pel mercat. 

 

En la mateixa direcció van les estratègies de qualitat, les altes exigències dels 

consumidors proporcionen un fort condicionant a l’hora de planificar-les. Aquestes 

intenten subministrar la major qualitat possible sense deixar de banda el preu d’adquirir 

el producte. Sovint una major qualitat es tradueix en un augment substancial del preu i 

, per aquest fet, el Grup ha apostat pels productes de la casa pròpia, productes 

Bonpreu,  intentant proporcionar una bona relació qualitat-preu.  De totes maneres, la 

política de la marca blanca Bonpreu es duu a terme com si fos una marca comercial 

més, així que no es dóna una importància addicional.  

 

Les estratègies de promoció tenen l’objectiu principal de donar un valor afegit al 

producte, intentant diferenciar-lo de la resta. Sovint condicionen el consum de moltes 

famílies, per la capacitat d’atracció que tenen. A més, proporcionen  més utilitat ja 

que ofereixen més quantitat del producte o bé una reducció de preu considerable. 

Aquestes estratègies, doncs, són importants dins el Grup ja que permeten incentivar el 

consum.  
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3.1.1.3 Ensenyes del Grup Bonpreu 

 

El Grup Bonpreu està format per tres ensenyes: Bonpreu, Esclat i Orangutan.  

Si entrem a analitzar cada ensenya per separat observem que darrera d’elles s’hi 

amaga una estratègia diferent, però no podem oblidar l’àmbit en el qual es troben 

totes, Catalunya. Per tant totes es dirigeixen a satisfer un consumidor català.  

Bonpreu és l’ensenya principal del Grup i té l’objectiu de transmetre la seguretat 

d’aquest en el seu conjunt. Es caracteritza, doncs, per uns supermercats amplis, 

ordenats, amb un personal qualificat i amable. Principalment, s’ubiquen en nuclis 

urbans i tenen una extensió de fins a 1000 metres quadrats, que els hi permeten oferir 

gran varietat de productes així com la seva pròpia marca de distribució. Els serveis de 

xarcuteria, fruiteria, peixateria, formatgeria, fleca solen estar coberts en les diferents 

seccions que formen el supermercat. 

En el dia d’avui existeixen 69 supermercats d’aquesta ensenya repartits per tot el 

territori català que tracten d’oferir un bon servei amb una bona relació qualitat – preu.  

Finalment destacar la creació del Bonpreu Ràpid que són supermercats Bonpreu 

reformats, inferiors als 500 metres quadrats, i que tenen per objectiu agilitzar la compra 

dels consumidors.  

 

En segon terme, hi trobem l’Esclat. Aquesta ensenya és utilitzada pel Grup Bonpreu pel 

concepte d’hipermercats. Tal i com ens mostra la definició d’hipermercat, aquests 

ofereixen una major quantitat de productes (alimentaris, de drogueria, de neteja, 

jardineria, de basar, entre altres) i a la vegada estan situats a les perifèries, és a dir, als 

afores dels nuclis urbans. Una altra característica important és la dimensió de 

l’hipermercat. L’ensenya Esclat pot arribar a tenir una àrea de fins a 6000 metres 

quadrats, amb gran aparcament pels clients.  

Finalment, comentar que l’Esclat permet competir més eficientment en preus que 

Bonpreu ja que el fet que es trobi als afores permet realitzar un estalvi important per 

l’empresa i aleshores la política de preus pot veure’s modificada. De totes maneres, el 

fet que el consumidor s’hagi de desplaçar a la zona comercial fora del nucli urbà 

també suposa un cost addicional pel client.  

Cal remarcar, finalment, que en l’actualitat hi ha 25 hipermercats Esclat. 

 

En tercer lloc, trobem l’Orangutan. És la darrera ensenya del Grup i té l’objectiu de 

atraure aquells clients que optin per un supermercat “discount”. La filosofia d’aquest és 

més impersonal i permet al supermercat rebaixar costos de personal, així com 

d’organització.  
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De totes maneres, la qualitat i el bon servei són pautes que no es poden oblidar de 

cap de les ensenyes del Grup Bonpreu ja que formen els seus pilar bàsics.  

Els supermercats Orangutan es troben en ciutats de forta densitat de població i 

disposen d’una superfície entre 400 i 800 metres quadrats. Aquesta ensenya permet 

establir una estratègia de SPE (Sempre Preus Econòmics) durant tot l’any. I, per tant, 

permet la distribució a una relació qualitat – preu molt correcte.  

Finalment, dir que actualment hi ha 21 Orangutan a tota la geografia catalana.  

 

A més a més, el Grup Bonpreu té un servei de benzinera que duu el nom de EsclatOil 

que no entrarem a analitzar. 

 

És d’aquesta manera com el Grup Bonpreu assoleix tres vessants dins el mateix sector 

de la distribució amb tres estratègies diferents per tal d’intentar arribar al màxim de 

clients possibles i de tots els perfils.  

 

3.1.2 Grup Bonpreu en xifres4 

 

En aquesta secció, ens disposem a especificar algunes dades rellevants del Grup.  

Tal i com hem comentat, el Grup Bonpreu ocupa el cinquè lloc en superfície del total 

d’empreses de distribució repartides pel territori català amb un 8,13%. 

Pel que fa als nivells de facturació o nivells de venda també ocupa la mateixa posició 

amb un 4,48% del total.  

En l’actualitat, el Grup Bonpreu consta de: 

 

• 51 supermercats Bonpreu. 

• 13 supermercats Bonpreu Ràpid. 

• 21 supermercats Orangutan. 

• 25 hipermercats Esclat.  

• 11 benzineres EslatOil.  

 

Actualment el Grup està format per un total de 2950 professionals dels quals un 97,7% 

tenen un contracte indefinit i un 78,3% dels quals amb jornada completa. A més, un 

92,7% del personal prové de Catalunya i un 81,8% dels professionals són dones.  

                                                 
4 Font: Memòria 2007. 
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Pel que fa la formació per professional observem que és important dins l’empresa ja 

que es dediquen aproximadament unes 16,7h. A més a més, el 100% de la formació es 

fa dins l’horari laboral. De totes maneres, no entrarem en detall en aquest aspecte ja 

que no és la part fonamental del treball.  

 

La quota de mercat de la marca blanca en el dia d’avui és del 18%, arribant fins al 

miler de productes de la marca Bonpreu.  

Pel que fa al nivell de vendes del passat 2007 cal remarcar que ha assolit una xifra 

important: 422,96 M €.   

Finalment, veiem que al llarg dels anys el Grup ha mantingut una línia ascendent tant 

en nivell de vendes com en beneficis. Si observem la següent taula veurem com en els 

darrers tres anys el Grup va augmentant els seus ingressos. 

 

 

 

 

3.1.3 Entrevista al Sr. Joan Sabartés i Pardo. Adjunt a la Direcció Comercial del 

Grup Bonpreu i Cap Ensenya Orangutan5 

 

Al començar la nostra anàlisi del Grup Bonpreu, vam veure la necessitat d’obtenir 

informació de primera mà per tal de poder aprofundir més en les estratègies de la 

cadena. Aquesta dificultat la vam resoldre amb l’ajuda de Joan Sabartés, que ens va 

concedir una entrevista en la qual ens va facilitar valuosa informació amb  què vàrem 

acabar de determinar les estratègies del Grup i vàrem endinsar-nos més en el món de 

les marques blanques. 

L’entrevista està estructurada en dos blocs. En el primer es tracten temes relacionats 

amb el Grup Bonpreu i el seu entorn, mentre que en el segon vàrem creure oportú 

preguntar sobre les marques blanques en general.  

Finalment cal dir que aquesta entrevista ens ha permès donar més credibilitat al nostre 

estudi, contrastant la nostra recerca amb les dades obtingudes de forma directa.  

Les respostes van ser molt argumentades, centrant-se en la nostra comprensió sense 

descartar el mínim detall. 

                                                 
5 Podeu veure l’entrevista completa a l’Annex, entrevista 2.2. 

2005 2006 2007

Beneficis(€) 6.376.704,10 8.175.492,35 8.656.109,58
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3.2 Grup Mercadona 

 3.2.1 Aproximació a Mercadona 

 

En aquest apartat farem una aproximació al grup Mercadona. Primer resumirem 

breument la història del grup i més endavant explicarem les principals estratègies de 

mercat que està duent a terme Mercadona en l’actualitat. D’aquesta manera, 

tindrem els conceptes bàsics per, més endavant, poder analitzar  i aprofundir sobre 

altres aspectes i estudis que hem realitzat. 

 
3.2.1.1 Història 

 

Els inicis del grup Mercadona comencen l’any 1977 amb el matrimoni format per D. 

Francisco Roig Ballester i Dª Trinidad Alfonso Mocholí. El matrimoni inicià l’empresa 

Mercadona dins el grup “Cárnicas Roig”. Llavors un negoci familiar de carnisseries. 

L’any 1981 Joan Roig i la seva esposa, juntament amb els seus germans (Fernando, 

Trinidad, Amparo) compren Mercadona al seu pare. L’empresa tenia 8 botigues i uns 

300 m2 de superfície. Joan Roig assumeix la direcció de l’empresa i comença la 

activitat de Mercadona com a empresa independent.  

Des d’aquell moment, l’empresa comença a créixer obrint noves botigues, 

principalment a València. També es realitzen algunes innovacions importants, com per 

exemple l’any 1982 Mercadona és la primera empresa d’Espanya a utilitzar l’escàner 

per llegir els codis de barres i l’any 1986 es distribueix la targeta de compra per als 

clients. 

Al 1990 Joan Roig i la seva dona passen a tenir la majoria de capital de l’empresa. A 

partir d’aquí Mercadona comença a expandir-se: l’any 1990 Mercadona adquireix un 

centre de distribució i desenvolupament que li permet tenir presència a Madrid. Al 

1991  compra Super Aguilar i els supermercats Dinos. D’aquesta manera l’any 1992 

s’arriba a la xifra de 150 botigues i 10.000 treballadors. És també en aquests anys quan 

l’empresa evoluciona en la seva estratègia comercial, l’any 1993 s’implanta el SPB 

(sempre preus baixos),  que més endavant derivarà en el Model de Qualitat Total. 

L’any 1996 apareix per primer cop el producte recomanat Mercadona, és a dir, la seva 

marca blanca: Hacendado i BosqueVerde. També en aquest any s’obre la botiga 

numero 200 i l’empresa segueix amb l’expansió per Espanya: compra els supermercats 

Vilaró a Catalunya i també compra diferents magatzems a Catalunya i a Màlaga.  



Les marques blanques 
 

 
 

- 19 - 

L’any 2000 Mercadona comença a construir diferents blocs logístics per tot el territori 

com per exemple el de Sant Sadurní d’Anoia per atendre l’àrea de Barcelona. La  

estratègia comercial continua evolucionant: Mercadona firma un conveni col�lectiu a 

llarg termini entre l’empresa i els seus interproveïdors a la vegada que la marca 

Hacendado guanya importància. Als anys 2001-2005 l’empresa fa la seva gran 

expansió: s’inauguren centres logístics a Teruel, Alacant,  Sevilla i Tenerife. S’obren 

noves botigues a llocs com: Palma de Mallorca o Jaén. Així doncs. L’any 2006 

l’empresa tenia 1000 botigues i 60000 treballadors. Finalment, l’any 2008 Mercadona 

llença el Model de Qualitat Total que consisteix a oferir als seus clients productes de 

qualitat a un preu inferior al de la resta de supermercats. 

 

3.2.1.2 Estratègia de Mercadona 

 

Mercadona és una companyia de supermercats de capital espanyol i familiar. Els seu 

objectiu és satisfer totes les necessitats d’alimentació, neteja i higiene dels seus clients. 

En l’actualitat l’empresa té 1210 botigues amb una mitjana de 1300 m2. Té 4 milions de 

clients i representa el 12,6 % de la  quota de mercat espanyola. 

 

L’estratègia comercial del grup es pot resumir amb el model que aplica la companyia, 

que ells mateixos anomenen “MODEL DE QUALITAT TOTAL” que és l’evolució de la 

política de preus sempre baixos (SPB). Recordem que la SPB és una política comercial 

que consisteix a valorar per damunt de tot el preu. Mercadona va ser la primera 

companyia de supermercats a aplicar aquest concepte. L’objectiu del Model de 

qualitat total és fer que el client realitzi una “COMPRA TOTAL”, és a dir, que compri tots 

els productes que necessiti: fruita fresca, drogueria, perfumeria…, i que a la vegada 

aquesta compra tingui el preu més baix possible. Com diu l’empresa: “la qualitat no té 

perquè ser més cara”. Aquesta filosofia d’empresa inclou tenir contents tant els clients 

com els proveïdors. 

Actualment, Mercadona disposa de més de 2000 proveïdors dels quals 109 són 

interproveïdors (són aquells  proveïdors que estan connectats amb l’empresa i que 

tenen un contracte a llarg termini). La qualitat, tant de serveis com del producte, és la 

prioritat principal de Mercadona i és per això que s’hi destinen grans quantitats de 

recursos econòmics. Destaquen les inversions que es fan al departament de Recursos 

Humans i les inversions que es fan en els seus productes recomanats, la seva marca 

blanca: Hacendado, BosqueVerde, Deliplus i Compy. L’empresa ha de garantir la seva 

seguretat alimentària i el seu preu “baix” a través de l’aval dels fabricants. 
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En resum, el model de qualitat total vol satisfer d’igual manera els consumidors, el 

treballador, el proveïdor i la societat. 

 

Pel que fa als consumidors, les principals polítiques que aplica l’empresa són: intentar 

fer una política de proximitat amb els clients i maximitzar la qualitat de la compra  

minimitzant els preus.  

La primera política es refereix als establiments que ha d’oferir la companyia per tal 

d’atraure el màxim nombre de clients. És evident que l’objectiu de l’empresa és ser 

present com a més territoris millor perquè com més supermercats tingui major serà el 

nombre de clients de Mercadona. Per tant, un dels principals objectius de l’empresa és 

la seva expansió territorial.  

Un altre aspecte important és el tipus d’establiment que ha d’oferir. Mercadona, 

actualment, té establiments tant als nuclis urbans com a les perifèries de les ciutats 

mantenint als dos llocs el mateix tipus de supermercat i els mateixos preus. A més a més, 

als últims anys, l’empresa ha començat a obrir establiments  en mercats locals per tal 

de recuperar el valor del comerç tradicional (així mateix ho afirma la companyia). 

D’aquesta manera veiem que Mercadona fa una diversificació en el tipus 

d’establiment per tal d’arribar al màxim nombre de clients possibles. 

També referent a aquest aspecte, fa pocs anys l’empresa va començar a utilitzar un 

nou model de supermercat anomenats “supermercats per ambients” que consisteix a 

organitzar els supermercats per tal de maximitzar la utilitat de l’espai. És a dir, oferir als 

clients un espai ampli i agradable on fer la compra. Al 2008, Mercadona disposava de 

1107 supermercats “per ambient”. 

Finalment, per realitzar la segona política (preus baixos, màxima qualitat) Mercadona 

ofereix principalment el seu producte de marca blanca a un preu inferior als altres 

productes. Cada vegada trobem més productes de marca blanca als supermercats 

Mercadona i cada vegada hi ha menys productes de fabricant; d’aquesta manera els 

productes recomanats guanyen volum de vendes i això li permet a la companyia tenir 

més poder per negociar amb els proveïdors. 
 

Pel que fa als proveïdors, aquest és segurament l’aspecte més important de l’empresa. 

Per una banda, Mercadona ha de seleccionar proveïdors perquè li fabriquin la seva 

marca blanca al mínim preu possible. És per això que l’empresa sempre busca 

contractes a llarg termini o per vida. D’aquesta manera, Mercadona s’assegura una 

gran estabilitat que li permet mantenir els preus sempre a un preu baix. És a dir, 

l’empresa assegura als seus proveïdors un preu fix però constant i sobretot un gran 

volum de vendes. Per tant, apareix un compromís mutu entre empresa i proveïdors. 
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Tot això és possible gràcies a les inversions que ha realitzar l’empresa en centres 

logístics i de distribució que li permet maximitzar el volum de productes distribuïts i 

minimitzar els costos. Actualment, els centres logístics tenen més de 600.000 m2 i està 

previst invertir més de 1.600 milions d’euros en la millora i desenvolupament dels centres 

logístics. S’han invertit més de 500 milions a vertebrar l’activitat productiva. 
 

A part de satisfer clients i proveïdors, també es destinen força recursos als  treballadors 

de l’empresa. Les politiques als treballadors es centren en l‘estabilitat i el  

desenvolupament professional. El 2008 es va destinar una mitjana de 1000 euros per 

treballador en formació. Un altre exemple d’aquesta política és el tipus de contracte 

dels treballadors, que actualment el 100% el tenen fix. També cal destacar que 

l’empresa va decidir no obrir els diumenges (per tal de poder conciliar la vida laboral i 

familiar), que en alguns centres logístics s’han obert guarderies i que el temps de baixa 

maternal és d’un mes. 
 

Referint-nos a la societat, Mercadona té el compromís del desenvolupament social i 

econòmic de les zones on és present. Des del punt de vista social, a més a més, 

Mercadona està realitzant una sèrie de millores en sostenibilitat ambiental, com per 

exemple: produir amb menys recursos naturals (reducció d’envasos i reciclatge) i fer el 

transport més sostenible. Actualment s’utilitzen 419 trens a l’any mentre que com a 

novetat s’ha posat en marxa un nou tipus de camió que funciona amb gas Natural (no 

emet CO2). 

 

3.2.1.3 Hacendado, Delyplus i Bosque Verde 

 

Hacendado, Delyplus i BosqueVerde, són les marques pròpies de Mercadona, la 

marca blanca de l’empresa o com anomena l’empresa,el seu “producte recomanat”. 

Ja hem vist abans la importància d’aquest producte per dur a terme el “model de 

qualitat total”. Mercadona vol oferir una compra total a preus sempre baixos, per tant 

ofereix una amplíssima varietat de productes marca blanca. El producte recomanat 

està dividit en tres marques. En primer lloc hi ha la marca Hacendado, que engloba 

tots els productes d’alimentació, en segon lloc la marca BosqueVerde, que és la 

marca de referència per als productes de neteja del supermercat, finalment la marca 

Delyplus és la marca en que Mercadona presenta els seus productes cosmètics i de 

higiene personal. Aquesta diversificació de la marca blanca ens permet corroborar la 

importància de la marca blanca dins l’empresa. No tenim constància de cap altra 

cadena de supermercat que ofereixi tres marques amb tres noms diferents com a 

marca pròpia. 
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 3.2.1 Mercadona en xifres6 
 

En aquest apartat especificarem algunes de les xifres que hem considerat rellevants 

sobre el grup per tal de comprendre la dimensió i la importància de l’empresa. 
 

Com hem explicat abans el grup Mercadona ocupa la tercera posició en facturació a 

Catalunya amb un 12,79% pel que fa a la superfície representa un 14,65% respecte el 

total de superfície de Catalunya. Se situa entre el grup Caprabo – Eroski i el grup 

Condis. A nivell estatal Mercadona té 1210 botigues i 61500 treballadors, repartits entre 

els supermercats i els centres logístics. Per veure la importància dels treballadors per 

part de l’empresa podem dir que anualment s’inverteixen 1000 euros per treballador 

de mitjana i que el 100% dels treballadors tenen contracte fix. 
 

Encara que no tenim dades oficials sobre la quota de mercat de la marca blanca a 

Mercadona, es considera que se situa entre un 35-40% arribant als 3000 productes de 

marca pròpia.  

Sobre el capital de l’empresa, Mercadona diu que els seus resultats reflecteixen 

l’eficiència del model de qualitat total.  Si miréssim els beneficis podríem veure que són 

sempre constants. També observem que les vendes han augmentat (facturació) Des 

de l’empresa es dóna  importància a aquest fet perquè el que ha fet Mercadona és 

reactivar el consum. 

 

 

 

 

3.2.3 Entrevista al Sra. Agustina Muñoz. Cap de compres de Mercadona7 

 

De la mateixa manera que amb el Grup Bonpreu, vam voler aprofundir més en la 

filosofia i l’estratègia de Mercadona. Tot i que la informació relacionada amb 

Mercadona és més abundant, volíem obtenir-ne de primera mà. Per això, vam 

aconseguir poder parlar amb un alt càrrec de l’empresa, concretament una cap de 

compres.  

L’entrevista consta de dos blocs. En el primer es tracten temes relacionats directament 

amb Mercadona i en el segon realitzem preguntes més generals sobre les marques 

blanques. 

Tot i partir d’un format similar a la realitzada al Grup Bonpreu, les respostes a aquesta 

entrevista van ser certament inquietants i en algun cas inesperades. 

                                                 
6 Font: Memòria 2008 
7 Podeu veure l’entrevista completa a l’Annex, entrevista 2.3. 

2006 2007 2008
Facturació (€) 12.158 13986 15379
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4. Estudi empíric 
 
4.1 Enquestes 
 
Amb la intenció de comprovar analíticament si les nostres observacions eren certes, 

hem elaborat una sèrie de preguntes per fer als consumidors dels dos supermercats del 

nostre estudi. Concretament hem enquestat a cinquanta consumidors de cada un dels 

dos establiments. 

Seguidament exposem les preguntes escollides juntament amb les diverses alternatives 

que hem ofert als enquestats: 

1. Es vostè consumidor de marques blanques? 
a. Sí 
b. No 
 

2. Que valora més de les marques blanques? 
a. Preu 
b. Qualitat 
c. Tipus de producte 
 

3. En quins tipus de productes de marca blanca confia més? 
a. Alimentació 
b. Neteja 
c. Begudes 
d. Higiene personal 
e. Làctics 
f. Tot 
 

4. Al comprar un producte de marca blanca, en què es fixa? 
a. En el nom del fabricant 
b. En el nom de la cadena de supermercat distribuïdora 
c. En el país de procedència 
d. En la informació nutricional 
e. En res 
 

5. Quina qualitat té la marca blanca en comparació amb les marques de renom? 
a. Més qualitat 
b. Menys qualitat 
c. La mateixa qualitat 
 

6. Com li ha afectat la crisi econòmica en la compra de marques blanques? 
a. He començat a comprar alguns productes de marques blanques 
b. Compro tant productes de marques blanques com de renom 
c. He començat a comprar majoritàriament productes de marca blanca 
d. Compro els mateixos productes de marca blanca que abans 
 

7. Quant gasta habitualment al cap d’una setmana? Per quantes persones es 
aquesta despesa? 

 
8. Quina puntuació sobre deu donaria a  la marca blanca del supermercat? 

 
 

El mètode emprat per tal d’escollir els subjectes del nostre estudi ha estat un mostreig 

aleatori sistemàtic en el qual es selecciona a l'atzar un element de la població i a partir 

d'aquest element se seleccionen els elements següents de k en k.8 

                                                 
8 Per veure els resultats detallats de les enquestes consulteu el punt 3  de l’Annex. 
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4.2 Resultats de les enquestes 
 
Després de concloure totes les enquestes començàrem a analitzar-les. Els següent pas 

va ser procedir a l’elaboració dels gràfics de les respostes de l’enquesta, a continuació 

es poden veure els diagrames i les conclusions extretes: 

 
1. Es vostè consumidor de marques blanques? 
 
� Bonpreu     � Mercadona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podem veure com una gran majoria de la població adquireix com a mínim un 

producte de marca blanca habitualment. Una altra observació que es pot fer és que a 

Mercadona el percentatge de persones que no compren marques blanques és inferior, 

aquest fet concorda perfectament amb la part explicada anteriorment sobre les 

diferents estratègies dels supermercats: l’estratègia de Mercadona de retirar 

referències força el client a consumir la pròpia marca blanca de l’establiment. 

 
2. Què valora més de les marques blanques? 
 
� Bonpreu     � Mercadona 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veiem que les preferències entre qualitat i preu es troben molt igualades en el cas del 

grup Bonpreu, això es deu probablement a la bona relació qualitat preu que ofereixen 

els productes en aquest establiment. Pel contrari, observem que a Mercadona els 

clients valoren més el preu que la qualitat, les dades fan evident la importància que 

tenen els preus a aquesta cadena de supermercats, que és superior a la qualitat. En els 

apartats següents observarem si realment existeix una diferència de preus a favor de 

Mercadona. 
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3. En quins tipus de productes de marca blanca confia més? 

 
� Bonpreu     � Mercadona 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podem veure que les proporcions son molt semblants a ambdós establiments, amb 
l’única diferencia quant al percentatge de persones que compren tot tipus de 
productes i els que només en compren d‘alimentació. Veiem que a Mercadona els 
consumidors majoritàriament confien en la marca blanca per tot tipus de productes; 
això torna a concordar amb la política que duu a terme Mercadona. Per l’altra banda, 
Bonpreu té un alt percentatge de consumidors que utilitzen la marca Bonpreu sobretot 
a l’alimentació; aquesta dada ens confirma la qualitat dels productes d‘alimentació al 
grup Bonpreu tal i com indicava la informació obtinguda citada anteriorment. 
 

4. Al comprar un producte de marca blanca, en què es fixa? 
 
La primera conclusió que vam trobar va ser que la gent no es fixava en res en concret 
a l’hora de comprar un producte determinat de marca blanca. Aquesta dada és 
important ja que ens indicaria que les estratègies de les marques de renom de dir que 
no fabriquen per altres marques no serien importants, com a mínim en temps de crisi, ja 
que la gent no es fixa en qui és el fabricant del producte. 
 

5. Quina qualitat té la marca blanca en comparació amb les marques de renom? 
 

� Bonpreu     � Mercadona 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veiem que a tots dos establiments el percentatge de gent que opina que tenen la 
mateixa qualitat és superior al cinquanta per cent. Les diferències entre Bonpreu i 
Mercadona poden venir donades pel fet que el percentatge de gent que no compra 
marca blanca, i per tant creu que la seva qualitat es inferior, és més gran a Bonpreu. 
Tenint en compte aquest fet, els resultats són aproximadament iguals. 
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6. Com li ha afectat la crisi econòmica en la compra de marques blanques? 
 

� Bonpreu     � Mercadona 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A partir d’aquesta pregunta podem extreure diverses conclusions. La primera seria que 
la població ha començat a incrementar el seu consum de marca blanca i ja son pocs 
els que només la compren ocasionalment. Una altra observació és que Mercadona té 
una part més gran que Bonpreu de clients que han passat a consumir majoritàriament 
productes de marca blanca. Això pot ser degut a dues raons: la primera és que 
aquests clients coincideixin amb la població que té la renda més baixa i comprin a 
Mercadona perquè és l’establiment amb els preus més competitius, la segona és que 
l’estratègia que  ha seguit Mercadona de retirar les marques conegudes ha forçat el 
client a escollir entre canviar d’establiment o passar a comprar marca blanca. Pel que 
fa a Bonpreu, el percentatge de gent que no ha canviat els seus hàbits de consum és 
molt superior, cosa que s’avé amb la idea que Bonpreu és una cadena per “elits” i per 
tant, no tan afectats per la crisi. 

 
8. Quina puntuació sobre deu donaria a  la marca blanca del supermercat? 

 
� Bonpreu     � Mercadona 
    

 
 
 
 
 
 
Al diagrama de caixa podem observar que les mitjanes són lleugerament diferents 

(7’465 per Bonpreu i 7’255 per Mercadona) però també es pot observar que les 

desviacions estàndard són gairebé idèntiques (1’008 per Bonpreu i 0’92 per 

Mercadona). Més endavant estudiarem si realment no hi ha diferències entre aquestes 

puntuacions, és a dir, si segueixen la mateixa distribució o no. Això ens voldrà dir que 

no hi ha diferencies significatives entre la qualitat i el nivell de satisfacció que ofereixen 

les dues marques blanques als seus respectius consumidors. 
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4.3 Estudis estadístics9 
 
En aquest apartat pretenem fer un estudi més matemàtic d’alguns dels resultats 

obtinguts a l’enquesta. 

 
4.3.1 Despesa familiar 

 
A més de les preguntes analitzades anteriorment, vam preguntar als enquestats per la 

despesa en supermercats que feien mensualment, així com per a quantes persones 

era aquesta despesa. En aquest apartat pretenem analitzar les despeses a partir de la 

creació d’una família tipus composta per tres persones i comprovar si hi ha diferències 

entre un i altre supermercat. Per tal de procedir en la comparació, hem estandarditzat 

totes les dades obtingudes a despeses per a tres persones. 

Calcularem ara si podem considerar que les despeses són iguals a ambdós 

supermercats, farem un contrast d’hipòtesis per la diferencia de mitjanes: 

A partir de la suposició que les dades segueixen una distribució normal, hem creat un 

interval de confiança al 95% per la diferència de mitjanes amb la fórmula 

( )
,

2

1 1
Diferència

BP M
BP M T

n n
BP M

x x t S
n nα +

 
∈ − ± ⋅ +  
 

, obtenint com a resultat [70’729 , 

194’371]. 

Les hipòtesis escollides són les següents: 

H0: La diferència entre les mitjanes és igual a 0.

Ha: La diferència entre les mitjanes és diferent de 0.  

Posteriorment calculem el p-valor que ens indica la probabilitat de trobar un resultat 

tant o més extrem que el nostre; per fer-ho primer hem d’obtenir la mesura de 

discrepància 0

2 2
(0,1)BP M

BP M

BP M

x x D
d N

n n

σ σ
− −=

+
�  i després calcular 1 menys la probabilitat de 

d obtenint com a resultat un valor més petit que 0’0001 amb la qual cosa hem de 

descartar la hipòtesi nul�la. 

 

A partir del següent quadre resum i de l’anterior resultat al contrast d’hipòtesis, podem 

concloure que hi ha una gran diferencia entre ambdós supermercats. 

Mínim Màxim Mitjana Desviació típica

Bonpreu 320 975 611,9 176,534

Mercadona 270 800 479,4 136,311  

                                                 
9 Per veure els càlculs detallats consulteu el punt 4 de l’Annex. 
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Comprovem que la despesa en establiments del grup Bonpreu és superior a la que 

trobem a Mercadona, segurament a causa d’uns preus superiors a Bonpreu. 

De qualsevol manera, som conscients que les respostes donades sobre la despesa 

mensual pot ser que no siguin certes pel motiu de la reticència de la gent a revelar la 

seva renda, per la qual cosa posteriorment compararem la despesa mensual 

obtinguda a les enquestes amb la despesa que crearem a partir d’una cistella de 

consum d’elaboració pròpia i analitzarem les despeses amb més detall. 

 
4.3.2 Famílies 

 
Arran dels resultats obtinguts a l’apartat anterior, ens preguntem si el prototip de família 

que compra a cada establiment té diferències importants. Per tal de comprovar-ho 

procedirem a calcular un contrast d’hipòtesis per a la diferència de mitjanes quant al  

nombre de persones que conformen la família tipus que compra a cadascun dels 

establiments. 

Les mitjanes de persones per a les quals es feia la compra eren d’ 1’9 persones als 

establiments Bonpreu i de 2’5 persones als establiments Mercadona.  

A partir de les dades recollides i seguint el mateix procediment que a l’apartat anterior, 

hem elaborat un interval de confiança per a la diferència de mitjanes que estableix 

que es troba entre [-0’927,-0’113] en el 95% dels casos; és a dir, a Bonpreu la família 

tipus té entre 0 i 1 integrant menys. 

Pel que fa al contrast d’hipòtesis amb: 

H0: La diferència entre les mitjanes és igual a 0.

Ha: La diferència entre les mitjanes és diferent de 0.  

Trobem un p-valor igual a 0’012 i comparat amb el nivell de significació (0’05) hem de 

rebutjar la hipòtesi nul�la. 

Com a conclusió podríem dir que Mercadona és un establiment més familiar ja que 

hem observat que la mitjana de persones que feia la compra és de 2,5 persones, 

mentre que Bonpreu la mitjana és de 1,9. De totes maneres, és només una conclusió 

extreta dels resultats de la nostra enquesta. 

Malgrat que no tenim les dades suficients per afirmar-ho, a l’hora de fer les enquestes 

ens vam adonar que a Mercadona hi havia una afluència més gran de parelles amb 

fills, potser més afectats per la crisi. Per l’altra banda, a Bonpreu els clients eren 

majoritàriament solters i parelles de gent gran. En aquest sentit, una enquesta més 

extensa de la que hem elaborat dels dos supermercats ens permetria conèixer millor el 

tipus de client, però hem considerat que aquest no formava part dels nostres objectius. 
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4.3.3 Bonpreu i Hacendado 
 

Un altre càlcul que hem volgut fer és un contrast d’hipòtesis quant a la nota que han 

donat els consumidors a la marca blanca del seu establiment; volem comprovar la 

igualtat de mitjanes considerant la igualtat de les variàncies. Així voldrem comprovar si 

els clients creuen que la qualitat dels productes de marca blanca és similar a ambdós 

establiments. Recordem que les principals dades obtingudes eren: 

Mitjana Desviació típica

Bonpreu 7,465 1,008

Mercadona 7,255 0,920  

Per tal de fer el contrast establim les dues hipòtesis: 

H0: La diferència entre les mitjanes és igual a 0.

Ha: La diferència entre les mitjanes és diferent de 0.  

El nivell de significació que hem escollit és del 5% i hem obtingut que la diferència de 

mitjanes es troba a l’ interval [-0’19,0’61] en el 95% dels casos. 

El següent pas és trobar el percentatge de casos pitjors que el nostre, el p-valor, per tal 

de poder acceptar o rebutjar la hipòtesi inicial. Seguint les fórmules anteriors trobem un 

p-valor igual a 0’304, és a dir, el risc de rebutjar la hipòtesi nul�la essent aquesta certa 

és del 30’4%.  

Acceptem la hipòtesi nul�la que diu que la diferència entre mitjanes es zero i per tant 

arribem a la conclusió que els consumidors dels dos grups de distribució tenen la 

mateixa opinió sobre els productes de marca blanca del seu establiment habitual. 

 

Acabarem aquest apartat comprovant si hi ha cap relació entre la puntuació donada 

i el tipus de producte de marca blanca adquirit. Després d’efectuar els gràfics 

corresponents els resultats són els següents: 

 

La diferència més important que 

trobem és entre la puntuació dels 

consumidors que compren tot tipus de 

productes. Mentre que a Bonpreu la 

puntuació és superior a la mitjana, 

trobem que a Mercadona la 

puntuació és inferior. 

Aquest  fet pot ser degut al fet que els 

consumidors de Mercadona es veuen 

forçats a triar la marca blanca. 
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4.4 Perfil del consumidor 
 
“El ciutadà de la nostra època està experimentant l'opulència cada vegada més 

desagradablement, està fart de consumir per consumir, el confon el benestar quan no 

s'associa a la felicitat, que és el que realment busca. Està emergent lentament, però 

activament, la recerca d'un comportament més ètic i responsable”. Són paraules 

d'Ismael Quintanilla, director de la Unitat de Investigació de Psicologia Econòmica i del 

Consumidor (UIPEC) de la Universitat de València durant l’edició de Tecnomarketing 

2009, el Congrés del Marketing i l’Estratègia Comercial.  

Aquesta frase ens transporta a la realitat del nou consumidor, al canvi que ha patit 

aquest a partir dels nous esdeveniments d’aquests últims mesos, a partir d’aquesta crisi. 

Els consumidors tenen una nova mentalitat a l’hora de comprar, uns nous hàbits de 

compra; aquests, el porten a plantejar-se una compra quan abans no ho feia, a ser 

més previngut i no “gastar per gastar”, realitza més actes de compra però omple 

menys el seu cistell i és més sensible al preu. 

Segons la consultora TNS Worldpanel, l’any anterior la freqüència de compra dels 

espanyols es va incrementar el 2,5%, equivalent a visitar els establiments 84 dies a l’any 

(2 més que al 2007) però passant de gastar 50,11 euros a 49,38, és a dir un 1,5% menys. 

Segons un estudi realitzat per la consultora Nielsen, el 75% dels consumidors espanyols 

han modificat la seva manera de comprar productes per a la llar en l’últim any, cosa 

que ajuda a creure l’existència d’una nova “manera de fer” per part del consumidor. 

Respecte aquesta situació, segons dades de l’estudi de la consultora, el principal 

motiu de preocupació dels espanyols és l'actual moment econòmic, deixant de 

banda altres aspectes com la salut o l'educació.10 

 
Els temps de crisi econòmica han afavorit que els consumidors espanyols es mostrin 

cada vegada més sensibles als preus . D'aquesta manera, un 60% dels espanyols 

admet haver començat a adquirir productes alimentaris més econòmics i a gastar 

menys en roba i oci durant aquest últim any.  

A finals de 2008, el 26% dels consumidors afirmava que el preu és el més important a 

l'hora de fer la compra, aquesta dada representa un augment en 5 punts respecte el 

que mostrava aquesta mateixa opinió al 2007. En l'últim any, el 79% dels consumidors 

ha manifestat utilitzar cupons de descompte, un 59% buscar productes en oferta i un 

44% visitar diferents botigues en busca de millors preus. 

Per tant, a partir de totes aquestes dades, el que podem afirmar és que existeix un 

canvi de comportament en el consumidor i s’ha anat produint durant aquest últim any 

2008 i el començament del 2009. 

                                                 
10 Veure annex, gràfic 1.3. 
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Cal dir que aquestes mesures que ens indiquen el canvi de comportament són preses 

partint de la situació econòmica actual i podrien desaparèixer una vegada superada 

aquesta crisi. Clar exemple d’aquesta afirmació són les dades recollides per la 

consultora Nielsen en les quals afirmen que un 32% dels espanyols assegura que quan 

es recuperi la situació econòmica actual, no seguirà comprant marques d'aliments 

més econòmics. En aquesta qüestió podem aportar dades recollides en la nostra 

enquesta en les quals s’observa que, tant en Mercadona com en el Grup Bonpreu, un 

alt percentatge dels consumidors afirmen que han començat a comprar productes de 

marca blanca com a conseqüència de la crisi, concretament un 53% i un 30%. 

 

 

 

Ara, a partir dels resultats de les enquestes, passarem a diferenciar els perfils dels 

consumidors de les dues cadenes. 

En primer lloc, Mercadona posseeix un consumidor conscient que la seva compra es 

basarà en gran part en productes de marca blanca i valorarà més el preu, per sobre 

de la qualitat. Pel que fa als productes en qüestió, compra una àmplia varietat, entre 

els que destaquen per sobre de tots els de neteja i els d’alimentació. Per altra banda, 

la seva valoració de la qualitat de les marques blanques en comparació amb les grans 

marques és  igual, les troba d’una qualitat similar.  

Respecte el Grup Bonpreu, cal dir que el seu consumidor és diferent al de Mercadona. 

Valora més la qualitat que el preu; amb això ja trobem una diferència important; no 

obstant, els productes de marca blanca preferits pel consumidor són els d’alimentació 

i els de neteja. Finalment, a diferència del client de Mercadona, no està tan segur que 

tinguin la mateixa qualitat les referències de marca blanca com les de renom. 
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4.5 Comparació de cistelles de consum 
 
En aquest apartat volem comprovar empíricament les diferències de preus que trobem 

comprant a cadascun dels supermercats estudiats, així com les diferències d’estalvi al 

comprar marca blanca. Per tal de poder analitzar-ho hem elaborat una cistella de 

consum mensual per a una família composta per tres persones.  

 

Primerament hem hagut de trobar els béns que ens interessaven per al nostre estudi, 

per tal d’escollir-los hem buscat dins de la llista dels béns que es tenen en compte a 

l’hora de calcular l’IPC. Una vegada analitzada aquesta llista de productes hem 

escollit els que es poden adquirir als supermercats i, dins d’aquest últim grup, hem fet 

una selecció dels més representatius i/o importants. 

Després d’aquest primer pas hem buscat els productes a ambdós supermercats i hem 

elaborat una llista amb tots els preus.11 Una vegada obtinguts els preus hem procedit a 

crear una cistella amb les quantitats adequades per a la compra mensual que 

necessitava una família composta per tres persones.12 

L’últim pas ha estat eliminar de la nostra cistella els productes que no hem trobat als 

dos establiments i/o dels quals no haguem trobat marca blanca i marca de fabricant. 

 

A continuació mostrem els resultats de la despesa total per a cada establiment i tipus 

de productes: 

Marca Blanca Marca Marca Blanca Marca

449,0164
Despesa
mensual 333,8504 463,732 303,4972

Bonpreu Mercadona

 
 

En primer lloc cal destacar que es pot afirmar que existeix un clara diferència 

monetària a favor de la marca blanca, les diferències de preus entre la cistella de 

marca i la de marca blanca oscil�len dels 130€ d’estalvi mensual al Grup Bonpreu fins 

als 146€ que suposa passar de consumir primeres marques a consumir marca 

Hacendado. Aquests estalvis representen una disminució aproximada del 30% de la 

despesa mensual en les compres al supermercat. 

 

Per altra banda també volem remarcar que existeixen diferències en les despeses 

depenent del supermercat en què es fa la compra. Si ens fixem en les diferències que 

suposa comprar primeres marques a Mercadona i no a Bonpreu, observem un estalvi 

de 15€ mensuals o, el que es el mateix, un estalvi del 3%. 

                                                 
11 Per veure la llista completa vegeu el punt 5 de l’Annex. 
12 Per veure els càlculs corresponents vegeu el punt 6  de l’Annex. 
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Més endavant en el següent apartat podrem comprovar com existeix una diferència 

en els preus de les primeres marques, on Mercadona ofereix els productes 

aproximadament un 3% més barats que a la competència. 

També veiem que existeix una diferència de despeses si comprem marca blanca i ho 

fem en un o altre establiment. Comprar marca blanca a Mercadona ens suposa un 

estalvi de 30€ mensuals que representa un 9% de la despesa. 

 

Totes aquestes dades es troben resumides en els següent quadre: 
 

Diferencies entre: Establiment Diferència %
Marca blanca i Marca Bonpreu -129,88 0,28
Marca blanca i Marca Mercadona -145,52 0,32
Marques blanques Bonpreu - Mercadona -30,35 0,09
Marques de fabricant Bonpreu - Mercadona -14,72 0,03  

 

Per acabar aquest apartat volem comparar els resultats obtinguts en la nostra cistella 

amb els resultats obtinguts en les enquestes. Recordem que en les enquestes la 

despesa mensual mitjana era de 612€ a Bonpreu i de 480€ a Mercadona. 

La primera observació que fem és que la despesa trobada per a Mercadona té un 

valor molt similar amb la mitjana que hem obtingut a les enquestes, en canvi pel que 

fa a la mitjana al Grup Bonpreu veiem que podem confirmar que les despeses son 

superiors, però les mitjanes no son semblants. 

El factor determinant d’aquesta diferència – encara que queden fora de l’abast del 

nostre treball i no serà analitzat – podria ser que la composició de la cistella bàsica a 

cadascun dels establiments és diferent. Bonpreu llavors es diferenciaria de Mercadona 

per tenir uns clients amb una cistella de la compra més àmplia que a Mercadona. 

 

Pel que fa als defectes del nostre estudi, s’ha de tenir en compte que els clients no fan 

una compra totalment de marques blanques ni totalment de marques de fabricant, 

que és el cas que hem considerat nosaltres per tal de simplificar l’estudi. Tampoc hem 

d’obviar que la nostra cistella estava limitada a productes que poguéssim trobar a tots 

els establiments i amb les mateixes marques, així com també estava limitat a una 

selecció dels principals productes i de les principals marques. 

 

En resum, podem confirmar que existeix un estalvi a l’hora de comprar marques 

blanques en comparació a la compra de primeres marques; aquesta diferència 

també depèn de l’establiment en el qual es duu a terme la compra, així veiem que a 

Mercadona existeix un estalvi major en qualsevol tipus de marca. 
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4.6 Comparació de preus 
 

Per tal d’obtenir uns resultats més concrets i individuals, hem escollit una sèrie de 

productes bàsics que trobem a ambdós establiments tant en marca de fabricant com 

en marca blanca. Cal recordar que els preus trobats són per productes amb 

característiques idèntiques i que els productes de marca són de la mateixa marca als 

dos establiments. 

 
A continuació detallem els articles de la cistella escollits per analitzar les diferències de 

preu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A priori podem observar com els preus son superiors en els productes de marca que als  

productes de marca blanca, alhora també podem observar com els preus tenen 

lleugeres diferències entre una marca blanca i l’altra, on trobem una diferència de 

preus a favor de Mercadona. Per finalitzar l’anàlisi inicial també cal destacar que no 

sembla que hi hagi massa diferències entre els productes de marca de cada 

supermercat. 

 
Per tal d’obtenir uns resultats més exhaustius hem elaborat una sèrie de taules que 

presentem i analitzem a continuació: 

 

Diferència % Diferència %
Xocolata -0,1 0,11 -0,33 0,35

Aigua -0,13 0,43 -0,02 0,07
Arròs -0,49 0,33 -0,73 0,49
Pasta -0,23 0,28 -0,13 0,18
Llet -0,29 0,31 -0,38 0,40

Iogurts -0,52 0,45 -0,54 0,50
Cacau -0,26 0,18 -0,55 0,39

Mitjana -0,29 0,30 -0,38 0,34

Bonpreu Mercadona

Diferència entre marca blanca
 i marca de fabricant

Diferència %
0,23 0,38
-0,1 -0,37
0,24 0,32

0 0
0,09 0,16
0,08 0,15
0,34 0,4
0,13 0,15

Diferència entre
 marques de blanques
Bonpreu i Hacendado

Diferència %
0 0

0,01 0,034
0 0

0,1 0,139
0 0

0,06 0,055
0,05 0,036

0,031 0,038

Diferència entre
 marques de fabricant a
Bonpreu i Mercadona

 
 
A la primera taula podem observar la diferència en euros entre comprar marca blanca 

i comprar marca de fabricant. Veiem que a tots els productes seleccionats trobem un 

estalvi si ens decantem per escollir la marca blanca, aquest estalvi va d’uns 10 cèntims 

(descompte del 11%) com a mínim fins a 52 cèntims (descompte del 45%) d’estalvi 

màxim als productes Bonpreu i d’uns 2 cèntims (descompte del 7%) fins als 55 cèntims 

(descompte del 50%) d’estalvi quant als productes Hacendado. 

Establiment
Producte Bonpreu Marca Hacendado Marca
Xocolata 0,83 0,93 0,6 0,93

Aigua 0,17 0,3 0,27 0,29
Arròs 0,99 1,48 0,75 1,48
Pasta 0,59 0,82 0,59 0,72
Llet 0,65 0,94 0,56 0,94

Iogurts 0,63 1,15 0,55 1,09
Cacau 1,19 1,45 0,85 1,4

Bonpreu Mercadona
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Pel que fa a la mitjana, veiem que l’estalvi per producte al passar a comprar marca 

blanca és uns 10 cèntims més gran als productes de marca Hacendado que als de 

marca Bonpreu. Per tant, surt més a compte, en termes econòmics, per als 

consumidors de marca passar a comprar marca blanca Hacendado. 

 

A la segona taula observem les diferències de preu que comportaria passar de 

consumir marca blanca Bonpreu a Hacendado que, com hem vist abans, té uns preus 

més econòmics. 

Com veiem, tots els productes excepte l’aigua i l’arròs tenen un preu inferior a la 

marca Hacendado, pel que fa a la mitjana podem comprovar com existeix un estalvi 

de 13 cèntims per producte que representa un 15% d’estalvi. 

 

A l’última taula se’ns mostra la diferència de preu que trobem a aquests productes si 

els adquirim de marca de fabricant a un i altre supermercat. D’aquesta manera 

podrem comprovar si Mercadona també té millors preus en les marques convencionals 

ja que, com hem vist a apartats anteriors, pot pressionar més els seus distribuïdors a 

causa del gran volum de compres que ofereix. 

Observem que existeix una diferència a favor de Mercadona però que aquesta no és 

massa important, ens trobem uns estalvis que van de 0 fins a 10 cèntims com a màxim. 

Si ens fixem en les mitjanes veiem que l’estalvi és gairebé de 3 cèntims per producte, 

cosa que representa un 4% d’estalvi. Creiem que aquesta diferència potser no és prou 

important per als consumidors de marca de fabricant que siguin clients de Bonpreu a 

l’hora de canviar d’establiment. 

 

En línies generals podem confirmar els resultats de l’apartat anterior en el qual 

mostràvem l’estalvi que suposa comprar marca blanca així com l’estalvi que 

comporta comprar als establiments Mercadona, tant en productes de marca blanca 

com en productes de marca de fabricant. 

L’estalvi més important que hem trobat és al passar de consumir marques de fabricant 

a marques blanques, també hem confirmat que existeix un estalvi per als consumidors 

de marca blanca que canviïn d’establiment, passant de Bonpreu a Mercadona, i 

finalment també hem pogut observar que existeix un petit estalvi si volem consumir 

marques convencionals i passem de comprar-les al grup Bonpreu a comprar-les als 

establiments Mercadona. 
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5. Anàlisi DAFO 
 
L’anàlisi DAFO o SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) és una manera 

d’elaborar un diagnòstic de l’empresa en qüestió per tal de saber la seva situació 

competitiva en el seu mercat. Principalment és dissenyat per tal de poder afrontar 

amb criteri les decisions futures que pugui tenir l’empresa en un futur proper, per la qual 

cosa determina amb claredat les Fortaleses, Oportunitats, Debilitats i Amenaces del 

seu entorn empresarial.  

Així doncs, una anàlisi DAFO consta de dos pilars bàsics: l’anàlisi interna i l’anàlisi 

externa de l’empresa, dels quals s’extrauran els seus factors estratègics crítics i, a la 

vegada, els seus factors estratègics dominants que, un cop identificats, ens permetran 

consolidar les fortaleses, minimitzar les debilitats, aprofitar els avantatges comparatius o 

absoluts, així com eliminar o reduir les amenaces. 

 

Anàlisi Externa: 

 

L’anàlisi externa dóna un reflex de l’ambient en què es troba l’empresa, fixant tant les 

Oportunitats com les Amenaces que l’engloben que provenen de l’exterior. Per tal de 

poder elaborar una anàlisi externa correctament s’han de tenir en compte les 

principals forces o situacions de l’entorn.  

Aquests factors de l’entorn que cal analitzar són tant de caràcter polític, de caràcter 

legal, de caràcter social com de caràcter tecnològic.  

• Oportunitats: Són aquelles situacions de caràcter positiu que provenen de 

l’entorn exterior de l’empresa que, un cop identificades, poden ser aprofitades 

per l’empresa. Sovint aquestes oportunitats permeten aconseguir avantatges 

comparatius respecte aquelles empreses que no les identifiquen a temps.  

• Amenaces: Són aquelles situacions de caràcter negatiu que provenen de 

l’entorn exterior de l’empresa que poden posar en perill l’estratègia de 

l’organització fins al punt de poder causar una difícil supervivència. De totes 

maneres, si aquestes amenaces són reconegudes a temps, l’empresa pot 

modificar l’estratègia per superar-les i, fins i tot, poden ser convertides en 

oportunitats.  

 

 



Les marques blanques 
 

 
 

- 37 - 

Anàlisi Interna: 

 

L’anàlisi interna consisteix bàsicament a analitzar les Fortaleses així com les Debilitats 

que presenta l’empresa en el seu àmbit purament intern. Dit altrament, s’intenta 

elaborar un estudi exhaustiu de la quantitat i la qualitat de recursos de què disposa 

l’empresa. Aquí ens referim als recursos, és a dir,  a la totalitat d’actius de què disposa 

l’empresa: capital, personal, administració, estructura interna, entre d’altres.  

La finalitat de l’anàlisi interna és, doncs, aconseguir identificar els avantatges 

comparatius de producció respecte altres empreses del mateix sector. 

• Fortaleses:  Són totes aquelles activitats o recursos interns que beneficien 

l’empresa diferenciant-la de la competència. És a dir, són les habilitats 

adquirides per l’empresa que permeten realitzar l’activitat econòmica de 

l’empresa de la millor manera possible.  

• Debilitats: Són totes aquelles activitats o recursos interns que perjudiquen 

l’empresa per tal de dur a terme uns bons resultats. Sovint aquestes debilitats 

causen barreres importants que cal identificar abans no passin a ser 

oportunitats per a la resta d’empreses.  
 

 - Mercadona: 

 

Anàlisis DAFO Fortaleses Debilitats 

Anàlisi 

Interna 

 

�  Gran superfície: 10,17% 

� Gran facturació: 17,30% 

� Líder marca blanca. 

� Política de preus. 

� Venda per Internet. 

� Productes envasats. 

� No publicitat.  

 

 

 

� Poca disponibilitat de 

marques. 

� No especialització en grans 

clients (hotels, restaurants, 

bars, etc.). 

� Poca llibertat d’elecció. 

� Distribució de l’espai. 

� Productes envasats. 
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Fortaleses:  

� Gran superfície: Actualment Mercadona consta de 1220 supermercats repartits 

per tot el país. Això comporta una gran superfície de distribució, per la qual 

cosa està cada cop més a prop dels clients i va ampliant la facturació. A 

Catalunya l’any 2007 disposava d’un 10,17% del total de superfície de tots els 

supermercats catalans. 

� Gran facturació: Aquesta empresa de distribució és actualment una de les més 

importants del país. L’any 2007 va aconseguir un 17,30% del total de la 

distribució a Catalunya, només superat per Carrefour amb un 19,94%. 

� Lideratge en marca blanca: El lideratge que manté Mercadona en l’actualitat 

permet crear una política molt arriscada i obtenir grans beneficis. Grans 

proveïdors sotmesos a les polítiques de distribució de Mercadona permeten 

que aquesta obtingui un gran potencial respecte les altres marques blanques 

de diferents supermercats de la competència. És en aquest sentit, doncs, on 

Mercadona aprofita realment els seus avantatges comparatius, oferint una 

gran quantitat de marques blanques, amb un cost relativament baix. 

� Política de Preus: L’estratègia que duu a terme Mercadona és anomenada SPB 

(Sempre Preus Baixos). Aquesta política ha provocat grans beneficis a 

l’empresa ja que ha deixat de crear ofertes per mantenir els preus sempre 

baixos.  És per això que el consumidor s’ha vist atret per aquesta política i ha 

permès a Mercadona augmentar els nivells de facturació. El fet de poder oferir 

preus tan baixos ve donat gràcies al baix nivell d’intermediació entre el 

proveïdor inicial i el consumidor final ja que compra els productes directament 

en origen i estableix contractes a llarg termini amb els proveïdors. 

 Oportunitats Amenaces 

Anàlisi 

Externa 

 

� Atraure nous públics. 

� Habituar els clients a una 

nova cistella de consum. 

� Obertura de nous 

establiments d’àmbit 

municipal. 

� Marca blanca en temps 

de crisi. 

 

� Guerra oberta contra la 

marca blanca 

� Crisis econòmica actual.. 

� Grans centres comercials. 

� Horaris de servei. 

� Pèrdua de confiança. 

� Estratègies contradictòries. 

(SPB vs Qualitat Total) 
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� Venda per Internet: el fet que a moltes petites poblacions no hi hagi 

Mercadona però l’empresa vulgui captar igualment com a clients els seus 

habitants, fa que  s’ofereixi un servei de venda on-line amb un baix cost de 

transport Mercadona per aquells que no puguin anar al seu centre més pròxim 

a causa de la distància. A més a més, també poden fer ús d’aquest servei 

aquells pels quals la distància no sigui un problema i en determinats moments 

no poden anar a fer-hi la compra. 

� Productes envasats: Mercadona ha substituït totes les carnisseries i xarcuteries 

per productes prèviament envasats per tal d’evitar les cues que es fan a 

aquests serveis dels supermercats. Això permet un major aprofitament de la mà 

d’obra ja que el personal que abans es dedicava a vendre aquests productes 

sense envasar ara és destinat a altres tasques. 

� No Publicitat: no necessita realitzar grans campanyes de màrqueting per 

atraure clients ja que Mercadona disposa d’una clientela fixa i bastant fidel. El 

fet d’oferir preus baixos constants ajuda a donar a la marca una publicitat 

gratuïta anomenada boca a boca ja que els mateixos clients aconsellen 

comprar-hi als seus familiars, amics, etc. 

Debilitats: 

� Poca disponibilitat de marques: Mercadona es basa en les seves marques 

blanques i les 3 o 4 marques que més compren els clients. El fet de no disposar 

de moltes altres fa que aquells clients que només vulguin el producte de la 

marca de fabricant deixin de fer la compra sencera al Mercadona per fer-la a 

un altre supermercat on hi sigui. 

�  No especialització en grans clients (hotels, restaurants, bars, etc.): en comptes 

de centrar-se en els pocs clients de gran consum s’ha centrat en atraure un 

gran nombre de clients que realitzen compres més freqüents i menys importants.  

� Poca llibertat d’elecció: és una conseqüència del fet de disposar de poques 

marques ja que el client no pot elegir entre diverses sinó que sovint es veu 

obligat a comprar el que hi ha. 

� Distribució de l’espai: els centres de Mercadona volen aprofitar tant l’espai que 

els passadissos solen ser més estrets que els dels altres supermercats i això 

provoca que els dies de més afluència de clients la poca disponibilitat d’espai 

de pas es converteixi en una dificultat. 
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� Productes envasats: tot i que ho hem classificat com a fortalesa també es pot 

convertir en una debilitat. Tots aquells clients, sobretot gent gran, que no els 

agrada comprar en envasat sinó que prefereixen comprar els productes sense 

envasar i a petits establiments de confiança deixaran de comprar aquests 

productes al Mercadona per adquirir-los als petits comerços. 

 

Oportunitats: 

 

� Atraure nous públics: veure el gran nombre d’immigrants que té Espanya com 

una oportunitat d’atraure nous clients oferint productes típics del seu país 

d’origen, que no es poden trobar fàcilment sinó en comerços especialitzats. 

Tanmateix, la possibilitat d’innovar amb la pròpia marca de distribució pot 

crear incentius als consumidors.   

� Habituar els clients a una nova cistella de consum: convertir en hàbit el fet de 

que tota o gairebé tota la compra dels clients consti de productes de les 

marques blanques de Mercadona i assegurar la confiança plena de la 

clientela en aquestes. 

� Obertura de nous establiments d’àmbit municipal: no es troben centres 

Mercadona a petites poblacions i això fa que molts dels seus habitants no es 

desplacin fins al més proper sinó que es quedin al poble i facin la compra a 

altres supermercats. Si aquestes poblacions disposessin d’un Mercadona es 

podria fidelitzar molts habitants ja que els preus serien més baixos dels de la 

resta de comerços i supermercats. 

� Marca blanca en temps de crisi: s’ha d’aprofitar la crisi per potenciar la venda 

de les  marques blanques ja que són més econòmiques i avui en dia l’estalvi és 

molt important. 

 

Amenaces: 

 

� Guerra oberta contra la marca blanca: Actualment totes les cadenes de 

supermercats estan patint una ofensiva important contra la marca blanca. 

Mercadona és actualment el líder del sector a Catalunya per la qual cosa 

aquesta guerra és especialment una amenaça per a la cadena.  

� Crisi econòmica actual: en temps de crisi la disponibilitat a pagar dels clients s’ha 

reduït  i com a conseqüència també ha disminuït la despesa en alimentació, per 

exemple per tal de pagar les hipoteques. Això suposa un problema per a 

l’empresa ja que es redueixen els ingressos. 
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� Grans centres comercials: com que hi ha molts clients que fan una compra 

setmanal o fins i tot mensual prefereixen anar a centres on disposin de totes les 

marques de fabricació, marques blanques, complements, etc. que no pas haver 

d’anar al Mercadona i després a altres locals a comprar tot el que no poden. 

� Horaris de servei: les grans superfícies tenen un horari més ampli ja que poden 

obrir els dies festius i això fa que atreguin molts clients. 

� Pèrdua de confiança: ja que el tracte de Mercadona és molt impersonal i molts 

clients prefereixen el tracte que els ofereixen els petits comerços que sovint 

coneixen les seves preferències. Per altra banda, el fet de tenir una política de 

preus molt baixos i de que majoritàriament tots els productes siguin de marques 

blanques pot fer que la gent no hi confiï davant del dubte de si aquests 

productes són o no de la mateixa qualitat que els de les marques de fabricació. 

Aquesta desconfiança pot provocar una davallada de les vendes i una pèrdua 

de quota de mercat.  

� Estratègies contradictòries. (SPB vs. Qualitat Total): Mercadona s’ha donat a 

conèixer gràcies a l’anomenada estratègia de “Sempre Preus Baixos” i a la 

vegada per una “Qualitat Total”. De totes maneres aquestes dues estratègies 

poden ser jutjades com contradictòries. El client es pot preguntar simplement 

com pot Mercadona proporcionar una gran qualitat sense augmentar preus. 

Aquest fet pot provocar una amenaça per l’empresa que també cal tenir en 

compte.  
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- Bonpreu: 

 

Anàlisis DAFO Fortaleses Debilitats 

Anàlisi 

Interna 

 

� Política relació qualitat-preu. 

� Llibertat d’elecció del 

consumidor. 

� Productes envasats.  

� Ensenyes del grup: Bonpreu, 

Orangutan i Esclat. 

� Protecció del producte local 

(Denominació d’origen 

protegida). 

� Etiquetatge en català i 

actualitzat. (Productes sense 

gluten). 

� Productes ecològics i 

frescos. 

 

� Disponibilitat de 

superfície: 6,13% 

� Nivells de facturació: 

4,48%. 

� Sense poder en el 

sector. 

� Etiquetatge en català. 

� Àmbit autonòmic. 

� Competitivitat 

productes de marca 

blanca. 

� Competitivitat en 

preus. 

 Oportunitats Amenaces 

Anàlisi 

Externa 

 

� Atraure nous públics. 

� Traspassar fronteres. 

� Llançament de nous 

establiments. 

� Reorientar estratègies en 

temps de crisi.  

 

 

 

� Guerra oberta contra 

la marca blanca. 

� Crisi econòmica actual. 

� Desprestigi de les 

marques de fabricant. 

� Grans centres 

comercials. 

� Horaris de servei. 

� Líder del sector.  

� Competitivitat. 

� Ensenyes del propi 

Grup Bonpreu. 
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Fortaleses: 

 

� Relació qualitat – preu: El grup Bonpreu es caracteritza per oferir productes de   

marca pròpia d'una qualitat mitjana-alta a preus relativament baixos, cosa que 

fa que la relació qualitat-preu de tots aquests productes sigui molt bona.  

� Llibertat d’elecció del consumidor: Des de l’empresa Bonpreu es vol transmetre 

una gran llibertat d’elecció, posant a disposició una gran varietat de productes 

de marca així com de la pròpia marca de distribució. Aquest fet permet al 

consumidor  escollir una cistella al seu gust i no es veu condicionat per les 

estratègies del supermercat. 

� Productes envasats: En aquests darrers temps la majoria de cadenes de 

supermercats han anat substituint serveis de carnisseria, xarcuteria, entre 

d’altres,  per productes envasats. Aquests permeten una major rapidesa pel 

consumidor ja que es pot evitar l’espera de ser atès.  

� Ensenyes del Grup Bonpreu: El Grup Bonpreu conté tres ensenyes diferents que 

pertanyen al mateix Grup. Aquest fet permet diferenciar clarament tres tipus 

d’establiment amb estratègies de mercat diferents. 

La primera ensenya del Grup és Bonpreu. Aquesta és la principal ensenya i es 

caracteritza per ser un supermercat net, ordenat, i amb un ampli assortit 

d’aliments.  

La segona ensenya és Orangutan, i es defineix bàsicament com un 

supermercat “discount” que permet adquirir uns tipus de consumidor 

diferenciat. Finalment, Esclat, és considerat com un hipermercat amb un ampli 

assortit tant d’aliments com de basar i frescos.  

� Denominació d’origen protegida: El Grup Bonpreu està implicat amb el comerç 

català. Prefereix comprar abans productes catalans que estrangers, diríem  

que protegeix el producte local, d’aquesta manera ho aprofita com a una 

altra via de fidelització de clients. 

� Etiquetatge en català i actualitzat: L’etiquetatge en català dels productes 

Bonpreu també serveix per a fidelitzar els clients, no atraure nous clients sinó 

mantenir els que ja té. També inclou en els seus etiquetatges informacions 

actualitzades sobre la composició dels productes, ja siguin dades respecte el 

tant per cent recomanat de consum al dia o alertes pels consumidors celíacs.   

� Productes ecològics i frescos:  Bonpreu està apostant per molts productes 

ecològics, d’aquesta manera es compromet amb el medi ambient i es guanya 

la confiança del consumidor. 
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Debilitats: 

 

� Disponibilitat de superfície: 6,13%. A finals del 2007, el Grup Bonpreu es trobava 

en cinquena posició pel que fa a la superfície ocupada pels supermercats en el 

territori català, d’aquesta manera no té la mateixa capacitat d’arribar als 

consumidors  com ho fa Carrefour o Eroski, que ocupen la primera i segona 

posició respectivament. 

� Nivells de facturació: 4,48%. De la mateixa manera que en la superfície 

ocupada, la facturació de la cadena la situa en la cinquena posició en termes 

de facturació a nivell autonòmic segons dades del 2007. 

� Sense poder en el sector: No és una empresa poderosa dins el mercat, no pot 

exercir fortes pressions als distribuïdors, no pot competir en preus i ofertes amb 

altres empreses més fortes, és a dir, no té prou pes en el mercat. 

� Etiquetatge en català: Aquesta no només és una fortalesa com ja s’ha 

esmentat, sinó també és un handicap per a Bonpreu, ja que moltes persones 

poden no convertir-se en clients ja que o no entenen el nom del producte o no 

els hi sembla bé que no estigui etiquetat amb un altre idioma. 

� Àmbit autonòmic: Bonpreu és una empresa catalana i distribueix tan sols en el 

territori català. Això li repercuteix negativament en el sentit que no li permet 

expandir-se tant com ho poden fer altres grups del sector o arribar a tants 

consumidors com fan aquests. 

� Competitivitat productes de marca blanca: L’empresa ha de competir amb 

altres distribuïdors de marques blanques d’empreses més grans com pot ser 

Mercadona. 

� Competitivitat en preus: Bonpreu es veu immers també en una lluita de preus 

amb altres cadenes que ofereixen productes de marques blanques, i al ser 

aquestes més poderoses que ella, aquest fet es converteix en una debilitat per 

al grup. 

 

Oportunitats 

 

� Atraure nous públics: Atraure nous clients sempre és una oportunitat que s’ha 

de contemplar tant a curt com a llarg termini. Avui en dia la immigració és un 

factor que no cal deixar de banda, i és per això que les cadenes de 

supermercats han de poder oferir aquells productes necessaris per aquest 

col�lectiu tant important. D’aquesta manera Bonpreu podria obtenir més clients 

i, per tant, més beneficis. 
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� Traspassar fronteres: El grup Bonpreu és ambiciós en aquest sentit ja que tan sols 

és un grup autonòmic, els seus establiments estan íntegrament localitzats en el 

territori català, per tant, és una gran oportunitat anar més enllà d’aquestes 

fronteres i augmentar la seva presència cap a altres territoris. 

� Llançament de nous establiments: L’empresa és  cada vegada més important i, 

per això, veu la necessitat d’obrir nous establiments i arribar encara a més 

compradors amb la finalitat de convertir-los en nous clients. 

� Reorientar estratègies en temps de crisi: Bonpreu pot aprofitar la crisi actual i 

dissenyar noves estratègies per tal de millorar la seva situació al mercat, pot 

aprofitar aquesta situació per atraure nous clients o per guanyar quota de 

mercat als seus competidors. 

 

Amenaces: 

 

� Guerra oberta contra la marca blanca: La guerra freda existent entre les 

marques de distribució i marques de fabricant també toca de ple al Grup 

Bonpreu. Encara que la marca blanca Bonpreu representi un percentatge 

inferior que altres cadenes de distribució, també comporta una amenaça pel 

fet que la marca blanca és considerada ,pel Grup, tan important com les altres.  

� Crisi econòmica actual: És evident que la crisi econòmica actual és un factor 

clau que cal tenir en compte. La disminució de les rendes, així com les 

preferències canviants dels consumidors, poden frenar el consum tant de 

marques blanques com de marques de renom i en conseqüència els resultats 

del Grup. 

� Grans centres comercials: Els grans centres comercials poden ocasionar una 

competència realment forta a les empreses de distribució de més petita escala. 

Una bona part de la població pot fer la compra setmanalment, i per aquest 

motiu, li interessa desplaçar-se a un gran centre per tal de trobar-hi de tot. Això 

comporta una amenaça ja que poden treure mercat al Grup. 

� Horaris de servei: Les grans superfícies gaudeixen d’alguns avantatges que 

només se’ls concedeixen a elles. Una d’elles és que se’ls permet tenir un horari 

més ampli ja que poden obrir els dies festius i això fa que molts clients realitzin 

les seves compres a aquests centres comercials. 

� Líder del sector: Clarament una de les amenaces que no podem oblidar es la 

pròpia competència, i en aquest cas, la competència d’un líder. Cal saber 

redirigir les estratègies empresarials per tal diferenciar-se de la resta i aconseguir 

una bona quota de mercat. 
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� Competitivitat: La falta de competitivitat en les empreses és un clar símptoma 

de debilitat. En un sector tan competitiu com el de les empreses de distribució 

comets un petit error i la competència es menja el teu terreny. Aquest fet 

també es pot veure com una oportunitat que, en algunes ocasions de ben 

segur que ha aprofitat l’empresa Bonpreu. 

� Ensenyes del propi Grup Bonpreu: Com s’ha comentat anteriorment, el Grup 

Bonpreu està format per tres ensenyes diferents però que totes estan 

supervisades i porten el nom de Bonpreu. De totes maneres, el fet de 

diferenciar tres ensenyes pot portar a terme confusions al consumidor. En primer 

lloc, cada ensenya del Grup ha de “guanyar-se” la confiança dels clients i 

aquest fet és un procés llarg i costós. En segon lloc, és possible que una part 

dels clients no sàpiguen que l’ensenya que compren forma part d’un Grup 

comprès per dues ensenyes més; per tant, si es resolgués aquesta falta 

d’informació els clients d’una ensenya en particular es sentirien més recolzats 

sabent que formen part d’un Grup més potent i que pot oferir més garanties. En 

tercer lloc, pot existir una competència entre ensenyes que no contribueix a 

donar bons resultats ja que és possible que dins un mateix municipi una tregui 

els clients a l’altra.  
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6. Conclusions 
 
Ha augmentat el consum de les marques blanques a causa de la crisi? Utilitzen 

estratègies de mercat diferent Bonpreu i Mercadona? Hi ha hagut un canvi en els 

perfils del consumidor a causa de la crisi? Hi ha diferents perfils de consumidor per a 

cada cadena de distribució?  

Aquestes eren les principals hipòtesis a l’inici del nostre treball, les quals, a partir de 

totes les dades obtingudes i els estudis realitzats, hem anat analitzant i responent al 

llarg d’aquest. 

 

En primer lloc, a partir de totes les dades recollides en l’anàlisi del perfil del consumidor 

podem observar com ha existit un creixement en el volum de vendes dels productes 

de marques blanques. Amb els diferents estudis citats en aquest apartat del treball 

identifiquem una tendència a augmentar el consum de marques blanques. Per 

exemple, podem contrastar aquesta afirmació amb dues dades explicades en aquest 

apartat, en les quals veiem que un 60% dels espanyols admet haver començat a 

adquirir productes alimentaris més econòmics durant aquest últim any, així com dades 

recollides en les nostres enquestes en què mostrem que un 53% i un 30% dels 

enquestats en ambdós supermercats afirmen que han començat a comprar 

productes de marca blanca com a conseqüència de la crisi. Finalment, podem 

acabar de reafirmar la nostra conclusió des d’una altra perspectiva, mostrant que si es 

recuperés la situació econòmica actual, un 32% dels espanyols no seguiria comprant 

marques blanques, segons la consultora Nielsen.  

Amb tot això, veiem com la crisi ha provocat un augment en el consum de marques 

blanques, a partir d’aquesta situació econòmica actual s’han incrementat les seves 

vendes i, si no partíssim d’aquest declivi econòmic, aquest fenomen potser no hagués 

ocorregut. 

 

El tema anterior, el podem utilitzar com a punt de partida del següent: el canvi en el 

perfil del consumidor. També amb les dades recollides en l’apartat del mateix nom, 

observem com, tant persones especialitzades com dades de diferents consultores, ens 

porten a creure en aquest canvi de comportament per part del consumidor actual. 

Veiem aquest canvi reflectit en diferents aspectes, com poden ser la seva freqüència 

de compra així com la seva despesa en cada una. Segons diversos estudis, els seus 

actes de compra són més meditats, ha canviat la manera de comprar, passa de ser 

una compra més compulsiva a ser més predeterminada. Tots aquests canvis vénen 

obligats per la crisi, es busquen més ofertes, s’utilitzen més cupons de descomptes i es 

canvia de supermercat en busca de millors preus. 
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Per tant, podem concloure que hi ha hagut un canvi de comportament en el 

consumidor, un canvi que l’ha impulsat a ser més previngut i que aquest canvi ve 

causat per la situació econòmica actual. 

 

Seguidament, a través del nostre propi estudi realitzat a partir de les enquestes vam 

analitzar les diferències en els perfils dels consumidors de les dues cadenes escollides. 

Partíem d’un punt en què vèiem clares diferències entre Mercadona I Bonpreu, com la 

seva importància en el mercat, el seu àmbit territorial o el seu poder; per això ja crèiem 

que, en un principi, haurien d’existir diferències entre els seu consumidors. Després, 

amb els resultats de les enquestes, vam contrastar aquestes suposicions i vam observar 

com el client de Mercadona, ja només pel fet de ser-ho confirma la seva predisposició 

a comprar productes de marca blanca, amb la qual cosa valora més el preu per 

sobre de la qualitat. Contràriament, el consumidor en el Grup Bonpreu valora més la 

qualitat per sobre del preu, i busca productes que concordin amb les seves 

preferències, és a dir, amb més qualitat. Finalment, mentre els primers comparen la 

qualitat de les marques blanques amb les marques de renom, els segons dubten de la 

similitud entre aquests productes, deixant per sota les marques blanques.  

Tenint en compte totes aquestes dades, afirmem que existeixen clares diferències entre 

els perfils de consumidor d’una i l’altra empresa confirmant així el plantejament inicial 

en el qual només partíem de la seva situació en el mercat. 

 

Per tal de poder contestar la hipòtesi plantejada sobre si utilitzen estratègies de mercat 

diferents Bonpreu i Mercadona creiem convenient analitzar els trets més destacats que 

hem anat citant al llarg del nostre estudi.  

 

Pel que fa al Grup Bonpreu, hem pogut observar que la seva política envers la marca 

blanca és certament contraposada a altres cadenes de distribució. Aquesta 

estratègia consisteix a considerar la marca blanca com una marca més. Dit altrament, 

no se li dóna una importància especial. Per tal de corroborar aquesta política ens 

recolzem en les dades extretes tant de l’entrevista amb el Sr. Joan Sabartés com amb 

dades analitzades de la Direcció General del Comerç. Aleshores destaquem que la 

quota de mercat de marca blanca del Grup és a l’actualitat del 18%, equivalent a mil 

productes. A més a més,el mateix directiu del Grup va recalcar la no intenció de 

augmentar aquest percentatge si el consumidor no ho desitjava. És a dir, la prioritat 

màxima és la de mantenir una gran llibertat d’elecció del consumidor.   
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Quan parlem de l’estratègia del Grup Bonpreu no podem oblidar les diferents 

ensenyes que es trobem darrera el Grup. Aquestes han permès consolidar el Grup 

Bonpreu passant a ser a l’actualitat la segona cadena de distribució catalana.  

Tot i que cada ensenya conté la mateixa marca blanca, la marca Bonpreu, cada una 

utilitza una estratègia singular, com ja hem explicat detalladament al llarg del treball.  

De totes maneres destaquem que aquestes diferents estratègies han permès 

diversificar el Grup i arribar així a un major ventall de població. 

D’altra banda, cal afegir que el Grup Bonpreu és una empresa estrictament catalana. 

Amb això no només volem dir que està estès pel territori català sinó que fomenta les 

relacions amb altres empreses catalanes. Aquest pot ser un factor que pot diferenciar 

algunes polítiques del Grup envers altres cadenes, com per exemple l’etiquetatge en 

català que es duu a terme. 

 

En referència  a l’altra empresa estudiada, Mercadona, hem arribat a unes conclusions 

que es contraposen a la cadena catalana.  

Partint de la base que Mercadona és una empresa de nivell estatal, ens hem trobat 

amb un poder econòmic superior, cosa que li permet aplicar polítiques pròpies de 

grans empreses.  

Amb tot, Mercadona també és el líder espanyol en marca blanca. Aquest fet li 

proporciona un avantatge absolut ja que pot obtenir millors contractes amb 

proveïdors i pot oferir preus relativament més baixos que la resta de cadenes del sector. 

L’estratègia de Mercadona passa per donar una prioritat màxima al seu producte 

propi. Tal com hem pogut veure amb les dades obtingudes, el nombre de productes 

de marca blanca ha augmentat de forma significativa als darrers anys fins arribar als 

tres mil productes de marca blanca, assolint un 35% de quota de mercat. De totes 

maneres les previsions afirmen que aquest percentatge de ben segur que anirà en 

augment.  D’altra banda, aquest augment considerable de la marca blanca ha estat 

inversament proporcional al nombre de marques de fabricant que ofereix la cadena. 

Si ens referim a aquest darrer any, és a dir, amb un context de crisi econòmica, hem 

observat que el nivell de vendes ha continuat creixent. Aleshores, juntament amb la 

informació obtinguda de l’entrevista a la Sra. Agustina Muñoz, deduïm que l’empresa 

veu la situació econòmica actual de crisi econòmica com una gran oportunitat ja que 

de moment tant l’oferta de marca blanca com el nombre de clients està creixent. 

 

Finalment, doncs, les estratègies de les dues cadenes són realment diferents respecte 

la política envers la marca blanca. Tot i així, les dues han sabut trobar el seu lloc en el 

complex i competitiu mercat actual.  
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1. Gràfics i taules 
 
1.1 Evolució de les quotes de mercat a Catalunya 
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1.2 Evolució de la quota de mercat de l’any 2006 al 2007 a Espanya 
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1.3 Principals preocupacions dels espanyols 
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2. Entrevistes 
 
2.1 Entrevista a Aintzane Gastesi, redactora de la secció d’economia de La Vanguardia 

 
1. ¿De qué manera cree que ha afectado esta crisis a las marcas blancas? 

Sin duda, la crisis ha acelerado el crecimiento de las marcas blancas, sobre 

todo de las más económicas, donde crecen más que en ningún otro país 

europeo. Las previsiones apuntan que superarán el 40% de cuota este año. 

 

2. ¿Si no fuera por la situación económica actual, habría existido este crecimiento 

en la oferta y demanda de marcas blancas? 

Las marcas blancas o de la distribución (MDD) han tenido un fuerte crecimiento 

en España en los últimos años, pero sin duda la crisis ha acelerado este ritmo en 

el último año. 

 

3. Provoca una pérdida general en la innovación y la calidad de los productos el 

auge de las marcas blancas? 

Este es uno de los efectos, porque la mayoría de productos son meras copias, 

aunque ya se observan movimientos de MDD que desarrollan nuevos 

productos e invierten en investigación, así como en nuevas líneas gourmet o 

Premium. 

 

4. ¿Cree que hay un final en esta “guerra” entre las marcas blancas y las 

convencionales así como entre las diferentes cadenas que las ofrecen? 

Yo creo que la guerra no ha hecho más que empezar y que a consecuencia 

de esta guerra va a cambiar el escenario general y la distribución va a ser más 

poderosa todavía. Hasta ahora, los fabricantes han mantenido márgenes muy 

superiores a la distribución, pero las grandes cadenas han reaccionado y serán 

cada vez más poderosas. 

 

5. ¿Qué opinión tiene sobre el futuro de las marcas convencionales respecto a su 

hipotética desaparición? 

Las marcas líderes (tipo coca-cola, Danone, Nestlé…) seguirán siendo 

importantes. Las más perjudicadas serán las marcas medianas y pequeñas que 

no tengan un valor añadido o algo que las haga diferentes; los productores  

pequeños deben reposicionarse para sobrevivir. 
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6. ¿La sustitución de marcas de fabricante por marcas blancas, se puede 

entender como una manera de reducir costes para el cliente así como para la 

empresa? 

La marca de fabricante es un modelo para eliminar márgenes intermedios; 

durante los últi mos años estos márgenes han ido a parar a las empresas de 

distribución, pero la coyuntura actual ha provocado que se destinen a ofertas y 

abaratar precios. 

7. Las marcas blancas son una forma de reducir costes de distribución, que según 

LA VANGUARDIA multiplica los precios de los alimentos.  

Las grandes cadenas de distribución ganan más dinero con su marca propia 

que con las de fabricante. Los precios que multiplica la distribución son los de 

productos frescos, no elaborados, como aceite, pescados, frutas y carne, en 

los que pueden imponerse gracias a su gran volumen de ventas. 

 

8. ¿Conoce el Grupo Bonpreu? ¿Qué opina de la estrategia de tener distintas 

enseñas? 

Bon Preu es el segundo grupo catalán, después de Condis, en Catalunya, y 

quinto entre todos los operadores, con una cuota de superficie próxima al 6%. 

Las enseñas son, en realidad, diferentes formatos para adaptarse a diferentes 

necesidades. El multiformato es una estrategia que también siguen grandes 

multinacionales como Carrefour. 

 

9. ¿Qué opinas de la política de Mercadona de retirar referencias? ¿Cree que se 

priva la elección del consumidor? 

Es una estrategia agresiva que seguramente radicalizará el comprador de 

Mercadona; quizás pierda clientes, pero los que vayan serán más fieles. El 

consumidor tiene la opción de ir a comprar a otros supers y tiene sus derechos 

garantizados en la libertad de mercado. 

 

10. ¿Qué le parecen estas campañas que se han llevado a cabo recientemente 

en televisión a favor de las marcas? (anuncios TV5 y Cuatro) 

Las tv., igual que todos los medios como la prensa, se han visto gravemente 

afectadas por la reducción de los presupuestos de publicidad de los 

fabricantes debido a la crisis. Y como las marcas blancas no ponen 

publicidad… Los anuncios en este sentido son una estrategia comercial más de 

las cadenas para recuperar sus anunciantes.  



Les marques blanques 
 

 
 

- 60 - 

25

35

45

55

65

75

85

95

1 2 3 4 5 6 7

Temps

P
re

us

Mercadona

2.2 Entrevista al Sr. Joan Sabartés i Pardo, Adjunt a la Direcció Comercial i Cap Ensenya 
Orangutan 

Bonpreu 

1. Quina importància tenen per al  Grup Bonpreu les marques blanques?  

Per nosaltres és una marca més, no considerem que tingui una importància 

especial. 

2. El grup Bonpreu és conscient de la guerra oberta entre les marques blanques i 

les marques de fabricant?  Quins conflictes o dificultats a patit Bonpreu en 

aquest sentit? 

Sí que ens som conscients. Distribuïdors líders amb molt poder i molt volum de 

vendes com Mercadona fan pressió als productors per què s’adaptin a les 

seves condicions. Per exemple: Mercadona sap quant li costa a Casa 

Tarradelles fabricar una pizza i fixa el preu al que compraran les pizzes. 

Tarradelles accepta perquè sap el volum de vendes de Mercadona és molt 

gran. Després, Tarradelles ofereix uns preus més alts als altres supermercats i 

nosaltres hem d’acceptar perquè no podem deixar d’oferir pizzes Tarradelles ja 

que són les líders del mercat. A Bonpreu, no tenim aquest poder d’influir en els 

productors. Tot hi que una vegada, ens va passar el mateix amb Colgate i en 

aquest cas vam decidir retirar el producte. 

3. Hi ha una guerra entre primeres marques i marques blanques al grup Bonpreu? 

Al grup Bonpreu es vol fer la política de Mercadona de eliminar marques de 

fabricant a favor de la marca pròpia? 

No, Bonpreu no té previst retirar marques de fabricant dels seus supermercats. 

La política que té  Mercadona es la de mantenir una estratègia de SPB (Sempre 

Preus Baixos) estalviant diners en marketing i en descomptes per grans volums 

de ventes. Això li permet competir en preus.  

 

 

 



Les marques blanques 
 

 
 

- 61 - 

 A aquesta estratègia els fabricants estan responent mitjançant ofertes que 

intenten aconseguir un preu mitjà similar al de Mercadona. És en aquest sentit 

que hi ha la guerra entre primeres marques i marques blanques.   

Per entendre’ns, Mercadona ofereix 

sempre el mateix preu i no ofereix 

ofertes als consumidors. Bonpreu i la 

majoria de supermercats, com que 

no tenen un percentatge tant elevat 

de marca blanca, perquè no els hi 

interessa, ofereixen diferents ofertes 

de les respectives primeres marques.  

Aleshores, observem que hi ha 

períodes en què les marques 

comercials és poden obtenir més 

barates i, hi ha períodes en què les 

marques comercials seran més cares 

en relació la marca blanca. 

Aquest fet provoca que si el consumidor n’és conscient pugui obtenir en tot 

moment els millors preus del mercat. De totes maneres és difícil està al cas de 

tots els preus en tot moment.  

Si fem la mitjana de tots els preus de les marques de renom així com les de la 

marca blanca del Grup observem que ens trobem al voltant de la mitja dels 

preus de Mercadona. Tot i això són molts els factors que determinen que un 

client entri al teu establiment, entre els quals hi ha la confiança,la llibertat 

d’elecció i la amabilitat.  

4. Estratègies de supermercats com Mercadona, potencien per damunt de tot les 

marques blanques, fins al punt de retirar un gran nombre de primeres marques. 

Es priva la llibertat d’elecció del consumidor?  

Sí, evidentment, d’aquesta manera el consumidor no és lliure de escollir la 

marca que vol comprar. La idea del Grup Bonpreu es de no condicionar al 

consumidor ni molt menys obligar-lo a comprar determinats productes.  
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5. Quin tant per cent de productes Bonpreu disposen els supermercats respecte el 

total de productes oferts? Quin és el percentatge de vendes? 

I si és baix...per què no els interessaria un percentatge més alt? 

Al Grup Bonpreu sabem que no som tant competitius en preus de marca 

blanca com ho podrien ser altres cadenes de supermercats. Actualment, tenim 

1000 productes de marca pròpia que representen un 18% de les vendes.  

És clar, a nosaltres ens interessa vendre com més productes de marca Bonpreu 

millor però ara mateix ens costaria molt introduir nous productes de marca 

blanca. Perquè el tant per cent de vendes que obtindríem seria molt inferior. 

Per exemple, no sens passa pel cap introduir xiclets de marca Bonpreu perquè 

Trident es el líder del mercat i està constantment innovant. O, per exemple, hi 

ha productes que serien molt semblants als ja existents com els suavitzants. Hi ha 

molt suavitzants diferents i de moltes aromes cosa que fa dificil la introducció 

d’un nou model. El que més es ven són productes de primera necessitat, 

productes que no són marquistes com la pasta, l’arròs, la llet… 

 

Mireu: fa dos estius va aparèixer el gelat “cheesecake” de Camy. Els hi van 

oferir a tots els distribuïdors fer el gelat en marca blanca però ningú no hi va 

mostrar interès.  

Al final nosaltres vam acceptar i va ser un éxit. Al següent any Mercadona va 

començar a distribuïr el gelat i es clar, nosaltres vam haver de retirar el 

producte perquè no podíem competir amb els seus preus.   

6. En quina mesura han incrementat l’oferta de marques blanques durant els 

últims anys? 

En quatre anys hem passat de tenir 600 productes a tenir-ne 1000. 

7. Existeixen diferències a l’hora de fer promocions o ofertes entre marques 

blanques i altres? 

Nosaltres no fem promoció de marques blanques. Les ofertes sempre les fa el 

fabricant. Nosaltres intentem mantenir el mateix marge de benefici encara que 

hi hagi ofertes tot hi que a vegades hem fet excepcions. 
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8. Existeixen marques de distribució que comuniquen qui fabrica el producte, 

podríem parlar d’una doble garantia? Existeixen casos en el grup Bonpreu? Per 

què? 

Hi ha la obligació de incorporar el registre sanitari del productor a l’etiqueta del 

producte de marca blanca. En qualsevol cas al grup Bonpreu no ens molesta 

posar el nom del fabricant.  

Sí que hi ha una doble garantia. Si hi ha algun problema qui té la responsabilitat 

són els fabricants encara que la imatge de Bonpreu surt perjudicada. Un cas 

particular, per exemple, un cop la meva sogra va trobar llet Bonpreu amb mal 

estat i jo vaig fer una reclamació a Clesa, (que és qui ens fabrica la llet) i al cap 

d’un temps Clesa va enviar quaatre cartrons de llet a la meva sogra per cada 

cartró fet malbé. 

9. La política d’etiquetatge en català que duu a terme Bonpreu a les marques 

blanques és una forma d’atracció de nous clients? 

És més una forma de conservar els clients que tenen la mateixa sensibilitat que 

el Grup Bonpreu sobre el tema de la llengua. Encara que també pot ser que 

atraiem nous clients. En general rebem més felicitacions que queixes per tant 

estem satisfets.  

Totes les comunicacions que fa el grup BP són en català perquè pensem que és 

l’idioma del nostre país. Com anècdota, vam tenir un problema amb un 

producte de cranc congelat que havia de passar pel port de Barcelona i no 

ens deixaven entrar productes amb un idioma que no fos oficial a la Unió 

Europea. Per solucionar el problema vam decidir etiquetar el producte amb 

català i anglès.   

Sobre el tema dels etiquetatges, al Grup Bonpreu estem incloent noves 

recomanacions, advertències i també un nou “semàfor nutricional” on s’indica 

el tant per cent de greixos, proteïnes… de cada producte. Tot és molt intuïtiu i                       

de fàcil comprensió. 
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10. Com es dur a terme el disseny dels productes de marca Bonpreu? 

Aquest és un dels aspectes més complicats per al Grup Bonpreu. Nosaltres 

tenim un equip de tres persones que es dediquen a dissenyar tots els productes 

de marca blanca i això ens ha ajudat molt el la coherència de la presentació 

dels nostres productes. El problema més greu és quan es canvia el fabricant i 

s’han de tornar a adaptar els envasos d’acord amb el nou format. Pensem que 

el nostre gran equip de disseny es una de les claus del nostre éxit. 

11. Per què hi dins el grup Bonpreu podem trobar 3 tipus diferents de supermercats?  

Tots conserven la mateixa marca blanca Bonpreu de manera que la gent 

identifica clarament que està en un establiment del Grup. Encara que hi ha 

algunes diferències. Orangutan és un supermercat de tipus discount que a la 

vegada intenta mantenir la màxima qualitat. Bonpreu és una línia més “pija” 

(net, cuidat, amb molt assortit). Esclat és més un hipermercat amb una zona de 

basar on venem olles, joguines... també té una secció de frescos molt 

competitiva. Tenir els tres establiments diferents ens permet adaptar-nos millor a 

segons quines zones o territoris. Per exemple a Manlleu hi havia un Mercadona i 

un Intermarché competint. Intermarché va haver de tancar per la 

competència del Mercadona. Llavors nosaltres vam decidir instal�lar un Esclat i 

de moment ens està anant força bé perquè per exemple, Mercadona no és 

tan competitiu en producte fresc i no té un basar com el nostre. També és cert 

que aquesta estratègia té els seus inconvenients perquè ens podem fer la 

competència entre nosaltres però en general hi ha més avantatges.   

12. Com està afectant la crisi a la marca Bonpreu? I a Bonpreu en general? 

La crisi, sí, ens està afectant com a tothom però potser en general una mica  

menys. La gent compra més a consciencia i més d’acord a les seves necessitats. 
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Marques Blanques general 

1. Substituint Marques de fabricant per Marques de distribució. Es pot entendre 

com una manera de abaratir costos tant pel client com per l’empresa? 

Des del Grup creiem que hi h a dues estratègies en la comercialització de 

productes: La primera es pretendre fer la cadena més eficient i obligar el client 

consumir determinats productes, com fa Mercadona. I, la segona, esbrinar què 

vol el client i oferir-li allò que vol, com s’intenta fer des del Grup. 

Mercadona està eliminant articles amb menys de una unitat de vendes 

setmanals, fent aquesta política Mercadona pot comprar un volum de 

productes Hacendado més elevat i els hi pot exigir rebaixes als seus 

interproveïdors. 

Per exemple, si tenim 2 cafès: Hacendado a 1€ i Marcilla a 2€. Llavors suposem 

que Mercadona decideix eliminar el cafè Marcilla i anuncia: hem baixat el 

preu mitjà del cafè de 1,5€ a 1€. En realitat es pot veure com no s’ha fet cap 

rebaixa en el preu del cafè. Eliminar referències abarateix els costos per 

l’empresa però no pels clients. Als supermercats Bonpreu tenim productes que 

no són gaire rendibles (com el llevat en pols) que els mantenim perquè fan 

contents a alguns clients. Volem satisfer als nostres clients oferint realment el 

que busquen, encara que a vegades no ens surti del tot rendible. 

2. Potenciant la marca blanca podríem dir que esdevé un risc a la innovació, és a 

dir, a la creació de noves marques blanques? 

No, els fabricants han d’innovar. Actualment perden diners amb els productes 

típics de consum com pot ser l’arròs. Les marques han d’innovar i treure per 

exemple un nou arròs que es fa en 1 minut, no s’enganxa i està boníssim. Si es 

fes un producte així a nosaltres ens costaria molt de copiar. Actualment 

Mercadona és l’únic que pot innovar degut al gran volum de vendes que té i 

que molts interproveïdors treballen exclusivament per ells. 

La innovació es l’arma principal de les marques de fabricant. Nosaltres, amb 

innovació, (les marques blanques) sempre anem un pas endarrera respecte les 

marques de fabricant. Per exemple: Oreo es va inventar un nou envàs per les 

galetes. Nosaltres, més tard, vam intentar copiar aquest mateix envàs però el 

producte no va tenir èxit. La innovació aquí hi té molt a veure.  
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3. Sovint les marques blanques no transmeten la seguretat o la qualitat que el 

client requereix, es possible que els productes alimentaris pateixin aquest fet 

més que altres productes? És a dir, en els productes alimentaris, es prefereix 

qualitat abans que preu? 

Intentem oferir el preu de la nostra marca un 30% inferior que la marca líder. A 

vegades hem tingut problemes per rebaixar el preu per sota de la marca 

fabricant. Això es deu a que hem d’oferir el producte amb la mateixa qualitat 

que el fabricant. En altres marques blanques es juga amb la qualitat del 

producte. Per exemple: es pot jugar amb el tant per cent de fruita de les 

melmelades però no amb altres productes alimentaris.  

Si trobes un producte que el seu preu és un 25% inferior al de la marca líder 

segur que hi ha alguna trampa perquè al món de la distribució no es donen 

duros per 4 pessetes. El problema es que quan no hi ha un líder clar tothom 

s’aprofita de la situació i tampoc es demana més transparència en aquests 

aspectes.  

En el Grup Bonpreu tenim força èxit en alimentació però hem de millorar a la 

secció de drogueria. El problema és que en drogueria hi ha tres o quatre 

fabricants que controlen tot el mercat. Aquests han decidit no fabricar per 

altres marques degut a la pressió que els hi ha fet Mercadona. Algun cop 

també ens han ofert productes que eren nous fa uns anys.  

 

4. Les marques blanques són una forma de reduir els costos de la distribució (que 

segons LA VANGUARDIA multiplica el preu dels aliment) 

El preu inicial dels productes és molt baix, per tant és fàcil que el preu es tripliqui 

després de passar per diferents marges com son el transport, el personal, les 

pèrdues ocasionals dels productes, etc. El preu que es paga per la mà d’obra o 

la benzina és superior als productes i a més són costos que no és podem reduir. 

La Vanguardia quant publica aquestes notícies creiem que pot està 

condicionada pel govern per fer pressió als distribuïdors perquè baixin els preus. 
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5. El sector de l’alimentació està saturat i la única forma de créixer es robar quota 

de mercat de la competència? 

Sí, es una guerra entre tots, hem d’intentar robar quota a la competència. Es 

trist però ens hem d’aprofitar els moments baixos que té el rival per posar-se al 

seu costat i fer-lo tancar. Un exemple: Champion i Caprabo es van despistar en 

les seves estratègies, van perdre molta quota de mercat. Evidentment nosaltres 

ens hem aprofitat de la situació.  

6. Quines són les seves expectatives de cara al futur referent a les marques 

blanques, creu que les marques desapareixeran? 

No crec, vaja a mi no m’agradaria un món sense marques, seria molt avorrit. Hi 

ha marques que han deixat de fabricar pels distribuïdors, són marques molt 

poderoses. Diuen: “Nosaltres no fabriquem per altres marques. Nosaltres 

aplaudim quan una marca fa aquest pas i creiem que són aquestes marques 

les que faran ressorgir les marques de fabricant”. 
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2.3 Entrevista al Sra. Agustina Muñoz, Cap de compres de Mercadona 

Mercadona 

1. Quina és la política de Mercadona respecte les marques blanques ?    

El nostre model no és el de contemplar la marca blanca, el nostre model passa per 

donar-li al Cap (els nostres clients) la millor opció al millor preu, aquest model 

l’anomenem “model de qualitat total”. 

 

2. És conscient de la guerra oberta entre els marques blanques i les marques de 

fabricant? Ha tingut algun conflicte Mercadona en aquest sentit? 

No, Mercadona només segueix amb el seu model. La presa de decisions per ser 

coherent amb el nostre model té conseqüències que no sempre agraden als altres. 

 

3. No creu que es priva a la llibertat del consumidor retirant tantes referències en els 

seus establiments?  

No, crec que el consumidor té la llibertat de triar on efectuar la seva compra i amb 

aquest acte ja està triant models diferents. Per exemple, si el consumidor compra 

en un Hardiscount sap que no pot comprar marques i si compra en un Corte Inglés 

sap que pot comprar-ho tot al preu que aquesta empresa li digui. Aquesta és la 

seva elecció. 

 

4. Quina és la relació amb els interproveïdors? I els proveïdors?  

La de relació a curt i a llarg termini, de confiança tant amb els proveïdors com amb 

els interproveïdors. Però sempre, quant fem tractes amb ells mirem que estiguem 

complint amb nostre model.   

 

5. Actualment, quin és el percentatge de marques blanques ofertes en els seus 

establiments respecte el total?  

No, nosaltres no tenim marques blanques. El nostre model consisteix a oferir al client 

productes recomanats. Actualment a Mercadona hi ha al voltant de un 40% de 

productes recomanats. 

 

6. Existeixen diferències a l'hora de fer promocions o ofertes entre marques 

blanques i altres?  

Com he dit abans, nosaltres no tenim marques blanques. De totes maneres, 

nosaltres tenim una política de no fer mai ofertes sinò de mantenir sempre preus 

baixos. 
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7. De quina manera o amb quina estratègia intenta Mercadona atreure a nous 

consumidors?  

Aplicant el seu model, intentant satisfer el client en tots els sentits. Oferint-li tot tipus 

de productes al millor preu. 

 

8. Com es porta a terme el disseny dels productes de marca Mercadona?  

Doncs com a qualsevol altra marca. Primer volem conèixer el que vol el 

consumidor i després procurem posar-li al seu abast  

 

9. Com està afectant la crisi a Mercadona?  

Mercadona veu la crisi com una gran oportunitat per aconseguir nous client atrets 

per la nostra política de oferir preus sempre baixos a productes de qualitat. 

 

10. Teniu previst augmentar l'oferta de productes de marca Hacendado, Bosque 

Verde o Deliplus?  

No és aquesta la manera com Mercadona gestiona el seu assortiment. Nosaltres 

augmentarem o reduirem els nostres productes basant-nos sempre en la satisfacció 

del nostre consumidor, tenint clar al que ens dediquem. 

Marques Blanques general 

1. La substitució de marques de fabricant per marques blanques, es pot entendre 

com una manera de reduir costos tant per al client com per a l'empresa? 

El concepte marca blanca no és el de reduir costos en benefici del client, però en 

tot cas aquesta pregunta hauria de contestar-la els qui treballin amb marques 

blanques. Mercadona té productes per a satisfer les necessitats dels clients. Hem 

d’oferir la millor opció al millor preu i si , hem d'estar obsessionats a millorar costos 

innecessaris per a millorar el Carro Menú del consumidor, ja sigui de les nostres 

marques o de la resta de marques que creiem convenients. 

 

2. La gran importància i creixement de la marca blanca, podria provocar un risc a 

la innovació, a la creació de noves marques?  

Si, sempre i quant no s'inverteix en I+D+I  
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3. Se sol pensar que les marques blanques no transmeten la seguretat o la qualitat 

que el client requereix, és possible que els productes alimentaris siguin més 

vulnerables a aquesta afirmació? És a dir, en els productes alimentaris, es prefereix 

qualitat abans que preu? 

Bé , tinc la meva opinió al respecte, però crec que és millor que no la doni, 

Mercadona no té marca blanca per tant... Mercadona té producte recomanat. 

 

4. Les marques blanques són una forma de reduir costos de distribució, que segons 

LA VANGUARDIA multiplica el preu dels aliments.?  

Jo amb això hi estic d'acord , però insisteixo, Mercadona no té marques blanques, 

el nostre model és que tot els costos que reduïm serveixin per a oferir-li al 

consumidor preus més baixos. El concepte de marca blanca, pel que podem veure, 

és perquè el distribuïdor guanyi diners. Dos models d’èxit però completament 

diferents. 

 

5. Quin és la forma correcta per a créixer en aquest sector? Robar quota de 

mercat als competidors?  

La millor manera de créixer és satisfent al màxim número de consumidors .  

 

6. Quins són les seves expectatives de cara al de les marques blanques, creu que 

les marques desapareixeran?  

Aquest no és un tema que li preocupi a Mercadona, nosaltres estem molt centrats 

en el nostre model i crec que les marques haurien de centrar-se en el seu . 
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3. Resultat de les enquestes 
 
3.1 Bonpreu 
 

1. És vostè consumidor de marques blanques? 
a. Sí   � 43 individus 
b. No   � 7 individus 

 
2. Què valora més de les marques blanques? 

a. Preu   � 22 individus 
b. Qualitat  � 21 individus 
c. Tipus de producte � 0 individus 

 
3. En quins tipus de productes de marca blanca confia més? 

a. Alimentació  � 15 individus 
b. Neteja   � 9 individus 
c. Begudes  � 0 individus 
d. Higiene personal � 0 individus 
e. Làctics   � 3 individus 
f. Tot   � 16 individus 

 
4. Al comprar un producte de marca blanca, en què es fixa? 

a. En el nom del fabricant 
b. En el nom de la cadena de supermercat distribuïdora 
c. En el país de procedència 
d. En la informació nutricional 
e. En res   � 43 individus 

 
5. Quina qualitat té la marca blanca en comparació amb les marques de renom? 

a. Més qualitat  � 6 individus 
b. Menys qualitat � 15 individus 
c. La mateixa qualitat � 29 individus 

 
6. Com li ha afectat la crisi econòmica en la compra de marques blanques? 

a. He començat a comprar alguns productes de marques blanques 
� 2 individus 

b. Compro tant productes de marques blanques com de renom 
� 12 individus 

c. He començat a comprar majoritàriament productes de marca blanca 
� 13 individus 

d. Compro els mateixos productes de marca blanca que abans 
� 16 individus 
 

7. Quant gasta habitualment al cap d’una setmana? Per quantes persones és 
aquesta despesa? 
 
� Dades estandarditzades per despesa familiar (3 persones) 
De 300 a 400€ � 7 individus  De 400 a 500€ � 9 individus  
De 500 a 600€ � 4 individus  De 600 a 700€ � 11 individus    
De 700 a 800€ � 10 individus              De 800 a 900€ � 5 individus 
De 900 a 1000€ � 4 individus 

 
8. Quina puntuació sobre deu donaria a  la marca blanca del supermercat? 

6 punts � 7 individus   7 punts � 17 individus 
8 punts � 12 individus   9 punts � 6 individus 
10 punts � 1 individu 
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3.2 Mercadona 
 

1. És vostè consumidor de marques blanques? 
a. Sí   � 47 individus 
b. No   � 3 individus 

 
2. Què valora més de les marques blanques? 

a. Preu   � 33 individus 
b. Qualitat  � 14 individus 
c. Tipus de producte � 0 individus 

 
3. En quins tipus de productes de marca blanca confia més? 

a. Alimentació  � 8 individus 
b. Neteja   � 12 individus 
c. Begudes  � 1 individus 
d. Higiene personal � 0 individus 
e. Làctics   � 2 individus 
f. Tot   � 24 individus 

 
4. Al comprar un producte de marca blanca, en què es fixa? 

a. En el nom del fabricant 
b. En el nom de la cadena de supermercat distribuïdora 
c. En el país de procedència 
d. En la informació nutricional 
e. En res   � 47 individus 

 
5. Quina qualitat té la marca blanca en comparació amb les marques de renom? 

a. Més qualitat  � 2 individus 
b. Menys qualitat � 8 individus 
c. La mateixa qualitat � 40 individus 

 
6. Com li ha afectat la crisi econòmica en la compra de marques blanques? 

a. He començat a comprar alguns productes de marques blanques 
� 0 individus 

b. Compro tant productes de marques blanques com de renom 
� 16 individus 

c. He començat a comprar majoritàriament productes de marca blanca 
� 25 individus 

d. Compro els mateixos productes de marca blanca que abans 
� 6 individus 
 

7. Quant gasta habitualment al cap d’una setmana? Per quantes persones és 
aquesta despesa? 
 
� Dades estandarditzades per despesa familiar (3 persones) 
De 200 a 300€ � 2 individus  De 300 a 400€ � 10 individus 
De 400 a 500€ � 19 individus  De 500 a 600€ � 5 individus 
De 600 a 700€ � 9 individus   De 700 a 800€ � 5 individus 
 

8. Quina puntuació sobre deu donaria a  la marca blanca del supermercat? 
 

5 punts � 1 individus   6 punts � 9 individus 
7 punts � 17 individus   8 punts � 17 individus 
9 punts � 3 individu 
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4. Càlculs matemàtics 
 
4.1 Despesa familiar 
 
- Dades : 

Mínim Màxim Mitjana Desviació típica

Bonpreu 320 975 611,9 176,534

Mercadona 270 800 479,4 136,311  
 
- Interval de confiança: 

( )
,

2

1 1
Diferència

BP M
BP M T

n n
BP M

x x t S
n nα +

 
∈ − ± ⋅ +  
 

 on 611'9BPx = , 479'4Mx = , 

50BP Mn n= = , 0.05α =  i 2.5,100 1.984t = . 

A més 
$ $

2 2
( 1) ( 1)

2
BP MBP M

T
BP M

n S n S
S

n n

− + −=
+ −

 on $ 176.534BPS =  i $ 136.311MS = . 

 
Substituint s’obté Diferència (70.729,194.371)∈ . 

 
- Contrast de hipòtesis: 
 
Les hipòtesis escollides eren les següents: 

H0: La diferència entre les mitjanes és igual a 0.

Ha: La diferència entre les mitjanes és diferent de 0.  

La mesura de discrepància és 
$ $

0

2 2
(0,1)BP M

BP M

BP M

x x D
d N

S S

n n

− −=

+

� , utilitzant 0 0D =  i les dades 

anteriors s’obté 4.202d =  amb la qual obtenim un p-valor igual a 0.0001p ≤ , hem de 

rebutjar la hipòtesis nul�la donat que p α≤ . 

 
4.2 Famílies 
 
- Dades : 

Mínim Màxim Mitjana Desviació típica

Bonpreu 1 4 1,98 0,937

Mercadona 1 5 2,5 1,129  
 
- Interval de confiança: 

( )
,

2

1 1
Diferència

BP M
BP M T

n n
BP M

x x t S
n nα +

 
∈ − ± ⋅ +  
 

 on 1.98BPx = , 2.5Mx = , 

50BP Mn n= = , 0.05α =  i 2.5,100 1.984t = . 

A més 
$ $

2 2
( 1) ( 1)

2
BP MBP M

T
BP M

n S n S
S

n n

− + −=
+ −

 on $ 0.937BPS =  i $ 1.129MS = . 
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Substituint s’obté Diferència ( 0.927, 0.113)∈ − − . 

 
- Contrast de hipòtesis: 
 
Les hipòtesis escollides eren les següents: 

H0: La diferència entre les mitjanes és igual a 0.

Ha: La diferència entre les mitjanes és diferent de 0.  

La mesura de discrepància és 
$ $

0

2 2
(0,1)BP M

BP M

BP M

x x D
d N

S S

n n

− −=

+

� , utilitzant 0 0D =  i les dades 

anteriors s’obté 2.506d = −  amb la qual obtenim un p-valor igual a 0.014p = , hem de 

rebutjar la hipòtesis nul�la donat que p α≤ . 

 
4.3 Bonpreu i Hacendado 
 
- Dades : 

Mínim Màxim Mitjana Desviació típica

Bonpreu 6 10 7,47 1,008

Mercadona 5 9 7,26 0,92  
 
- Interval de confiança: 

( )
,

2

1 1
Diferència

BP M
BP M T

n n
BP M

x x t S
n nα +

 
∈ − ± ⋅ +  
 

 on 7.47BPx = , 7.26Mx = , 

50BP Mn n= = , 0.05α =  i 2.5,100 1.984t = . 

A més 
$ $

2 2
( 1) ( 1)

2
BP MBP M

T
BP M

n S n S
S

n n

− + −=
+ −

 on $ 1.008BPS =  i $ 0.92MS = . 

 
Substituint s’obté Diferència ( 0.19, 0.61)∈ − − . 

 
- Contrast de hipòtesis: 
 
Les hipòtesis escollides eren les següents: 

H0: La diferència entre les mitjanes és igual a 0.

Ha: La diferència entre les mitjanes és diferent de 0.  

La mesura de discrepància és 
$ $

0

2 2
(0,1)BP M

BP M

BP M

x x D
d N

S S

n n

− −=

+

� , utilitzant 0 0D =  i les dades 

anteriors s’obté 1.032d =  amb la qual obtenim un p-valor igual a 0.305p = , no tenim 

evidencies per rebutjar la hipòtesis nul�la donat que p α≥ . 
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5. Recollida de preus 
 
A continuació trobem tots els preus dels aliments emprats en la construcció de la 

nostre cistella de consum. Els articles es troben separats per categories, diferenciats per 

supermercat i per marca blanca o de fabricant. 

Cistella de Consum
Bonpreu Mercadona Bonpreu Mercadona

Pa i Cereals Arròs 0,99 / 1kg 0,75 / 1kg 1,48 / 1kg 1,48 / 1kg
Pà 0,39 / barra 0,39 / barra 0,73 / barra 0,73 / barra

Pasta 0,59 / 1kg 0,59 / 1kg 0,82 / 1kg 0,72 / 1kg
Galetes 1,65 / 1kg 1,06 / 1kg 2,41 / 1kg 2,49 / 1kg
Farina 0,49 / 1kg 0,38 / 1kg 0,95 / 1kg 0,95 / 1kg

Cereals 2,47 / 500g 1,05 / 500g 3,27 / 500g 3,13 / 500g

Carn Vaca 4,3 / 1kg 3,4 / 1kg - 4,5 / 1kg
Salsitxes 2,99 / 500g 1,09 / 500g 2,69 / 500g 2,75 / 500g

Fuet 8,05 / 1kg 7,2 / 1kg 8,61 / 1kg 8,61 / 1kg
Pizza 5,10 / 1kg 5,16 / 1kg 6,38 / 1kg 6,38 / 1kg

Embotit 8,6 / 1kg 10,88 / 1kg 11,92 / 1kg 12,9 / 1kg
Croquetes 3,18 / 800g 1,15 / 800g 5,58 / 800g 1,44 / 800g

Peix Congelat 3,95 / 1kg 3,42 / 1kg 3,39 / 1kg 3,45 / 1kg
Atún 0,93 / 111g 1,1 / 111g 1,65 / 111g -

Lactics Llet 0,65 / 1L 0,56 / 1L 0,94 / 1L 0,94 / 1L
Iogurts 0,63 / 4 ud. 0,55 / 4 ud. 1,15 / 4 ud. 1,09 / 4 ud.

Formatge 1,78 / 250g 1,25 / 250g 2,09 / 250g 2,15 / 250g
Ous 1,59 / 6 ud. 1,24 / 6 ud. - -

Oli Oliva 2,2 / 1,5l 2,55 / 1,5l 3,15 / 1,5l 3,55 / 1,5l
Mantega 5,56 / 1kg 5,6 / 1kg 9,12 / 1kg 9,12 / 1kg

Dolços Sucre 0,93 / 1kg 0,74 / 1kg 0,95 / 1kg 0,83 / 1kg
Xocolata 0,83 / 100g 0,6 / 100g 0,93 / 100g 0,93 / 100g
Gelats 8,48 / 1L 4,72 / 1L 9,35 / 1L 9,35 / 1L

Neteja Paper WC 2,59 / 12 ud. 3,45 / 12 ud. 3,4 / 12 ud. -
Tovelloletes 2,19 / 72 ud. 1,6 / 72 ud. 1,85 / 72 ud. 2,7 / 72 ud.
Paper Cuina 1,35 / 4 ud. 2 / 4 ud. 1,49 / 4 ud. 1,28 / 4 ud.

Altres Vinagre 5,96 / 1L 3,12 / 1L 6,76 / 1L 6,36 / 1L
Sal 0,33 / 1kg 0,18 / 1kg 0,52 / 1kg 0,6 / 1kg

Salses 1,13 / 500g 1,38 / 500g 1,73 / 500g -
Pebre 0,89 / 100g 0,71 / 100g - -

Begudes Café 1,59 / 100g 1,39 / 100g 2,99 / 100g 2,99 / 100g
Cacau 1,19 / 500g 0,85 / 500g 1,45 / 500g 1,4 / 500g
Aigua 0,17 / 1L 0,27 / 1L 0,3 / 1L 0,29 / 1L

Refrescos 0,89 / 2L 0,63 / 2L 1,11 / 2L 1,11 / 2L
Sucs 0,69 / 1L 0,85 / 1L 0,89 / 1L 0,95 / 1L

Begudes Alcholiques Vi 0,95 / 1L 0,55 / 1L 1,25 / 1L 0,99 / 1L
Cervesa 1,69 / 1L 1,28 / 1L 3,15 / 1L 3,15 / 1L

Cava 6,12 / 1L 5,27 / 1L 9 / 1L 9 / 1L

Marca Blanca Marca de fabricant
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6. Cistella de consum 
 
A continuació trobem els càlculs detallats relacionats amb la creació de la cistella de 

béns, relacionant la quantitat dels productes i els seus preus depenent de cadascuna 

de les quatre cistelles. 

Cistella de Consum

Pa i Cereals Arròs 1 0,99 1,48 0,75 1,48
Pà 14 5,46 10,22 5,46 10,22

Pasta 1,5 0,885 1,23 0,885 1,08
Galetes 1 1,65 2,41 1,06 2,49
Farina 1 0,49 0,95 0,38 0,95

Cereals 1 2,47 3,27 1,05 3,13

Carn Salsitxes 1 2,99 2,69 1,09 2,75
Fuet 0,4 3,22 3,444 2,88 3,444
Pizza 1 5,1 6,38 5,16 6,38

Embotit 0,7 6,02 8,344 7,616 9,03
Croquetes 1 3,18 5,58 1,15 1,44

Peix Congelat 1 3,95 3,39 3,42 3,45

Lactics Llet 14 9,1 13,16 7,84 13,16
Iogurts 3 1,89 3,45 1,65 3,27

Formatge 4 7,12 8,36 5 8,6

Oli Oliva 1 2,2 3,15 2,55 3,55
Mantega 0,15 0,834 1,368 0,84 1,368

Dolços Sucre 0,17 0,1581 0,1615 0,1258 0,1411
Xocolata 1 0,83 0,93 0,6 0,93
Gelats 0,4 3,392 3,74 1,888 3,74

Neteja Tovelloletes 0,25 0,5475 0,4625 0,4 0,675
Paper Cuina 2 2,7 2,98 4 2,56

Altres Vinagre 0,2 1,192 1,352 0,624 1,272
Sal 0,2 0,066 0,104 0,036 0,12

Begudes Café 0,4 0,636 0,897 0,556 1,196
Cacau 0,4 0,476 0,58 0,34 0,56
Aigua 42 7,14 12,6 11,34 12,18

Refrescos 2,5 2,225 2,775 1,575 2,775
Sucs 2,5 1,725 2,225 2,125 2,375

Begudes Alcholiques Vi 1,2 1,14 1,5 0,66 1,188
Cervesa 2 3,38 6,3 2,56 6,3

Cava 0,05 0,306 0,45 0,2635 0,45

Total setmanal 83,4626 115,933 75,8743 112,2541
Total mensual 333,8504 463,732 303,4972 449,0164

Quantitat
Total €

M. Blanca
Total €
Marca

Total €
Marca

Total €
M. Blanca

Bonpreu Mercadona
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7. Retalls de diaris 
 
Aquestes són algunes de les notícies sobre l’actualitat que hem utilitzat per realitzar el 
treball. 
 
 

 
 

AVUI 3/5/09 
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LA VANGUARDIA 17/2/09 
 
 
 

 
AVUI 28/4/09 
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E
sp

ai p
el text d

el llo
m

 



Les marques blanques 
 

 
 

- 80 - 

 

  
LA VANGUARDIA 5/3/09 



Les marques blanques 
 

 
 

- 81 - 

 

 
 
 
 
 

 
  

LA VANGUARDIA 16/2/09 
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