
Presentació
Aquest treball aprofundeix en el món de les marques blanques i dedica especial 
interès al seu context actual, el canvi en el perfil de consumidor arran de la crisi i el 
conflicte vigent entre marques blanques i marques de fabricant. 
M’he centrat en tres casos concrets per tal d’acotar l’anàlisi i obtenir resultats més 
fiables. Així doncs, introdueixo la realitat de les empreses Grup Bonpreu-Esclat, 
Mercadona i Lidl i les analitzo principalment des de la seva política comercial res-
pecte a la marca blanca, fent una aproximació a la seva filosofia d’empresa. Pretenc 
adquirir nous coneixements del rerefons de les diferents cadenes de supermercats i 
sectors comercials. 
El meu interès en l’economia m’ha permès assolir els objectius proposats i desenvolupar 
aquest tema que forma part de la vida quotidiana dels consumidors i de les seves llars. 

Metodologia
El treball està dividit en dues parts. En primer lloc, trobem l’explicació teòrica del 
treball on he aprofundit sobre les marques blanques i les marques de fabricant, i he 
elaborat un estudi exhaustiu dels supermercats: Bonpreu i Esclat, Mercadona i Lidl. 
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Per poder efectuar-ho he cercat informació a Internet i en dos llibres: Rebelión en las 
marcas, de Fernando Olivares i La estrategia de las marcas blancas, de Nirmalya Kumar.
La part pràctica es basa en una comparativa de preus elaborada al llarg de deu me-
sos als supermercats Bonpreu i Esclat, Mercadona i Lidl, per tal de comparar una 
sèrie de productes de marques blanques i marques de fabricant. Ho he completat 
amb l’elaboració d’una gràfica de cada producte escollit i unes cistelles de consum 
amb una taula dinàmica.
Per concloure el meu estudi he fet unes enquestes als consumidors de les cadenes 
de supermercats escollides i un total de sis entrevistes.

Cos del treball
La primera part del treball és la que es correspon amb la meva recerca teòrica. 
Aquesta 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. També parla sobre l’actualitat de les marques blanques, de 
la seva importància en temps de crisi i de la seva particular guerra oberta amb les 
marques comercials.



El marc pràctic recull les opinions dels consumidors mitjançant unes enquestes, per 
tal d’analitzar el perfil de l’usuari de cada centre i els seus hàbits de consum, i mostra 
les entrevistes que he dut a terme. La primera amb el senyor Marc Carreras i Pijuan i 
el senyor Josep Maria Espinet i Rius per tenir una visió de dos economistes. El primer 
és professor de matemàtiques financeres i el segon, està especialitzat en la comerci-
alització i la investigació de mercats. També he parlat amb la redactora d’economia 
del diari Ara, Júlia Manresa i Nogueras, per saber què en pensa de les novetats de les 
marques blanques. Finalment, he contactat amb el Sr. Gustavo Tàpies, interventor de 
l’Ajuntament de Palafrugell, per tal de recollir una opinió des d’un punt de vista perso-
nal respecte a les marques en general i també com a coneixedor de la implantació del 
Mercadona a Palafrugell i a la controvèrsia que va generar en el seu moment.
A més, he elaborat una comparativa de preus d’un mateix producte de la marca 
comercial i de la marca de distribuïdor al llarg de deu mesos, feta quinzenalment els 
dies 1 i 15 de cada mes. He escollit un total de 47 productes de diferents sectors del 
supermercat (alimentació variada, embotits, productes de neteja, productes perso-
nals, carn, verdures, fruites i congelats). Un cop he introduït tots els preus en una 
taula comparativa, he elaborat un gràfic per producte, en total 50 gràfics, on podem 
observar la variació del seu preu al llarg de l’any.



Com a complement d’aquest estudi, m’he proposat fer una comparativa entre preus 
d’un mateix supermercat de zones diferents. Concretament, he escollit el Lidl de Pa-
lafrugell i el Lidl de Salt. Amb aquestes dades he pogut comparar els preus de dues 
zones diferents (costanera i d’interior) i contestar a la hipòtesi de si hi ha variacions 
de preu en una mateixa cadena en funció de la ubicació del supermercat i de l’esta-
ció de l’any. Així mateix, he elaborat 44 gràfics de cada producte per observar quant 
més econòmic o més car és el producte seleccionat, i quan.
La part més apreciada d’aquestes dues comparatives és la realització d’una cistella 
de la compra de cada primer de mes, és a dir, he agafat els mateixos productes de 
cada supermercat, tant de marca blanca com de fabricant, per tal de saber amb 
exactitud el preu en euros i veure gràficament quin és el supermercat amb la ciste-
lla de la compra més econòmica i més cara.
Amb tota aquesta informació, he pogut arribar a les conclusions del treball i respon-
dre les hipòtesis que m’havia plantejat al principi d’aquest estudi.

Conclusions
En primer lloc, a partir dels resultats obtinguts amb les enquestes i entrevistes 
podem observar que sí que ha existit un creixement en el volum de vendes dels 
productes de marques blanques, tot i que el punt màxim va ser en plena crisi. Po-
dem contrastar aquesta afirmació amb les dades obtingudes amb la resposta que un 
60 % dels enquestats afirmen haver començat a comprar productes de marca blanca 
com a conseqüència de la crisi i un 40 %, no. La crisi ha provocat un augment en el 
consum de marques blanques i per això les seves vendes s’han incrementat. 
Veiem clares diferències entre els tres supermercats pel que fa al perfil de client i 
a les seves estratègies respecte a la política envers la marca blanca. Tot i això, tots 
tres han sabut trobar el seu lloc en el complex i competitiu mercat actual.
Mitjançant la comparativa de preus i les respectives cistelles de consum he pogut 
saber com varien els preus dels productes escollits a cada cadena en els diferents 
períodes de l’any. En les dues comparatives els preus varien durant tot l’any i no hi 
ha un període en què baixin o pugin els preus considerablement.
Dels tres supermercats estudiats, el que té els preus de marca blanca més econò-
mics és el Lidl i el més car és Mercadona. Respecte a les marques de fabricant, el 
més econòmic és Mercadona i, en canvi, el més car és Lidl. Són dades curioses però 
serveixen per aclarir la imatge que tenim de cada supermercat.
En la comparativa dels supermercats de Palafrugell i Salt he confirmat una nova 
hipòtesi: que els preus es mantenen més cars al supermercat de Palafrugell al llarg 
de tot l’any, i no només en els mesos d’estiu com pensava en un principi.
Així doncs, els tres supermercats tenen les seves característiques que els fan dife-



rents i únics, i cadascun té la seva pròpia concepció de les marques blanques i és 
lliure de decidir quin serà el seu camí per vendre el màxim de productes.
Aquest treball de recerca ha resultat molt gratificant per mi i m’ha servit per am-
pliar els coneixements i la curiositat pel món de l’economia. Des d’un principi vaig 
escollir aquest àmbit perquè no em resultés feixuc a l’hora d’elaborar-lo. Només fent 
un treball que em motivés podria arribar a tots els objectius que m’havia proposat 
des d’un principi: ser constant en el treball, dedicar-hi el major temps possible i, el 
més important, aprendre i que em serveixi per al meu futur acadèmic.
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