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Introdução

Ultimamente tem se dado grande atenção às marcas, principalmente devido

ao grande número de fusões e aquisições que vêm colocando em evidência a

importância das marcas como patrimônio das empresas, conceito de brand

equity.

A Kibon foi vendida à Gessy Lever em 1997 pelo grupo Philip Morris pelo

valor de U$ 930 milhões de dólares, aproximadamente 3 vezes o valor de eu

faturamento previsto para 97. Essa alta valorização da empresa deve-se

principalmente à sua marca, consagrada no mercado brasileiro.

A Colgate-Palmolive desembolsou em 95 US$ 1,04 bilhão de dólares pela

compra da Kolynos. O valor é 3,6 vezes o faturamento anual da Kolynos. Os

argumentos da Colgate são conhecidos pelos especialistas como bens

intangíveis ou "goodwilf' em inglês. O "goodwilf' é a diferença entre o

Patrimônio Líquido registrado no balanço e o valor efetivamente pago.

A Philip Morris pagou em 1985 um montante dez vezes superior ao 1 bilhão

de dólares que valia o patrimônio físico da companhia à época. Os 9 bilhões

adicionais pagaram as marcas Kraft de queijos e sorvetes entre outros
produtos.

Alguns anos atrás a Levi Strausss precisou de dinheiro destinado a preparar a

companhia para a abertura de seu capital. Um banco ofereceu um empréstimo

de 1 bilhão de dólares. A única garantia exigida: a marca Levi's.

O valor de uma marca pode chegar a mais de US$ 40 bilhões como é o caso
das marcas Coca-Cola e Marlboro.
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Se a marca é um patrimônio tão importante e valioso de uma empresa, o

processo de definição das estratégias a serem adotadas e o processo de

gerenciamento das marcas é algo de extrema importância.

o objetivo deste trabalho é tentar elucidar o processo de decisão de política

de marcas respondendo algumas questões como:

~ Quais as possíveis políticas de marca a serem adotadas?

~ Por que algumas empresas utilizam seu próprio nome ou a marca

corporativa para seus produtos, como é ocaso da Sadia e da Parmalat, e

outras como a Procter and Gamble e a Gessy Lever utilizam diversas

marcas que competem entre si por market share, investimentos em

marketing, etc.?

~ Qual a estratégia mais adequada? Por que?

~ Quais as vantagens e desvantagens de cada tipo de estratégia?

~ Quais os riscos e benefícios associados à extensão de marca?

~ Quais os possíveis efeitos de uma extensão de marca?

~ Como deve ser o processo decisório? Que fatores devem ser levados em

conta?

~ Como as empresas líderes de mercado gerenciam seus portifólios de

marcas?

Com o propósito de tentar esclarecer as dúvidas acima foi feita uma revisão

bibliográfica abrangente, através da consulta a livros de vários autores e

artigos publicados em periódicos, que inclui definições, conceitos, teorias e

exemplos práticos de decisões de marcas e seus resultados.
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Iniciamos o trabalho com uma explanação sobre a definição e o conceito de

marca e em seguida abordamos a importância da marca para o fabricante e

para o consumidor.

Uma vez esclarecida a importância da marca, apresentamos o conceito de

Brand Equify ou patrimônio da marca, o que significa, sobre quais pilares está

baseado e como pode adicionar valor à uma empresa.

A próxima etapa é uma análise sobre o valor da marca. São apresentados e

criticados os modelos utilizados para cálculo de valor de uma marca.

Mostramos também quanto valem as marcas mais valiosas do mundo

segundo a .'_nterbrand, uma empresa inglesa especializada em consultoria

sobre marcas.

Passamos em seguida para uma apresentação das possíveis alternativas de

políticas de marcas. Ilustramos cada tipo de política de marca com exemplos

práticos citando empresas que praticam cada tipo de política de marcas.

As alternativas de política de marca são avaliadas considerando-se os pontos

positivos e negativos de cada tipo de política.

No tópico seguinte abordamos a extensão de marca. Apresentamos quais são

os tipos de extensões de marca, quais os principais riscos e benefícios e

também quais os seus possíveis efeitos.

o próximo tópico é uma revisão bibliográfica dos estudos realizados a respeito

da extensão de marca.

Analisamos também o que são extensões de linha e extensões verticais.

Após apresentadas todas as possibilidades referentes à política de marcas

sugerimos que as marcas devem ser sempre analisadas em conjunto, como

um sistema de marcas onde cada marca tem um papel específico a

desempenhar.
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Finalmente, mostramos um panorama com as políticas adotadas pelas

grandes empresas produtoras de bens de consumo.

Concluímos o estudo analisando quais os fatores que devem ser

considerados ao se tomar uma decisão sobre política de marcas.
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2. Definição e conceito de marca

Marca, segundo a lei brasileira, é o designativo que identifica produtos e

serviços. É todo sinal distinguível, visualmente perceptível, que identifica e

distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa,

bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas

ou especificações técnicas.

O verdadeiro significado de uma marca no entanto é muito maior. Uma marca

é uma garantia de que a qualidade do produto ou serviço que está sendo

adquirido irá corresponder à expectativa de quem está comprando-o. Uma

marca carrega consigo notoriedade, imagem e confiança conquistadas ao

longo do tempo.

Uma marca significa não apenas um produto ou serviço mas um conjunto de

valores e atributos tangíveis e intangíveis relevantes para o consumidor e

contribui para diferenciá-Ia de outras similares. Assim ao adquirir um produto,

o consumidor não compra apenas um bem mas todo o conjunto de valores e

atributos da marca. (Pinho, 1996)

A marca é um importante elemento na decisão dos consumidores, ela é parte

ativa de um processo complexo associado à decisão de compra. Tanto a

qualidade percebida como as associações ligadas à uma marca podem

aumentar a satisfação dos consumidores.

Conforme exposto por David A. Aacker e Erich Joachimsthaler (1997, p.14), o

simples reconhecimento de uma marca pode até influenciar as percepções: as

pessoas tendem a gostar mais de marcas conhecidas mesmo sem nunca as

terem usado.

Um exemplo que mostra claramente o poder que as marcas têm de influenciar

as percepções sobre determinado produto é o caso da degustação dos

produtos Diet Pepsi e Diet Coke citado por Adriano Silva em artigo da revista

Exame (1997, p.27). A degustação foi feita com um mesmo grupo de

consumidores em duas etapas. No blind test (olhos vendados), 51%
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preferiram Diet Pepsi, 44% preferiram Diet Coke e 5% não distinguiram entre

ambas. Já no open test, com as marcas à mostra, 65% preferiram o produto

da Coca Cola contra 23% que preferiram o da Pepsi e 12% que não fizeram

distinção.

Um outro estudo mostrou que o índice de aprovação do Korn Flakes Kellogg's

passou de 47% para 59% quando os consumidores foram expostos ao nome

da marca.

As marcas têm se tornado uma barreira de entrada assim como um modo de

se entrar em um determinado mercado.

Para o fabricante uma marca significa: (Souza, 1993)

~ Uma proteção contra imitações, através de seu registro legal e de seu

reconhecimento por parte do público

~ Um elemento diferenciador em relação à concorrência, facilitador da

localização e ampliador da área de exposição do produto no ponto de

venda

~ Um estímulo à repetição de compra - quando o fabricante se preocupa

com a qualidade de seus produtos e com o reconhecimento e a

imagem de marca

~ A possibilidade de criar um sentimento de lealdade por parte do

consumidor, protegendo a marca contra a concorrência

~ A possibilidade de se praticar um preço premium

~ Uma oportunidade de dar uma personalidade própria aos produtos

~ Um facilitador no lançamento de novos produtos

~ A possibilidade de utilização do nome da empresa como marca
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Com o aumento da tecnologia disponível cada vez torna-se mais fácil copiar,

imitar produtos e portanto as diferenças concretas entre as marcas de um

determinado produto tornam-se pouco importantes enquanto as diferenças

abstratas ficam mais relevantes. As diferenças abstratas são particularmente

relevantes quando se trata de categorias que vendem imagem tais como:

cigarros, bebidas alcoólicas, etc.

Também devido ao avanço da tecnologia, os índices de lealdade às marcas

tradicionais vêm diminuindo e tendem a diminuir ainda mais.

Assistimos atualmente a um grande crescimento das chamadas marcas

próprias ou marcas de varejo. Esse crescimento tende a se acelerar à medida

em que cresce a concentração no varejo. Segundo Francisco Gracioso (1997,

p. 41), no Brasil as vendas das 5 maiores redes de supermercados

• representam 26% das vendas totais do setor, na Argentina representam 40%

e em alguns países da Europa a participação das 3 maiores redes já chega a

mais de 80%. A esse motivo se deve a alta participação das marcas próprias

em determinadas categorias em alguns países europeus como na Inglaterra e

na Alemanha por exemplo.
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3. Brand equity

Segundo Tauber (1988) Brand equity ou o patrimônio da marca é o valor

incrementai de um negócio sobre o valor de seus ativos fixos devido à posição

de mercado atingida por sua marca e o potencial de extensão da marca.

De acordo com David Aacker Brand equity está baseado em cinco pilares:

1. Lealdade à marca

A lealdade à marca reflete qual a probabilidade de que um consumidor irá

mudar para outra marca, especialmente quando a marca sofre alguma

alteração seja no preço ou nas características. À medida em que a lealdade à

marca aumenta, a vulnerabilidade às ações da concorrência diminuem. É um

indicador do valor do patrimônio da marca que pode ser facilmente

relacionado a lucros futuros já que a lealdade à marca pode ser traduzida em

vendas futuras.

Podem ser usadas algumas medidas para determinar a lealdade à marca:

- Taxa de recompra - Que percentual de compradores de determinada

marca irão optar por essa mesma marca em sua próxima compra?

Percentual das compras - Das últimas cinco compras feitas por um

consumidor, que perecentual foi para cada marca comprada?

Número de marcas compradas - Qual o percentual de compradores de

determinado produto que compraram só uma marca? Duas marcas? Três

marcas?

Um fator chave para determinar o nível de lealdade à marca é a medida de

satisfação e, talvez mais importante, o nível de insatisfação. Que problemas
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os consumidores estão tendo? Quais suas fontes de irritação? Por que os

consumidores estão trocando de marca?

2. Reconhecimento da marca

Brand awareness ou reconhecimento da marca é a habilidade de um potencial

comprador em reconhecer ou lembrar que uma marca faz parte de

determinada categoria de produto. Envolve uma ligação entre a categoria de

produto e a marca.

O reconhecimento da marca é o primeiro passo na tarefa de comunicação. É

inútil tentar comunicar os atributos da marca até que haja um nome

estabelecido para ser associado a esses atributos.

O reconhecimento da marca pode ser um sinal de presença,

comprometimento e substância, atributos que podem ser muito importantes na

decisão de compra. A lógica é que se um nome é reconhecido deve haver

uma razão tal como:

- A empresa anunciou muito

- A empresa já está no negócio há um bom tempo

- A empresa tem uma ampla distribuição

- A marca tem sucesso

3. Qualidade percebida

Qualidade percebida pode ser definida como a percepção do consumidor

sobre a qualidade ou superioridade de um produto ou serviço quando

comparado a outras alternativas. Difere portanto de conceitos relacionados

tais como:
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Qualidade real ou objetiva - a extensão com que determinado produto ou

serviço possui um nível de serviço superior

Qualidade baseada no produto - a natureza ou quantidade de

ingredientes, características ou serviços inclusos

Qualidade da manufatura - Adequação às especificações, meta de "zero

defeito".

A qualidade percebida não é necessariamente objetivamente determinada, em

parte porque é uma percepção e também porque envolve julgamentos sobre o

que é importante para o consumidor.

Atingir alta qualidade não é suficiente, a qualidade objetiva dever ser traduzida

em termos de qualidade percebida.

A qualidade percebida é determinada em função de um conjunto de possíveis

alternativas que um consumidor dispõe.

Os consumidores desenvolvem percepções de qualidade baseados na marca.

Estudos sobre extensão de marca mostram claramente que quando uma

marca é anexada a uma classe diferente de produto, pode afetar as

percepções de qualidade

4. Associações à marca

A associação à uma marca é qualquer coisa mentalmente ligada à marca. O

posicionamento de uma marca é baseado nas suas associações e na maneira

pela qual essas se diferenciam daquelas dos concorrentes.

Uma associação a uma marca, feita pelo consumidor, será mais forte quando

for baseada em experiências próprias ou em contínuas exposições à

comunicação e também quando for apoiada por uma rede de outras ligações.

Assim, a associação do McDonalds a crianças seria muito mais fraca se fosse

baseada apenas em comerciais mostrando crianças no McDonalds, se não
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houvesse uma complexa rede envolvendo o Ronald McOonald, festas de

aniversário infantis e caixinhas de McLanche Feliz com brinquedinhos

McOonalds.

Uma imagem de marca é um conjunto de associações e representa

percepções que podem ou não refletir a realidade objetiva.

Há vários tipos de associações à marca: associações baseadas em atributos

do produto, em benefícios aos consumidores, em atributos intangíveis, no

perfil do consumidor ou usuário típico, em celebridades ou personagens e em

classes de produtos.

Associações representam bases para a decisão de compra e para a lealdade

à marca.

O valor de uma marca está fortemente relacionado com as associações

específicas da marca. Há várias formas pelas quais as associações podem

criar valor: ajudando a processar e reter informação, gerando uma razão para

compra, criando sentimentos e atitudes positivas e criando uma base para

extensões de marca.

5. Outras propriedades da marca

As outras propriedades da marca são as patentes, marcas registradas e

relações com o frade (canais de distribuição).

Essas outras propriedades da marca são importantes na medida em que

inibem ou previnem a ação de concorrentes. Uma marca registrada pode

impedir os concorrentes de tentar utilizar um nome parecido com o intuito de

confundir os consumidores. Uma marca que possui um histórico de boa

performance de venda pode controlar o espaço nas prateleiras de um canal

de distribuição e dessa forma garantir boa exposição e visibilidade.
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Como o Brand Equity pode adicionar valor a uma empresa

De acordo com com Aacker (1991) o brand equity ou patrimônio de uma

marca pode adicionar valor à uma empresa de diversas formas:

~ Pode fortalecer programas para atrair novos consumidores ou

recapturar antigos consumidres.

~ O reconhecimento da marca, a qualidade percebida e as

associações da marca podem motivar a compra e afetar a

satisfação do consumo.

~ A utilização da marca geralmente permite a obtenção de uma

margem maior seja através da aplicação de um premium price ou

pelo fato de não precisar fazer tantas promoções para garantir sua

posição no canal de distribuição.

~ O patrimônio da marca pode servir como plataforma para

crescimento através da extensão de marca.

~ Pode também servir como alavancador no canal de distribuição.

Assim como os consumidores, os varejistas têm menos incerteza ao

lidar com uma marca conhecida. Uma marca forte ajuda a ganhar

mais frentes na gôndola e a conseguir maior cooperação na

implementação de programas de marketing.

~ Finalmente, o patrimônio da marca oferece uma vantagem

competitiva que freqüentemente se traduz em uma barreira de

entrada para novos concorrentes.
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4. Valor da marca

o aumento das fusões e aquisições que vem ocorrendo nos últimos anos tem

gerado uma maior necessidade de se avaliar o valor das marcas. Em setores

como o de bens de consumo, o valor da marca ou das marcas da empresa em

geral é muito representativo, sendo às vezes muito maior do que o valor dos

ativos tangíveis.

De acordo com Vicente Vilardaga (1997, p. C-1) a avaliação de marcas está

começando a se tornar um bom negócio para as empresas de consultorias.

Das 60 avaliações de empresas feitas pela Coopers & Lybrand em 97, seis

foram exclusivamente para dimensionar o valor das marcas e nas outras 54 o

nome foi um dos ativos avaliados.

Quanto mais diversificada a atuação da empresa e quanto maior o número de

marcas mais difícil é a avaliação. É muito mais fácil avaliar empresas que

colocam todos os seus produtos sob uma marca "guarda-chuva" como é o

caso da Parmalat, por exemplo, do que avaliar um portifólio de marcas como o

da Gessy Lever que possui uma grande variedade de produtos com imagem

independente da marca corporativa.

A marca Omo é com certeza uma das mais valiosas do Brasil pois além da

enorme participação no mercado de detergentes em pó possui altíssimos

índices de lembrança espontânea e fidelidade. A marca Sadia também tem

enorme valor pois é top of mind em diversas categorias além de possuir uma

reputação de excelente qualidade.

Adquirir uma marca forte geralmente significa comprar uma alta participação

de mercado. Esse é o grande fator motivador de inúmeras fusões e

aquisições que vêm ocorrendo como a compra da Tostines pela Nestlé em

1993 e da Kibon pela Unilever em 1997.
O crescimento do interesse por parte das empresas em avaliação de marcas

levou à agência de publicidade Young & Rubicam a elaborar um detalhado
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\ estudo sobre o assunto, o Brand Asset Valuator (BAV). De acordo com

Simara Zacarelli, diretora de pesquisa e planejamento da Young & Rubicam

(MOREIRA, P.40), o BAV avalia a força da marca junto ao consumidor a partir

da análise dos 4 pilares que a sustentam: diferenciação, relevância, estima e

familiaridade.
A diferenciação da marca é aquilo que a distingue, a relevância consiste na

importância atribuída pelo mercado consumidor à marca, a estima relaciona-

se ao respeito devotado por esse mesmo público e finalmente, a familiaridade

é o grau de envolvimento do consumidor com a marca.

De acordo com a teoria do BAV, a diferenciação e a relevância indicam a

vitalidade de uma marca no mercado enquanto a estima e a familiaridade

representam sua estatura, seu status junto ao público consumidor. Cruzados

em um gráfico esses índices mostram a vulnerabilidade ou força de uma

marca. Exemplificando, uma marca líder de mercado pode perder participação

à medida em que registra queda nos índices de vitalidade, mesmo mantendo

boa estatura. Neste caso será necessário trabalhar melhor os aspectos de

diferenciação e relevância da marca.
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5. Métodos de cálculo do valor de uma marca

Há diversos métodos utilizados para se avaliar uma marca e um dos mais

famosos é o da Interbrand, uma empresa de consultoria de marcas sediada

em Londres, publicado pela revista Financiai World.

5.1. Método INTERBRAND

De acordo com o critério da Interbrand o valor de uma marca depende

basicamente de dois fatores:

• Lucros atribuíveis à marca

• Múltiplo da força da marca (criado pela Interbrand)

o valor de uma marca é representado pelo acréscimo de lucro líquido após

impostos, a longo prazo, que essa marca gera em relação ao lucro que seria

obtido se o produto fosse vendido sem marca.

Exemplificando, o cálculo do valor da marca Marlboro foi obtido a partir dos

seguintes dados:

• Vendas anuais (mundiais) de US$ 15,4 bilhões

• Margem operacional de 22%

• Lucros Operacionais antes dos impostos: US$ 3,388 bilhões

Processo de cálculo:

1. Estimou-se que seriam necessários sessenta cents de capital para cada

dólar de vendas. Dessa forma, no caso Marlboro, o valor efetivo

empregado seria de US$ 9,24 bilhões (60% de US$ 15,4 bilhões).
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2. Assumiu-se que o produto genérico (sem marca) poderia obter um lucro

líquido real, deflacionado, sobre o capital, de 5%, portanto de US$ 462

milhões

3. Deduziu-se esse valor dos US$ 3,388 bilhões de lucro líquido operacional,

antes dos impostos, obtido pela Marlboro, chegando assim ao lucro

específico atribuído exclusivamente à marca: US$ 2,926 bilhões.

4. Deduziu-se a provisão para impostos, que na marca em questão foi

avaliada em 43%, obtendo-se um lucro líquido operacional ajustado, após

impostos, de US$ 1,667 bilhões que é inerente exclusivamente à marca.

5. A esse valor obtido deve-se aplicar um multiplicador que representa o

aspecto temporal, considerando que esse valor foi obtido para 1 ano.

Quanto mais forte a marca maior esse multiplicador. De uma escala de

doze a vinte, foi-lhe atribuído o multiplicador de 18,7, estabelecendo o

valor da marca em US$ 31, 217 bilhões.

o mesmo trabalho foi realizado pela Revista Financiai World para algumas

das mais importantes marcas mundiais e é mostrado no quadro da página

seguinte, onde se acrescenta a relação entre o valor calculado das marcas e

suas vendas anuais.

Para a Marlboro essa relação é de 2,03 (valor da marca US$ 31,2 bilhões

para US$ 15,4 bilhões de vendas). Para outra marca de cigarros, a Camel,

essa relação cai para 1,92.
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QUANTO VALE UMA MARCA

Marca Empresa Valor Vendas Lucro Margem Relação
(US$ mil) (US$ mil) Operacional Operacional Valor

Marca
Vendas

MarIboro Philip Morris 31.217 15.400 3.388 22% 2.03

Coca-Cola Coca-Cola 24.402 8.400 2.100 25% 2.91

Budweiser Anheuser-Bush 10.237 6.243 1.249 20% 1.64

Pepsi-Cola Pepsico 9.641 5.532 996 18% 1.74

Nescafé Nestlé 8.465 4.300 860 20% 1.97

Kellogg's Kellogg 8.413 4.701 846 18% 1.79

Winston RJRNabisco 6.096 3.600 720 20% 1.69

Pampcrs Procter & Gamble 6.062 4.000 700 18% 1.52

Camel RJRNabisco 4.410 2.300 460 20% 1.92

Campbell Campbell Soup 3.894 2.400 480 20% 1.62

Nestlé Nestlé 3.732 5.953 595 10% 0.63

Hennessy LVMH 2.998 927 371 40% 3.23

Heineken Heineken 2.684 3.531 353 10% 0.76

Johnnie Walker Guiness 2.641 1.495 299 20% 1.77

Louis Vuitton LVMH 2.604 885 354 40% 2.94

Hershey Hershey Foods 2.308 2.569 360 14% 0.90

Guiness Guiness 2.281 1.788 250 14% 1.28

Barbie Mattel 2.217 840 252 30% 2.64

Kraft Philip Morris 2.189 2.785 334 12% 0.79

SmirnofI Grand Metropolitan 2.188 1.042 208 20% 2.10

Del Monte Del Monte Foods 1.635 2.300 230 10% 0.71

Wrigley Wm Wrigley Jr. 1.454 1.000 175 18% 1.45

Schwcppcs Cadbury-Schweppes 1.383 1.250 150 12% 1.11

Tampax Tambrands 1.353 618 155 25% 2.19

Heinz HJ Heinz 1.301 800 144 18% 1.63

Fonte: FinanciaI World, l° de setembro de 1992
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o Multiplicador da Interbrand é estabelecido com base na análise de 7 fatores:

1. LIDERANÇA - Uma marca que lidera sua categoria de mercado é mais

estável e poderosa do que as marcas que ocupam segundo, terceiro e

quarto lugares. Esse critério reflete economia de escala em comunicação e

distribuição.

2. ESTABILIDADE - marcas de longa duração com identidades que se

tornaram parte da estrutura e até da cultura do mercado, são

particularmente poderosas e valiosas.

3. MERCADO - Marcas são mais valiosas quando estão em mercados que

estão com níveis de vendas estáveis ou crescentes e que tenham uma

estrutura de preços que permita às empresas serem lucrativas.

4. INTERNACIONALlDADE - Marcas internacionais são mais valiosas que

marcas nacionais ou regionais, em parte devido às economias de escala.

Em geral, quanto maior o espectro do mercado abrangido por uma marca

mais valiosa ela é.

5. TENDÊNCIA - Espera-se que a tendência geral de longo prazo de uma

marca em termos de vendas reflita seu sucesso futuro. Uma marca

saudável e em crescimento indica que se manterá relevante para os

consumidores.

6. SUPORTE - Marcas que receberam suporte e investimentos consistentes

são consideradas mais fortes do que as que não receberam. Entretanto,

não só o nível de investimentos mas também a qualidade dos

investimentos deve ser considerada.

7. PROTEÇÃO - A força e a abrangência da proteção legal da marca são

críticas para a força da marca.
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A visão "Business oriented" (versus "Consumer oriented") da Interbrand é útil

na medida em que auxilia no processo de determinação do valor da marca. A

subjetividade adotada entretanto afeta a confiabilidade dos resultados.

Há várias falhas nessa metodologia. Marcas de pequenos nichos por exemplo

podem ser mais lucrativas que marcas líderes de mercado. Marcas antigas

podem perder sua força. Crescimento de vendas, especialmente se obtido

através de redução de margens, não é necessariamente saudável. Proteção

legal de marca, embora necessária, não cria por si só valor de marca.

Finalmente, o sistema Interbrand não considera o potencial de uma marca

para suportar extensões em outras classes de produtos.

No quadro abaixo encontra-se uma relação atualizada das marcas mais

valiosas do mundo, de acordo com a metodologia Interbrand , e seus

respectivos valores.

AS MARCAS MAIS VALIOSAS DO MUNDO
Valores em US$ Bilhões

MARCA VALOR POSICÃO

Coca-Cola 4799 1
Marlboro 4764 2
IBM 2370 3
McDonald's 1994 4
Disnev 1707 5
Sonv 1446 6
Kodak 1444 7
Intel 1327 8
Gillete 11 99 19
Busweiser 11 99 10
Nike 11 13 11
Kelloaa's 1067 12
AT&T 1039 13
Nescafé 1034 14
Fonte: Revista EXAME - 20/05/98
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5.2. Fluxo de caixa descontado

Baseia-se no fluxo de caixa futuro de uma marca, já que esse é o seu valor

para seu proprietário. Esse tem sido o método mais utilizado até hoje

5.3. "Price Premium"

Ativos de marca tais como conhecimento da marca, qualidade percebida,

associações e lealdade têm potencial para fornecer à marca um "price

premium". A receita extra resultante pode ser usada para incrementar os

lucros ou para reinvestir construindo assim um maior capital.

Uma forma de se medir o "price premium" inerente à uma marca é

simplesmente observar os níveis de preços no mercado. Quais são as

diferenças e como estão associadas com as diferentes marcas.

"Price premiums" também podem ser medidos através de pesquisas de
mercado.

Dado que um determinado price premium pode ser obtido, o valor da marca

em um determinado ano seria aquele diferencial de preço multiplicado pelo

volume de vendas em unidades. Descontando esse fluxo de caixa por um

horizonte de tempo razoável iria se ter uma idéia do valor da marca.

5.4. Custo de reposição

Outra perspectiva é analisar o custo de se estabelecer uma marca e negócio

comparável. Ki.dderPeabody estima que iria custar de US$ 75 milhões a US$

100 milhões para lançar um novo produto de consumo e que as chances de

sucesso seriam de aproximadamente 15%. Considerando-se que custaria

US$ 100 milhões para desenvolver e introduzir um produto e que a chance de

sucesso fosse 25%, na média quatro produtos, custando um total de US$ 400

milhões seriam necessários para desenvolver e garantir um produto vencedor.
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Uma empresa portanto estaria disposta a pagar US$ 400 milhões por uma

marca estabelecida com potencial comparável àquela sendo desenvolvida.

5.5 Valor de marca baseado na variação do valor das ações

Outra proposta, sugerida pela teoria financeira e implementada por

professores da Universidade de Chicago é usar o valor da ação como base

para avaliar o valor dos ativos de marca de uma empresa. O argumento é que

a Bolsa de valores irá ajustar o preço de uma empresa para refletir o potencial

futuro de suas marcas.

Conclusão:

Até hoje ainda não se chegou a nenhuma fórmula definitiva para determinar o

valor de uma marca. O debate sobre avaliação de marcas continuará por

alguns anos. Que marcas têm um valor, realizável em termos econômicos,

não há dúvidas, o problema é como calcular esse valor e como aplicá-lo.

Embora as marcas sejam parte do valor de uma empresa, o processo de

avaliação de valor mantém-se subjetivo por duas razões: Primeiro, marcas

são bens complexos e intangíveis sem nenhuma base fixa sobre a qual possa

ser calculado um valor e segundo por que não há nenhum mercado

estabelecido para negociação de marcas e portanto não há normas em

termos de avaliação.

Avaliar uma marca com base no valor patrimonial de uma empresa também é

complicado porque os balanços patrimoniais podem ser manipulados ou não
revelar a real situação da empresa.
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6. Possíveis alternativas de Políticas de marca

Há várias alternativas possíveis referentes à política de marcas e o que ocorre

em quase todas as empresas é adoção de alternativas diferentes dependendo

da análise de uma série de fatores como a força da marca corporativa, as

associações já existentes com a marca, as características de cada segmento

em que a empresa atua, a forma de atuação da concorrência e diversos

outros pontos importantes.

A seguir mostraremos as alternativas possíveis de escolha de marca e

daremos exemplos de empresas que adotam cada alternativa.

6.1. Marcas corporativas

Muitas empresas optam por colocar na maior parte de seus produtos o seu

próprio nome ou a sua marca corporativa. Esse é o caso da Sadia que sempre

utilizou a marca corporativa em seus produtos. A empresa tem muita tradição

e uma excelente reputação de qualidade. A marca corporativa da empresa é

muito forte e possui uma série de associações positivas.

A marca Sadia, em todas as pesquisas sobre as diversas categorias de

produtos em que atua como presunto, salsicha, lingüiça, salame, hamburguer,

e até mesmo em categorias ou segmentos que sejam relacionados mas que

ela ainda não atue, é citada em primeiro lugar nos itens conhecimento de

marca, marca mais consumida, marca preferida e marca de melhor qualidade.

Há outras situações em que a empresa atua há menos tempo no mercado,

ainda não é muito tradicional, mas possui reputação de qualidade em uma

determinada categoria de produtos. Esse é o caso da Parmalat que até há

poucos anos atrás atuava somente com leite mas que tinha uma imagem de

qualidade nessa categoria específica. Devido à forte atratividade do mercado

brasileiro a matriz da empresa, sediada na Itália, resolveu apostar na empresa
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no Brasil liberando uma série de investimentos. A empresa tinha,e ainda tem,

muita pressa em crescer e por isso optou por fazer uma série de aquisições

de empresas que atuam em diferentes categorias de mercado, colocar a

marca Parmalat em todas essas categorias e investir fortemente em sua

marca corporativa através de campanhas de propaganda milionárias, e

investimento em um time de futebol, o Palmeiras. A empresa vem tendo muito

sucesso, multiplicando rapidamente o seu faturamento e tomando sua marca

corporativa muito conhecida e com grande reputação de qualidade.

Sea empresa optasse por desenvolver diversas marcas ao mesmo tempo iria

levar muito mais tempo e ter que investir muito mais em mídia.

A Arisco é outra empresa que, embora presente no mercado brasileiro há

muito mais tempo que a Parmalat, também atuava em restritas categorias de

produtos. Quando resolveu entrar em diversos mercados diferentes decidiu

investir fortemente na marca usando personalidades como Xuxa e Nelson
Piquet.

A Danone, tradicional fabricante de iogurtes é outra empresa que está

começando a se diversificar, através da aquisição de outras empresas e tem

optado por estender sua marca corporativa para as diferentes categorias:

biscoitos, requeijão e suco de laranja por exemplo.

6.2. Marcas individuais ou marcas de produtos

A empresa que mais aposta nessa altemativa de política de marca é a Procter

& Gamble que embora ainda tenha relativamente fraca atuação no Brasil é

líder de mercado nos EUA e na Europa em diversas categorias de produtos

relacionadas a higiene pessoal e limpeza.

O faturamento mundial da empresa em 1996 foi de US$ 33 bilhões e no

entanto seu valor de mercado é estimado em US$ 100 bilhões, o triplo do

valor do faturamento.

23



A Procter & Gamble é conhecida em Wall Street como uma empresa que tem

visão de longo prazo no que se refere à lucratividade.

Sem dúvida alguma o sucesso da P&G se deve ao seu empenho em

desenvolver brand equity, ao seu sistema de gerenciamento de marcas e ao

pesado investimento em suas marcas. Foi a Procter & Gamble que criou, em

1931 o conceito de gerência de marca.

A empresa sempre optou por criar e desenvolver marcas individuais para cada

produto, diferenciando-as e criando assim fortes associações com cada uma

de suas marcas.

A P&G não possui nenhum produto com sua marca corporativa, possui uma

série de marcas cada uma com um significado e posicionamento distinto na

mente do consumidor. Tide, Ariel, Mr. Clean, Crest, Ivory, Pampers, Head &

Shoulders, Pert Plus, Vidal Sasson, Camay, Pampers, Vick, e Pringles são

algumas de suas marcas.

Muitas de suas marcas são bem antigas como Ivory (1882), Camay (1926),

Tide (1946), Crest (1955), e Pampers (1961).

Outra empresa que aposta muito no desenvolvimento e manutenção de

marcas individuais é a Gessy Lever do grupo holandês Unilever. Dentro de

uma mesma categoria de produtos como sabão em pó por exemplo, a

empresa possui diferentes marcas para atuar em segmentos de níveis de

preços distintos. A marca Orno é a marca premium da empresa, a de preço

mais elevado; a marca Minerva atua no segmento médio e a marca Campeiro

é utilizada para combater os concorrentes no segmento popular, de baixo

preço. A empresa promove disputas internas entre seus gerentes de marcas,

investe bastante em suas marcas principalmente na marca Orno e, por

estratégia da empresa, não destaca a marca corporativa Gessy Lever nas

embalagens de seus produtos, a maior parte dos consumidores brasileiros

não sabe quem é o fabricante desses produtos e muito menos que os três

produtos são fabricados pela mesma empresa.
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Não só nas categorias de produtos de higiene e limpeza, mas também em

diversas outras categorias como balas, chocolates e confeitos há várias

empresas adotando essa alternativa como por exemplo a Wamer Lambert

que possui as marcas Adams, Trident, Dentine, Halls, Clorets, Freshen-up e

várias outras, e a empresa Mars que possui as marcas Mars bars, Snickers,

Twix, eM&M.

6.3. Marcas "guarda-chuva" por linha de produto ou unidade de negócio

Uma das maiores representantes dessa linha de atuação é a Nestlé. Embora

a Nestlé seja uma marca muito conhecida, tenha uma excelente imagem e

uma ótima reputação de qualidade, em determinadas categorias de produtos

a empresa opta por não usar sua marca corporativa.

Para a linha de caldos e sopas por exemplo a empresa utiliza a marca Maggi.

O logotipo da marca corporativa Nestlé aparece apenas no verso da

embalagem, como assinatura de fabricante, sem destaque. Na categoria de

alimentos congelados, a empresa utiliza a marca Findus. Em iogurtes a

empresa utilizava ~té há alguns anos atrás a marca Chambourcy e

recentemente resolveu substituir a marca Chambourcy por sua marca

corporativa.

A Refinações de Milho Brasil, subsidiária da empresa americana CPC - Com

Products Company - também possui várias marcas guarda-chuva como Knor

para a linha de caldos, sopas e risotos, Kitano para a linha de chás,

condimentos e temperos e Betty Crocker para a linha de massas para bolos e

tortas.

Outra empresa que possui marcas guarda-chuva é a Fleishman Royal. A

empresa adotou a marca Royal para fermento, gelatinas, refrescos e misturas

para bolos e tortas, Nabisco para biscoitos, Glória para leites nas diversas

formas: leite em pó, creme de leite, e leite condensado.
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As marcas guarda-chuva muitas vezes existem devido a fusões e aquisições

de empresas. Muitas vezes a marca comprada continua existindo como é o

caso da L'Oreal que foi comprada pela Nestlé e representa um nível de

diversificação muito grande da empresa já que a categoria de produtos está

bem distante de alimentos e também os casos da Adria que foi comprada pela

Quaker e da Tostines que foi comprada pela Nestlé. Em outros casos a marca

acaba desaparecendo ao longo do tempo.

6.4. Utilização de duplo guarda-chuva

A Sadia vem utilizando duplo guarda em algumas de suas linhas,

principalmente as criadas mais recentemente como Linha 7 Mares Sadia de

derivados de peixes, Linha Clubinho Sadia de produtos derivados de frango

voltados para o público infantil, Linha Califórnia da Sadia de produtos de peru

com apelo de saudabilidade, Linha Fatiados Sadia com frios fatiados diversos

e Linha Todo Sabor Sadia com pratos prontos variados.

A Nestlé também adota duplo guarda chuva para algumas de suas linhas

como São Luiz Nestlé para a linha de biscoitos.

6.5. Marcas mistas - Marca do produto + marca corporativa ou marca

guarda-chuva

Como exemplos de empresas que adotam marcas mistas podemos citar a

Lacta e Kellogg's.

A Lacta utiliza para seus chocolates marcas como Diamante Negro Lacta,

Sonho de valsa Lacta e Bis Lacta
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A Kellogg's também possui marcas individuais para seus produtos mas

sempre acompanhadas da marca corporativa: Sucrilhos Kellogg's, Ali Bran

Kellogg's, Froot-Ioops Kellogg's e Bran Flakes Kelllogg's por exemplo.

Como já dissemos anteriormente as empresas não adotam exclusivamente

uma alternativa de política de marcas, utilizam estratégias variadas

dependendo da situação, da categoria de produtos, da atuação da

concorrência e de uma série de outros fatores.

Assim, a Sadia possui casos de produtos exclusivamente com a marca

corporativa, outros com marca guarda chuva, produtos com marca mista e

ainda produtos com a marca Wilson que concorre em outro segmento de

preço. Para cada tipo de marca a Sadia possui regras a serem cumpridas, que

dizem respeito a cor e tipo da fonte, cor do fundo, posição da marca, etc. a

fim de preservar a identidade visual da marca

A Nestlé trabalha com marca corporativa Nestlé para leites, chocolates,

papinhas para bebê e iogurtes, com marcas de produtos como Nescafé, com

marcas guarda-chuva como Maggi e Findus, com duplos guarda chuva como

São Luiz Nestlé e também com marcas mistas como Galak Nestlé.

A Refinações de Milho Brasil, embora tenha várias marcas guarda-chuva,

também atua muito forte marcas individuais como: Maizena para amido de

milho, Jimmi para molho inglês, Hellmans para maionese, Karo para glucose

de milho e Mazola para óleo de milho.
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7. Análise sobre decisões de Políticas de marcas

Decisões sobre política de marcas devem sempre ser tomadas levando em

consideração o brand equity da empresa e adotando-se uma visão de longo

prazo.

(P,dotar uma visão delongo prazo é difícil em um momento em que há tanta

pressão e ênfase na geração de valor para o acionista. Os executivos em

I geral sentem-se pressionados a gerar resultados no curto prazo. O valor que
I'

11 atividades de construção de marcas podem trazer no futuro não é fácil de ser

demonstrado.

É no entanto fundamental 'Quese tenha visão de longo prazo. Uma extensão

de marcas pode trazer ótimos resultados no curto prazo, pode representar

grande economia, mas no longo prazo de tanto ser explorada a marca pode

'I. também acabar se diluindo e ter suas associações enfraquecidas.
'--
A escolha da marca correta, da marca mais adequada, influi muito nos

resultados que a companhia poderá ter. Uma marca facilmente memorizável e

que tenha um forte significado oferece muitas vantagens. (Keller, 1998).

Muitos consumidores ao tomarem suas decisões de compra não têm tempo

para analisar detalhadamente cada produto e portanto as marcas devem ser

facilmente reconhecidas e memorizadas, ser descritivas e persuasivas. Além

disso grandes somas de investimentos em mídia podem ser ·poupadas se o

próprio nome da marca trouxer associações. Nomes sugestivos geram maior

lembrança dos benefícios divulgados por uma marca que sejam consistentes

com o nome da marca. Por outro lado, um nome sugestivo leva a um baixo

recall ou nível de lembrança de outros benefícios que são anunciados mas

que não são relacionados com o nome da marca.
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7.1. Utilização da marca corporativa

Nota-se que vem crescendo a utilização de marcas corporativas como marcas

"guarda-chuva" para todos os produtos de uma empresa. A Parmalat é um

exemplo claro desse fenômeno, a empresa vem crescendo muito nos últimos

anos em grande parte graças à aquisição de várias empresas fabricantes de

produtos de diversas categorias dentro do setor alimentício: biscoitos,

iogurtes, molho de tomate, etc., em todas as categorias a empresa vem

adotando a marca corporativa.

O número de empresas que utilizam marcas individuais está diminuindo, a

alavancagem de marca está cada vez mais sendo utilizada e as marcas

individuais cada vez mais carregam a marca corporativa. Na Inglaterra a

Unilever passou a mostrar a logomarca Lever nos produtos de limpeza, a

Nestlé também vem adicionando a sua marca corporativa a várias outras

marcas como as de chocolate que antes eram da Rowntree e apareciam

sozinhas, desacompanhadas da marca corporativa tais como Rolo, Kit Kat,

Smarties, etc.

Arnold (1993) sugere que devem ser analisados os seguintes critérios ao se

tomar uma decisão a respeito da utilização ou não da marca corporativa:

~ A corporação é um atributo notável? Se a corporação que está

oferecendo o produto ou serviço não é de interesse do consumidor

então a marca corporativa provavelmente irá trazer mais prejuízos do

que benefícios.

~ A empresa tem valores perceptíveis? Muitas empresas argumentam

que seu nome é um endosso de qualidade. Isso não é suficiente. A

marca corporativa deve transmitir exatamente o que se entende por

qualidade (ex. eficiência tecnológica, ingredientes ou matérias primas,

etc.). Uma marca corporativa deve ser mais que apenas um rótulo,

deve comunicar valores que motivem o consumidor.
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~ A corporação tem uma propriedade de marca evidente? A marca

corporativa deve ser facilmente identificada, evidente e relevante no

momento da compra ou consumo. Um logo corporativo no verso da

embalagem por exemplo provavelmente não vai ser notado

7.2. Utilização de marcas "guarda-chuva"

As marcas "guarda-chuva" podem apresentar-se de três formas: uma mesma

marca guarda-chuva para muitas linhas de produtos, uma marca guarda-

chuva por linha de produto e duplo "guarda-chuva" (marca corporativa +

marca da linha de produtos.

As principais vantagens do uso de marca "guarda-chuva" são:

~ Custo mais baixo para introdução de novos produtos por não haver

necessidade de pesquisa de nomes, registro e esforço adicional de

comunicação necessário para tornar a marca conhecida e

posicioná-Ia

~ Possibilidade de boas vendas em caso de marca forte, proporcional

à percepção da relação entre o novo produto e os já existentes pelo

consumidor

As principais desvantagens são:

~ Um fracasso de vendas ou um produto identificado como sendo de

qualidade inferior podem "arranhar" a reputação da empresa

~ A introdução de categorias de produtos claramente distintos ou de

qualidade inferior sob a mesma marca pode não só não trazer

benefício algum ao novo produto como ainda corroer o prestígio dos

produtos já estabelecidos
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7.3. Utilização de marcas individuais por produto

As principais vantagens do uso de marcas individuais são: (Souza, 1993)

~ Menor risco de causar dano à imagem da empresa caso o produto

venha a fracassar

~ Possibilidade de escolher um nome que se adapte melhor às

características e atributos do produto

~ Maior facilidade de posicionamento do produto

~ Melhor utilização da segmentação de mercado

~ Possibilidade de atuação com diferentes níveis de preço

~ Maior espaço no ponto de venda

~ Criação de competição interna: maior eficácia

As principais desvantagens são:

~ Alto investimento necessário para criar, lançar, promover, posicionar e

criar awareness das novas marcas

~ Pouco ou nenhum proveito da reputação da empresa ou de outros

produtos de sucesso

~ Posicionamento errado pode gerar índice de canibalização superior à

parcela de mercado ganha
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8. Extensões de marca

Extensão de marca é escolher uma marca utilizada em uma categoria de

produtos para introduzir produtos em uma categoria diferente.

Nos últimos anos as empresas têm utilizado muito o recurso da extensão de

marca pois está cada vez mais caro criar e desenvolver uma nova marca.

O risco financeiro, já que apenas um pequeno percentual dos novos produtos

lançados têm sucesso, e o custo dos investimentos de marketing aumentaram

muito nos últimos anos por isso as empresas têm optado pela extensão de

marca ao lançar novos produtos.

\,O custo de introduzir novas marcas tem se tornado proibitivo. Para gerar um

. fluxo de receitas suficiente para bancar os custos de propaganda, promoção,

e distribuição que são necessários para ganhar espaço na gôndola e gerar

.1 conhecimento e experimentação aceitáveis, um novo produto deve faturar

mais de US$ 50 milhões. O verdadeiro custo de estabelecer uma nova marca

é provavelmente três vezes esse valor (Tauber 1988).

O alto nível de concentração da participação das marcas em poucas

empresas resultou em guerras de marketing que solidificam os "players"

atuais e tornam o desenvolvimento de novas marcas proibitivo.

O uso de uma marca estabelecida pode reduzir muito o investimento e ao

mesmo tempo aumentar as chances de sucesso.

Alguns autores no entanto, como AI Ries e Jack Trout em "Positioning: The

Battle for your mind' (1987), descrevem a extensão de marcas para se entrar

em um novo mercado utilizando argumentos puramente econômicos como a

armadilha da carona e criticam muito essa atitude mostrando exemplos de

marcas consagradas que fracassaram ao tentar entrar em um novo mercado

utilizando uma marca já estabelecida: Xerox e RCA tentaram entrar no

mercado de computadores, a IBM tentou entrar no negócio de copiadoras e a

Singer tentou entrar em eletrodomésticos.
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AI Ries e Jack Trout são fortemente a favor de marcas individuais para

produtos e seus argumentos são:

~ uma marca deve almejar ser a número um na mente do consumidor;

~ essa posição é conquistada através de associações claras e distintas -

quando se vê um nome ou um logo esses trazem fortes associações;

~ se o nome é usado em vários produtos, a mensagem é diluída e a

marca perde as fortes associações

"Um nome é como um elástico: estica mas somente até um certo ponto e
quanto mais você estica mais fraco ele fica.n

Um nome adequado, que transmita o principal benefício do produto pode

ajudar muito no processo de posicionamento. Como exemplos desses nomes

temos: o creme dental "Close-up", a loção para pele "Intensive care", o

bloqueador solar "Sundown", o repelente de mosquitos "Off' (nos EUA) e a

revista Caras.

Outros autores entretanto são menos radicais e estudaram as condições em

que uma extensão de marcas pode ser positiva ou negativa.

No tópico 9 abordaremos alguns dos estudos realizados sobre avaliações de

extensões de marca e suas principais conclusões.

8.1. Tipos de extensão de marca

De acordo com Tauber (1988) há sete tipos de alavancagem que uma

empresa deveria considerar quando está buscando estender suas marcas:
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1. Mesmos produtos de uma forma diferente

2. Diferente sabor, ingrediente ou componente no novo item

3. Produtos complementares

4. Produtos voltados para a mesma base de consumidores

5. "Expertise"

6. Utilização de benefício, atributo ou característica própria

7. Imagem, status

Mesmo produto de uma forma diferente.

Um dos modos mais simples de alavancar um produto em diferentes

categorias é mudar sua forma. Como exemplo podemos citar o picolé leite

Moça que a Yopa lançou utilizando o próprio leite Moça e o Ninho Soleil em

forma de iogurte líquido e de petit suisse.

Diferente sabor, ingrediente ou componente no novo item

Uma alternativa de oferecer uma nova forma de um produto existente é utilizar

um componente ou ingrediente do produto que a empresa possui e torná-lo

parte de um item em uma diferente categoria. A Kraft por exemplo que possui

a marca Philadelphia de cream cheese analisou onde esse ingrediente

poderia ser desejado e lançou o molho para salada Philadelphia cream

cheese salad dressing. Outros exemplos que podem ser citados são o cereal

Nescau, a barra de chocolate Nescau e a sobremesa gelificada Nescau.

Possuir um determinado sabor ou ingrediente permite propriedade de um

produto distinto em uma categoria diferente.
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Produtos complementares

Alguns produtos são usados com outros produtos. Esses produtos

complementares podem ser ser utilizados para uma alavancagem em outra

categoria. A Kibom por exemplo lançou a linha de coberturas de chocolate,

caramelo, marshmallow e morango para serem utilizadas com seus sorvetes.

A Mellita, tradicional fabricante de filtros descartáveis para café lançou o pó de

café Mellita. A Kodak comercializa baterias para serem utilizadas em suas

câmeras.

Produtos voltados para a mesma base de consumidores

Muitas marcas representam um esforço de vender algo mais para a mesma

base de consumidores. Os travelers checks VISA são um novo produto para o

grande número de possuidores do cartão de crédito VISA. Obviamente essas

extensões devem ser algo que os atuais consumidores querem e esses

devem acreditar que a marca seria boa para determinado produto.

"Expertise"

Um dos tipos mais efetivos de extensão de marca é oferecer produtos em

uma categoria na qual os consumidores acreditam que a empresa tenha um

conhecimento ou experiência especial. A BIC que é "expert" em canetas

plásticas baratas e descartáveis decidiu alavancar seu expertise em plásticos

descartáveis e oferecer isqueiros e lâminas de barbear descartáveis. Canon e

Minolta alavancaram sua expertise em fotografia lançando máquinas

copiadoras.
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Utilização de benefício, atributo ou característica própria

Algumas marcas "possuem" um determinado benefício ou propriedade.

Algumas marcas vêm imediatamente à cabeça como "frescor', "suavidade",

"maciez", etc.. Ivory um dos sabonetes mais tradicionais dos EUA, fabricado

peJa Procter & Gamble, representa suavidade e as pessoas desejam um

xampu suave quando lavam os cabelos diariamente portanto o xampu Ivory

fez muito sucesso. Em geral toda extensão de marca alavanca algum

benefício percebido ou associação com a marca mãe para penetrar em uma

nova categoria. Algumas marcas entretanto claramente se firmam através de

uma propriedade que se torna o ponto dominante de alavancagem.

Imagem, status

Marcas podem oferecer status e portanto criar uma imagem para o novo item

e seu usuário. Etiquetas de designers famosos como Christian Dior, Chanel,

Rauph Lauren acabam penetrando em outras categorias como perfumes,

jóias, maquilagens, relógios, acessórios, etc.. Mesmo marcas mais

popularizadas podem entrar em outras categorias como é o caso da Coca-

Cola quando lançou roupas com sua marca.

8.2. Principais beneficios da extensão de marca

Capitalização da marca

Um dos principais benefícios dessa estratégia é que a extensão capitaliza em

um dos ativos mais valiosos de uma empresa: a marca. A companhia entra

em uma nova categoria com uma posição forte: com o reconhecimento

imediato por parte do consumidor e com as impressões comunicadas pela
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marca. Marcas conhecidas têm maior probabilidade de serem aceitas pelos

consumidores.

Sinergia

Um importante fator a ser considerado é que a introdução de uma extensão

de marca pode aumentar as vendas da marca original. Extensões de marca

geram sinergia, melhoram o aproveitamento dos recursos investidos no

suporte à marca já que esses beneficiam todas as linhas. Há uma economia

de escala. A propaganda do novo produto tem um efeito sinérgico sobre o

produto original. O novo produto irá remeter à lembrança dos produtos já

existentes sob a marca guarda-chuva

Baixo investimento

Outro benefício é que os investimentos necessários para estabelecer a marca

são mínimos.

Redução do risco

Finalmente, o risco de fracasso pode ser reduzido quando a marca já carrega

fortemente os benefícios desejados na nova categoria.

8.3. Riscos da extensão de marca

Apesar do entusiasmo por extensões de marca, há alguns fatores

preocupantes no que se refere aos efeitos negativos que as extensões podem

causar no longo prazo.

Tem se dito que seguidas extensões de marcas podem eventualmente

desgastar muito a marca, e que extensões sem sucesso podem diluir o

patrimônio associado com uma marca já estabelecida.
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Um estudo feito por Bárbara Loken e Débora Roeder John (1993) investiga

em que situações as extensões de marca tem maior ou menor probabilidade

de diluir as crenças ou valores associados com uma marca.

Os resultados do estudo mostram que as extensões de marca que possuem

atributos distintos àqueles que o consumidor espera encontrar em uma

determinada marca podem causar a diluição de atributos específicos

associados com a marca.
Normalmente são associações com atributos específicos que os

consumidores identificam em uma marca que estão sendo transferidas para

outro produto e essas associações formam a base do posicionamento do novo

produto. Conforme exemplo citado no estudo, a crença por parte dos

consumidores quanto ao fato de que Neutrogena é suave formou a base para

a extensão de marca do sabonete para novas categorias como xampu e

hidratante. Assim se a extensão de marca fracassa, ou seja, se os

consumidores sentem que o xampu lançado é forte, muito ácido, a marca vai

sofrer as conseqüências não apenas quanto à pré-disposição que os

consumidores terão com relação à marca, mas também em termos do

enfraquecimento do posicionamento e da perda da vantagem competitiva

diferencial associada à marca.
O grau de risco de diluição varia de acordo com determinados fatores. O risco

é maior por exemplo quando as extensões são mais próximas à categoria

original da marca.
O maior risco que se corre quando se utiliza o recurso de extensão de marca

é diluir a personalidade original da marca. Se isso ocorrer os consumidores

ficarão confusos e o vínculo existente entre eles e a marca mãe será

enfraquecido ou até perdido.

Ser uma marca conhecida não é suficiente para ser uma boa extensão de

marca. De acordo com Tauber (1988) uma marca pode ser estendida com
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sucesso para uma nova categoria quando se encaixa nessa categoria e

quando possui alavancagem.

» Uma marca se encaixa em uma nova categoria quando o consumidor

aceita o novo produto como lógico, ele iria esperar isso da marca.

» Alavancagem é quando o consumidor, pelo simples fato de conhecer a

marca, pode pensar em diversas situações em que a nova extensão de

marca seria melhor que produtos concorrentes na categoria.

8.4. Possíveis efeitos de uma extensão de marca .../1

Segundo Arnold (1993) existem basicamente cinco possíveis efeitos de uma

extensão de marca:

» Enriquecimento - Tanto a marca principal como a extensão se

beneficiam com a associação entre as duas.

» Extensão - A extensão se beneficia por estar associada à marca mãe e

cresce mais rapidamente do que cresceria se não utilizasse o apoio da

marca conhecida.

» Neutro - A extensão não ganha nada com a associação com a marca
principal.

» Conflito - A extensão está em desacordo com a posição ou valores da

marca principal e fracassa por gerar confusão na mente dos

consumidores

» Dano à marca - A extensão não apenas fracassa mas também causa

danos à posição da marca principal. Como a extensão está em
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desacordo com a marca principal, ela muda a percepção do

consumidor no que se refere ao valor ou significado da marca principal.

o ideal para a empresa é que um dos dois primeiros efeitos ocorra.
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9. Estudos sobre avaliação de extensão de marcas:

Devido ao "boom" de extensões de marcas ocorrido a partir da década de 80

vários autores começaram a investigar, a realizar estudos empíricos sobre

extensões de marca. Muitos autores focaram nos efeitos que as extensões de

marca têm sobre a avaliação das marcas feita pelos consumidores.

A base das pesquisas realizadas inicialmente sobre extensão de marcas é a

teoria da categorização (Aacker, 1991).

A teoria da categorização sugere que quando um indivíduo encontra um novo

objeto ou pessoa o novo estímulo será categorizado e avaliado de acordo com

o grau de ajuste com o seu conhecimento. O processo de categorização é

baseado na habilidade que o indivíduo tem para reconhecer ligações entre o

novo estímulo e o conhecimento já existente na memória. Quanto maior o

número de ligações entre o conhecimento existente e o novo estímulo, maior

a probabilidade do novo estímulo ser percebido como "encaixado" ao

conhecimento existente.

A similaridade também aumentará a probabilidade de que o indivíduo faça

inferências sobre o estímulo baseado na estrutura de conhecimento existente

e de que os sentimentos associados com o conhecimento existente serão

transferidos para o estímulo (Boush and Loken 1991).

Várias pesquisas sobre avaliação de extensões de marca analisaram como a

percepção do consumidor sobre o grau de semelhança entre a marca mãe e a

extensão influencia na avaliação da extensão da marca.

Essa é abordagem utilizada pelos autores que focaram na similaridade entre

as categorias como a base para a identificação do grau de semelhança ou

ajuste (Aacker and Keller, 1990). De acordo com essa abordagem, uma

marca é percebida como representando uma categoria específica de produto

com certas características físicas ou funcionais. Essas características físicas

formam a base pela qual os consumidores identificam se uma extensão se

encaixa na marca mãe.
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As pesquisas iniciais sobre extensão de marca estudaram a correlação entre

"Fif' ou seja encaixe ou similaridade entre a categoria do produto já existente

sob determinada marca e a categoria do produto em que se utilizou a

extensão da marca.

Os resultados indicam que a avaliação positiva da marca mãe será mais

facilmente transferida para uma extensão que ofereça um alto grau de

semelhança com a categoria de produto já existente do que para uma que

ofereça pouca similaridade.

Pesquisas posteriores sobre extensão de marca mostraram que a similaridade

com a categoria de produtos não é suficiente para explicar as percepções e

avaliações dos consumidores das extensões de marca. Essas são também

influenciadas pelo grau de similaridade que as extensões têm com a imagem

da marca mãe. Essas pesquisas analisavam tanto a similaridade da categoria

de produtos como a similaridade da imagem de marca.

Em geral, quando a imagem da extensão da marca encaixa-se na imagem de

marca mãe, as avaliações da extensão são mais favoráveis.

No entanto, como os consumidores' consideram duas dimensões de

semelhança ao avaliar extensões de marca: semelhança em relação à
categoria de produtos e semelhança em relação à imagem de marca, uma

extensão pode se mostrar ambígua em relação à marca mãe se os

consumidores consideram que as duas dimensões de "fit" são inconsistentes

entre si ou seja se a extensão de marca se assemelhar a marca mãe no que

se refere à categoria de produtos mas diferir muito no que se refere à imagem

de marca, ou o contrário.

Mostraremos a seguir um resumo dos diversos estudos sobre avaliações de

extensões de marcas.
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Aacker and Keller (1990) analisaram como a similaridade entre a extensão e a

marca mãe assim como a qualidade da marca mãe influenciam as avaliações

da extensão de marca.

Os autores conceituaram similaridade em três bases:

1. A dimensão com que consumidores visualizaram a categoria da extensão

e a da marca mãe como complementares. Produtos são considerados

complementares se são consumidos juntos para satisfazer uma

necessidade.

2. A dimensão com que consumidores visualizaram os dois produtos como

substitutos, ou seja a magnitude com que um produto pode substituir outro

satisfazendo a mesma necessidade.

3. A capacidade de transferência ou seja a capacidade percebida de uma

empresa da categoria de produto original em fazer um produto na

categoria da extensão. Não está relacionada a como os consumidores

usam ou consomem o produto mas como os consumidores vêem o

processo de manufatura.

Se os consumidores consideram que as habilidades e técnicas utilizadas para

produzir determinado tipo de produto não são facilmente transferíveis para a

categoria de produto da extensão a qualidade percebida ou as crenças

relacionadas com a classe de produto original podem não ser transferidas

para a extensão.

Usando 6 marcas já existentes: Heineken, Vuarnet, Haagen Daz, Vidal

Sasson, Crest, McDonalds's - e 20 hipotéticas extensões de marca, os

entrevistados responderam questões com relação a:

1. associações tanto para a marca original como para a extensão,

2. percepções de encaixe entre a marca mãe e a extensão e
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3. percepções de qualidade da marca mãe e da extensão.

Em geral os resultados indicaram que percepções de qualidade da extensão

de marca foram positivas em casos de alta qualidade da marca mãe mas

somente quando a marca mãe e a extensão eram vistas como similares.

Uma análise qualitativa da marca mãe e das associações da extensão mostra

que as associações da marca mãe que são transferidas para a extensão

podem ter tanto efeitos positivos como efeitos negativos na avaliação da

extensão.

Para extensões que foram avaliadas positivamente, consumidores tenderam a

identificar uma ligação entre a imagem de marca da extensão e a da marca

mãe (ex. esquis Vuarnet poderiam ter muito estilo). Entretanto, nos casos de

extensões que foram avaliadas negativamente, os consumidores tenderam a

transferir as associações concretas da categoria de produto da marca mãe

para a extensão de marca. Ex: Pipocas Heineken (uma das extensões

hipotéticas apresentadas) teriam gosto de cerveja e o perfume Vidal Sasson

teria cheiro de xampu.

Um fato interessante que ilustra a transferência de atributos é a avaliação das

possíveis extensões goma de mascar Crest e líquido para higiene bucal Crest.

O produto para higiene bucal teve uma avaliação de qualidade muito superior

à da goma de mascar apesar do fato que em ambos os casos há forte

associação com "bom para os dentes". Isso se deve à grande incidência de

associações quanto ao sabor. A goma de mascar, na opinião dos

consumidores, provavelmente teria um gosto ruim de pasta de dente. O sabor

foi um fator considerado aceitável e até positivo no enxaguador bucal mas não

na goma de mascar.

Conclusões: Percepções de qualidade de extensões de marca são positivas

para marcas de alta qualidade mas apenas quando a extensão e a marca mãe

são similares.
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Concluíram também que o impacto de uma crença ou associação à marca

altamente valorizada na categoria do produto já existente pode não ser

positivo no contexto da nova classe de produto.

Boush e Loken (1991) examinaram tanto a questão de similaridade com a

categoria como a questão da amplitude da marca. Usando nomes de marca

hipotéticos eles examinaram o efeito que a semelhança entre a extensão e a

marca mãe podem ter na avaliação da extensão feita pelos consumidores.

Os autores também reforçaram a idéia que a similaridade com a categoria

está positivamente relacionada com a avaliação da extensão. Extensões de

marcas similares foram avaliadas mais favoravelmente para marcas estreitas,

que estão relacionadas a poucas categorias de produtos, que para marcas

amplas, que já atuam em diversas categorias. Em contraste, extensões não

similares foram avaliadas menos favoravelmente para marcas estreitas que

para marcas amplas.

Conclusões: Extensões similares são avaliadas mais favoravelmente para

marcas estreitas que para marcas amplas. Extensões não similares são

avaliadas menos favoravelmente para marcas estreitas que para marcas
amplas. Extensões moderadamente típicas foram avaliadas mais lentamente

enquanto extensões extremamente típicas ou atípicas são avaliadas

rapidamente.

Park et ai (1991) tinham como objetivo identificar e empiricamente examinar a

importância de dois fatores que podem ser usados pelos consumidores para

avaliar extensões de marca: similaridade das características do produto e

consistência com o conceito da marca.

Os resultados revelam que ao identificar extensões de marca os

consumidores levam em consideração não apenas a similaridade das
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características entre o novo produto e os produtos já associados com a

marca mas também a consistência do conceito entre a marca mãe e a

extensão.

Características de produtos são atributos que podem variar de níveis

concretos para níveis abstratos. Conceitos de marca são significados

abstratos únicos da marca.

O fato de uma extensão ser vista como consistente com o conceito da marca

depende do fato de, se na percepção do consumidor, as associações do

conceito da marca são potencialmente relevantes e ou desejáveis para um

determinado produto. Como exemplo consideramos a categoria brinquedos

como possível extensão para as marcas McDonald's ou Wendy's. No nível da

categoria de produtos, hambúrgueres são claramente diferentes de

brinquedos. No entanto considerando as campanhas e o posicionamento

como "funil do McDonalds brinquedos podem ser percebidos como uma

extensão mais apropriada para o McDonld's que para o Wendy's.

Conclusões: Tanto em marcas funcionais, aqui entendidas como marcas

diferenciadas por aspectos relacionados à performance do produto, como em

marcas de prestígio, diferenciadas por sua imagem, as reações mais

favoráveis foram encontradas em produtos que se encaixaram mais na

categoria e que tiveram maior consistência com o conceito.

Concluiu-se também que marcas de prestígio têm maior potencial de extensão

para diferentes classes de produtos do que marcas funcionais.

Keller e Aacker (1992) realizaram um experimento de laboratório sobre os

fatores que afetam a avaliação de extensão de marcas quando ocorrem

extensões seqüenciais. As principais conclusões obtidas a partir do estudo

foram:
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~ Marcas de alta qualidade podem "esticar" mais que marcas de nível médio

de qualidade. Uma marca de grande representatividade com alto nível de

qualidade percebida pode não encontrar problemas em termos de

aceitação por parte do consumidor mesmo quando não houver

similaridade quanto à categoria de produtos, quando não se tratar é claro

de extensões extremas.

~ O sucesso na introdução de extensão de uma marca pode ter dois

benefícios secundários - aumentar a probabilidade de que os

consumidores irão: (1) avaliar qualquer outra extensão de forma mais

favorável e (2) enxergar a marca mãe como mais favorável. Uma marca

pode ser estendida para categorias de produtos diversas através de uma

série de extensões de sucesso que sejam distintas mas que sejam

relacionadas.

Loken e Roedder John (1993) também examinaram os efeitos negativos que

uma extensão de marca pode ter sobre a marca mãe. Entretanto, ao invés de

examinar o efeito que a extensão tem sobre a avaliação global da marca,

como fizeram os outros autores, eles focaram nos efeitos que a extensão

pode ter sobre crenças específicas associadas à marca. A intenção dos

autores era determinar quando uma extensão de marca que é de certa forma

inconsistente com a marca mãe dilui as associações entre a marca mãe e a

sua imagem de marca.

Esse estudo foi o primeiro a fornecer evidências que extensões de marca

podem diluir crenças sobre a marca mãe. De acordo com o estudo,

independente da similaridade da categoria de produtos, a força das crenças

associadas à imagem de marca é diluída quando os atributos de imagem da

extensão são inconsistentes com a marca mãe e portanto também

inconsistentes com os que os consumidores esperam encontrar.
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Sheinin & Schmidt (1994) também estudaram o efeito da harmonia e da

amplitude da marca nas avaliações de extensões. Foram examinadas 4

marcas (variando em amplitude e afeição) que introduziriam uma expansão

que variava em termos de congruência: congruente, moderadamente

incongruente e extremamente incongruente. A congruência de produto nesse

estudo foi operacionalizada em termos de similaridade de atributos com a

categoria de produtos.

Os autores concluíram que no caso de novos produtos congruentes, as

avaliações feitas pelos consumidores foram igualmente fortes tanto para

marcas com alta como para marcas com baixa estima, mas no caso de

produtos moderadamente e extremamente incongruentes as avaliações das

extensões foram mais altas para marcas com alta estima do que para marcas

com baixa estima.

Marcas amplas tiveram avaliações de extensões equivalentes independente

das condições de congruência enquanto marcas estreitas mostraram ter

limitações no que se refere ao grau de incongruência que uma extensão pode

ter para ser introduzida com sucesso.

Conclusões: Novos produtos muito incongruentes foram avaliados mais

positivamente no caso de marcas amplas. Marcas estreitas encontraram

limitações quando estendidas para produtos incongruentes, especialmente

quando a marca tem "baixo afeto".

Broniarczyk and Alba (1994) realizaram um estudo sobre a importância da

marca na extensão da marca. O ponto central dessa pesquisa é que

associações específicas da marca são o principal fator determinante da

extensibilidade da marca.
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Os efeitos das associações específicas da marca dominam o efeito de

similaridade com a categoria quando associações específicas são relevantes

para a categoria da extensão. Uma associação específica da marca é

definida como um atributo ou benefício que diferencia uma determinada marca

das marcas concorrentes.

Assim, uma extensão pode ter um "encaixe" perfeito dentro de uma nova

categoria de produtos independente da similaridade da categoria se for

percebida pelos consumidores como capaz de oferecer os benefícios

desejados na categoria da extensão.

Os autores concluíram também que se as associações específicas a uma

marca são relevantes na categoria da extensão, a marca será avaliada mais

favoravelmente que extensões de seus concorrentes mesmo quando esses

concorrentes são melhor avaliados na classe de produto original. A Close-Up

por exemplo tem pior avaliação que a Crest na categoria pasta de dente.

Entretanto, a Close-Up tem uma associação de hálito refrescante enquanto

Crest tem uma associação de proteção contra cáries. A associação de hálito

refrescante da Close-Up é relevante na categoria de produto para enxague

bucal e portanto uma extensão da Close-Up foi melhor avaliada que uma

extensão da Crest para enxágüe bucal. Por outro lado a Crest foi melhor

avaliada que a Close-Up na extensão para fio dental onde a proteção dental é

relevante.

Finalmente, extensões de marca podem reforçar as associações específicas

da marca. Um extensão para uma categoria que partilha o mesmo benefício

pode fortalecer a associação com a marca e portanto aumentar seu valor na

categoria original. Portanto, uma extensão adequada pode anular o efeito

diluição da marca.

Dacin and Smith (1994) em seu estudo "The effect of Brand Portfolio

Characteristics on Consumer Evaluations of Brand Extensions" concluem que

49



o aumento no número de produtos sob uma mesma marca não enfraquecem

necessariamente a marca e podem até fortalecê-Ia. Isso não significa que as

marcas podem ser estendidas indiscriminadamente. É fundamental gerenciar

a qualidade dos produtos que estão sob uma determinada marca. Se houver

variação de qualidade entre os produtos originais de uma marca e as

extensões, no longo prazo a marca será enfraquecida, haverá um efeito

negativo sob a confiança que os consumidores depositam em determinada

marca. Por outro lado extensões que mantém a qualidade esperada até

reforçam a marca, fortalecem a crença de qualidade que os consumidores tem

sobre determinada marca. Uma vez que não haja variação no nível de

qualidade, o número de produtos situados sob uma determinada marca está

positivamente relacionado com o grau de confiança que os consumidores

depositam em uma marca, ou seja, o aumento no número de produtos vem

reforçar a imagem de marca criada anteriormente pelo consumidor.

Os autores sugerem portanto que o ideal é adotar uma estratégia de extensão

de longo prazo, ir estendendo gradualmente a marca para categorias de

produtos diversas monitorando cuidadosamente o nível de qualidade das

extensões para que haja consistência de qualidade entre as diferentes

categorias de produtos sob a mesma marca. Essa estratégia, de acordo com

os autores, reduz o efeito da não similaridade ao se entrar em uma nova

categoria ampliando portanto o campo para futuras expansões e ao mesmo

tempo tem um efeito positivo sobre as associações que o consumidor faz com

a marca.

Um estudo mais recente, "The reciprocal effects of brand extensions on the

parent brand knowledge" (1998) concentra nos efeitos que as extensões de

marca têm sobre o conhecimento da marca mãe.
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As extensões de marca examinadas no estudo de Whitney levaram os

consumidores a:

~ Enfraquecer as associações de imagem existentes com uma marca ampla

- quando a extensão tinha pouca similaridade tanto quanto à categoria de

produtos como quanto à imagem da marca mãe

~ Enfraquecer as associações de produto tanto para marcas amplas e

estreitas - quando a imagem da extensão de marca não se encaixava com

a imagem de marca da marca mãe

~ Enfraquecer sua atitudes em relação a uma marca ampla - quando a

extensão tinha pouca similaridade ou com a categoria de produtos ou com

a imagem de marca

~ Adicionar à sua estrutura de conhecimento novas associações

relacionadas à imagem de marca - quando a extensão tinha pouca

similaridade de imagem com a marca mãe tanto no casos de marcas

amplas como no caso de marcas estreitas

~ Adicionar à sua estrutura de conhecimento novas associações de produtos

tanto no caso de marcas amplas como no caso de marcas estreitas

Whitney conclui que o grau de similaridade entre a extensão de marca e a

marca mãe também deve influenciar o conhecimento que o consumidor tem

da marca mãe e que os efeitos recíprocos podem assumir diversas formas:

1. A crença já existente por parte dos consumidores quanto ao fato de uma

marca ser associada a atributos, específicos pode ser fortalecida.
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2. Extensões de marcas podem enfraquecer as associações existentes

deixando os consumidores confusos quanto ao significado da marca

resultando na diluição do patrimônio da marca.

3. Um terceiro tipo de efeito recíproco ocorre quando novas associações são

adicionadas, alterando assim o conhecimento que o consumidor tem da

marca. Quando uma marca introduz uma extensão com uma imagem que

difere da marca mãe, a nova imagem provavelmente será adicionada ao

conhecimento.

A amplitude da marca também é um fator que exerce influência sobre a

avaliação de uma marca. A amplitude de marca refere-se ao grau de variação

entre as categorias de produtos de uma marca. Evian, por exemplo que

produz somente água engarrafada é uma marca estreita. No caso de marcas

que oferecem só um tipo de produto, o conhecimento que o consumidor tem

da marca provavelmente será definido sob uma base estreita. Devido ao fato

de uma marca estreita nunca ter se estendido, a introdução de uma extensão

de marca pode ser menos facilmente aceitável. Por outro lado marcas amplas,

que oferecem vários diferentes tipos de produtos sob uma mesma marca

tendem a ter diferente tipo de avaliação pelo consumidor.

À medida em que o consumidor conhece novos produtos introduzidos sob

determinada marca, seu conhecimento sobre a marca provavelmente irá

expandir e se modificar devido às novas associações. A adição de novas

associações leva os consumidores a redefinirem seu entendimento sobre o

negócio e a imagem da marca principal (Tauber 1991). Portanto, a amplitude

da marca interage com os fatores: grau de semelhança entre a imagem de

marca e grau de semelhança entre a categoria de produtos.

Ao introduzir extensões de marca uma empresa altera a definição do core

business da marca mãe e aumenta sua capacidade de extensão para

categorias diversas. A Nike por exemplo, originalmente conhecida como uma

empresa de calçados esportivos, tem conseguido, nos EUA, expandir o
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conhecimento que os consumidores têm sobre a marca ao introduzir outros

produtos como roupas esportivas, mochilas, agasalhos, sandálias, etc .. Hoje

os consumidores enxergam a Nike como uma marca de roupas e acessórios

esportivos e casuais. Essas extensões deram à Nike uma maior capacidade

de alavancagem em outras categorias de produtos e fortaleceram a lealdade à

marca Nike em várias categorias de produtos diferentes.

53



10. Extensões de linha

Extensão de linha significa lançar diferentes versões de um mesmo produto.

Vários fatores explicam porque tantas empresas utilizaram extensões de linha

como parte significativa de suas estratégias de marketing. (Quelch e Kenny,

1994).

Um dos principais fatores é a segmentação de mercado. Os executivos

enxergam extensões de linha como uma forma de custo e risco baixos de

atender as necessidades dos diferentes segmentos de mercado. Utilizando

pesquisas de mercado mais sofisticadas e técnicas de marketing direto podem

identificar e definir como alvo segmentos específicos de mercado.

Outro fator é a tentativa de atender aos desejos dos consumidores que agora

mais do que nunca trocam de marcas e produtos com a expectativa de

conhecer algo diferente. Oferecendo uma grande variedade de produtos sob

uma mesma marca guarda-chuva as empresas esperam atender aos desejos

dos consumidores mantendo-os fiéis à marca. Além disso, se os produtos

forem expostos pelos varejistas, podem ajudar a marca a aumentar seu

espaço 'de exposição na gôndola e assim atrair a atenção dos consumidores.

Um outro motivo que leva às extensões de linha é o fato da empresa poder

atuar com diferentes níveis de preço. Os executivos muitas vezes lançam

extensões com qualidade superior e colocam preços mais altos nesses

produtos do que nos itens core ou principais. Em mercados com baixo índice

de crescimento no volume as empresas podem aumentar sua margem de

lucro unitária trazendo consumidores atuais para as suas versões "premium".

Assim, mesmo que haja canibalização, pode ser lucrativo para a empresa.

Da mesma forma, algumas extensões de linha são posicionadas com preço

inferior ao do produto principal. Um exemplo é o Cartão Sollo que permite que

a American Express atue em um segmento mais popular do mercado.

Extensões de linha dão a oportunidade para a empresa atuar com uma escala

mais ampla de preços atingindo assim um público maior.
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o excesso de capacidade também incentiva extensões de linha que requerem

apenas ajustes ou adaptações mínimas nos produtos atuais.

Excluindo as promoções de vendas, extensões de linha.representam a forma

mais efetiva e que requer menos imaginação para se aumentar as vendas

rapidamente a um custo baixo. O custo e o tempo para se desenvolver

extensões de linha são muito menores do que para desenvolver novos

produtos e marcas. Muitas empresas estabelecem objetivos de atingir

determinado percentual da receita com produtos introduzidos recentemente.

Ao mesmo tempo há a pressão dos acionistas pelo rápido retorno e com isso

as empresas não investem muito em pesquisa e desenvolvimento de longo

prazo necessários para criar produtos genuinamente novos. Esses fatores

encorajam as empresas fazerem extensões de linha.

A intensidade da concorrência também leva as empresas partirem para

extensões de linha. Freqüentes extensões de linha são geralmente usadas

por empresas que possuem marcas importantes para aumentar a barreira de

entrada de novos concorrentes na categoria, para aumentar o controle sobre o

limitado e disputado espaço nas gôndolas e para escoar os recursos limitados

da terceira e quarta marcas do mercado.

As pastas de dente Crest e Colgate por exemplo possuem nos EUA mais de

35 versões e com isso aumentaram sua participação de mercado às custas de

empresas menores que não conseguiram acompanhar o ritmo das novas

ofertas.

A proliferação de diferentes canais de distribuição para produtos de consumo

como lojas de conveniência, clubes de compra e hipermercados também, de

certa forma, pressionam os fabricantes a oferecer uma ampla e variada linha

de produtos tendo itens em diferentes embalagens e tamanhos que se

adeqüem melhor ao perfil do canal de distribuição. Ao mesmo tempo em que

os varejistas põe objeções à proliferação indiscriminada de produtos lime too"

para que não elevem muito o número de SKU - Stocking keeping units,
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demandam tamanhos especiais de embalagem que atendam às suas

estratégias de marketing.

De acordo com John A. Quelch e David Kenny (1994) no entanto, expansões

de linha agressivas sem uma cuidadosa análise e verificação podem

enfraquecer a imagem da marca, criar distúrbios na relação com os

distribuidores e varejistas e disfarçar aumentos de custo.

Quelch e Kenny analisam as "armadilhas" da proliferação de extensões de

linha.

Muitas vezes as empresas estendem linhas sem remover nenhum item

anteriormente existente e muitas vezes as linhas expandem exageradamente

a ponto de criar uma grande confusão quanto ao papel que cada item deve

desempenhar.

A equipe de vendas deveria ser capaz de explicar a lógica de cada item. Se

eles não souberem os varejistas recorrerão aos seus próprios registros de

scanner para definir que itens continuarão a ser comercializados ou não. Cada

vez menos varejistas estocam uma linha inteira. Como resultado os

fabricantes perdem controle sobre a exposição de seus produtos no ponto de

venda e a chance de que o tamanho ou sabor preferido pelo consumidor não

esteja em estoque no ponto de venda aumenta.

Além disso, uma linha de produtos "desorganizada" pode confundir

consumidores e motivar aqueles menos interessados na categoria a buscar na

concorrência um produto simples, "ali purpose".

Extensões de linha podem também enfraquecer a lealdade à marca. Muitas

das marcas antigas e mais fortes têm já duas ou três gerações de

consumidores que usam o produto da mesma forma. Quando uma empresa

estende sua linha corre o risco de romper com hábitos e padrões de consumo
que sustentam a lealdade à marca e assim reabrir o processo de decisão de

compra. O consumidor passa a analisar mais as diferentes opções disponíveis

ao invés de ir direto o produto usual e com isso acaba notando também a

diferentes opções oferecidas pelos concorrentes. Além disso, a extensão pode
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causar também o enfraquecimento da imagem, especialmente quando as

extensões difundem ao invés de reforçar a imagem da marca perante aos

antigos consumidores.

Outro fator a ser considerado é que ao trazer novos produtos importantes ao

mercado como uma simples extensão de linha muitas empresas deixam de

ganhar dinheiro não explorando suficientemente a nova idéia. Algumas idéias

são boas e grandes o suficiente para garantir uma nova marca.

Extensões de linha raramente expandem a demanda total por uma categoria.

As pessoas não lavam mais os cabelos ou escovam mais os dentes

simplesmente porque têm mais opções entre as quais escolher. Um estudo1

com várias categorias de produtos mostrou que não há correlação positiva

entre crescimento da categoria e extensões de linha.

Em média, o número de produtos de consumo (SKUs) cresceu a uma taxa de

16% ao ano de 1985 a 1992 enquanto o espaço nas gôndolas do varejo

cresceu a uma taxa anual de apenas 1,5%. Os varejistas não podem

simplesmente oferecer mais espaço nas gôndolas para uma categoria

simplesmente porque há mais produtos nessa categoria.

O varejo tem respondido à "inundação" de produtos racionando o espaço,

estocando itens de baixo giro apenas quando esses estão sendo promovidos

pelos seus fabricantes e cobrando dos fabricantes valores exorbitantes para

introduzir novos produtos. Nos EUA alguns varejistas cobram inclusive uma

"taxa de fracasso" para itens que não atingem as vendas esperadas em um

período de dois ou três meses. A maioria dos varejistas vem aumentando o

espaço para as suas marcas próprias que apresentam grande ritmo de

crescimento especialmente nos países da Europa.

A competição entre fabricantes pelo limitado espaço nas gôndolas eleva

bastante o gasto com promoções e transfere grande parte da margem de

lucro para os cada vez mais poderosos varejistas.

1 Marketing Intelligence Services, Nielsen North America, SCANTRACK
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É importante mencionar também que ganhos em participação de mercado

através de extensões de linha geralmente duram pouco. Novos produtos

podem ser rapidamente copiados pelos concorrentes.

A proliferação de extensões de linha causa também uma redução na taxa de

giro média do varejista e no seu lucro por SKU. Isso pode expor os líderes de

mercado a marcas que não tentam oferecer todas as extensões de linha que o

líder possui mas oferece linhas de produtos con~ntradas nas versões mais

demandadas.

Embora os fabricantes já esperem por aumento de custos associados com a

extensão tais como investimentos em pesquisa de mercado, desenvolvimento

de produto e embalagem, lançamento de produto, etc. há diversos outros

aspectos que muitas vezes não são percebidos tais como: fragmentação do

esforço de marketing, aumento da complexidade da logística, aumento nos

custos de embalagem e matérias primas devido à diminuição de quantidade

por item comprado, uso do tempo de P&D que poderia ser melhor aproveitado

com o desenvolvimento de produtos novos, etc.

A incapacidade das extensões de linha de aumentar a demanda total de uma

categoria dificulta as empresas a cobrirem esses custos extras através de

aumento no volume.

Os custos de extensão de linha muitas vezes permanecem "escondidos". Os

sistemas tradicionais de contabilidade de custos alocam as despesas gerais

para os itens proporcionalmente ao volume de vendas. Esses sistemas

sobrecarregam os itens de grande volume e subestimam o custo dos itens de

baixo volume.
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11. Extensão vertical

Muitas vezes, pode parecer bastante atrativo fazer extensão vertical com as

marcas ou seja, partir para mercados de preço baixo ou de alto valor

agregado, superior ao que a empresa vem atendendo. A extensão vertical

promete mais volume e economia de escala. Segundo Aacker (1997) no

entanto, alavancar uma marca para atingir mercados upscale ou downscale

pode ser muito arriscado.

Antes de fazer qualquer movimento é aconselhável avaliar todas as

alternativas possíveis e certificar-se de que os resultados compensarão os

riscos. Aacker diz que se deve tentar evitar extensão vertical o máximo

possível pois há uma contradição inerente neste conceito já que o brand

equity é construído a partir da imagem e do valor percebido da marca e uma

extensão vertical pode facilmente distorcer esses aspectos.

Quando se faz uma mudança para baixo no mercado, mesmo que a mudança

seja apenas uma pequena alteração no preço ou desempenho do produto, há

um grande risco da marca ficar associada a uma oferta downscale e perder

seu valor como uma marca de preço superior e por conseqüência de maior

qualidade.

Quando for realmente necessário atingir outros mercados deve-se então

estudar as diferentes alternativas possíveis para se evitar repercussões

negativas para a marca: lançar uma nova marca, criar uma sub-marca ou

reposicionar a marca.

Para se criar uma nova marca no entanto, para se criar lembrança,

associações positivas, estabelecer percepções de identidade e qualidade e

desenvolver uma base de consumidores é necessário muito tempo e

investimento.

Se lançar uma nova marca não é uma alternativa viável deve ser considerada

a possibilidade de reposicionar a marca. A forma mais direta de fazer isso é

diminuindo o preço da marca.
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Essa abordagem porém pode ser bastante arriscada. Primeiro porque

reduções de preços podem trazer grandes implicações financeiras, a

rentabilidade pode diminuir muito e além disso os concorrentes provavelmente

logo abaixarão seus preços também e provavelmente a empresa entrará em

uma guerra de preços. Em segundo lugar uma redução de preços poderá

reforçar a percepção do consumidor sobre a falta de diferenciação de uma

marca.

Uma forma de se diminuir o risco de uma imagem de marca enfraquecida é

fornecer uma razão para a mudança de preço, como uma melhoria

tecnológica por exemplo, de forma que fique subentendido que a qualidade

não foi sacrificada.

Outra forma de se reduzir o risco de danificação da imagem é fornecer apoio

adicional à marca ao mesmo tempo em que se reduz o seu preço. Investir

forte na marca em um período em que a margem de lucro está caindo é um

caminho muito difícil, mas sem um maior investimento a marca corre o risco

de ser reconhecida e vendida somente com base no preço.

Se não houver alternativas viáveis e se após avaliar os riscos e recompensas

se chegar à conclusão que é viável uma extensão vertical essa deve ser feita

com muito cuidado tendo sempre em mente que o desafio é alavancar e

proteger o valor da marca mãe ao mesmo tempo que se tira proveito da

oportunidade.
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12. Sistemas de marcas

Em meio a proliferação de produtos e marcas toma-se fundamental pensar

em gerenciamento estratégico de marcas através de um sistema de marcas e

não tratando as marcas separadamente. Um sistema de marcas deve

funcionar como uma plataforma, uma base para todos os produtos e marcas.

Segundo Aacker (1996) os objetivos desse sistema devem ser os seguintes:

~ Explorar os pontos comuns para gerar sinergia e fortalecer o impacto

da marca

~ Reduzir o dano à identidade da marca - Diferenças entre identidades

de marcas em diferentes contextos e situações podem rebaixar a

marca

~ Dar maior clareza às ofertas de diferentes produtos - Reduzir a

confusão

~ Facilitar a mudança e adaptação - Todas as marcas necessitam se

adaptar e mudar em resposta às forças externas

~ Alocar recursos - Muitas vezes uma decisão de investimento em uma

marca é baseada numa análise isolada do negócio relacionado à

marca e portanto ignora o impacto que a marca pode ter sobre as

outras marcas.

Dentro de um sistema, as marcas são organizadas hierarquicamente e em

cada nível hierárquico desempenham um papel diferente (Aacker, 1996).
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No topo da hierarquia encontra-se a marca corporativa que identifica a

empresa que está por trás do produto ou serviço ofertado como por exemplo

General Motors.

Logo abaixo está a range brand (marca ampla) que abrange várias classes

de produtos como a marca Chevrolet que abrange carros, vans e caminhões.

Em seguida está a marca da linha de produtos como a linha Corsa.

A marca específica do produto pode ser definida como sub-marca. Um

exemplo de sub-marca é o Corsa Sedan 4 portas.

Finalmente, uma marca pode ainda ser delineada por características do

produto ou serviços associados com o produto como por exemplo o Road-

Service.

Cada marca desempenha um papel distinto dentro de um sistema.

Marca direcionadora

Um dos papéis desempenhados por uma marca é de direcionador. Uma

marca direcionadora é a que direciona a decisão de compra. Sua identidade

representa o que o consumidor espera receber quando efetua uma
determinada compra.

Exemplificando, quando os consumidores compram um carro BMW da série

700 ou um carro Lexus da série 300, BMW e Lexus são as marcas

direcionadoras pois os consumidores estão comprando muito mais o valor

representado por um Lexus ou por um BMW do que as características

específicas de um modelo. No caso do Ford Taurus no entanto pode haver

duas marcas direcionadoras pois o nome e a imagem do Taurus podem ter

mais influência na decisão de compra do que a marca Ford mas essa pode

apesar disso ainda representar um papel imporante. Seria importante saber

qual a relativa influência de cada marca nesse caso. Se a estratégia da marca
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por exemplo era tornar o Taurus a marca direcionadora mas se os

consumidores estiverem comprando o carro com base na identidade da Ford,

significa que o programa de comunicação do Taurus foi ineficiente.

Duplas marcas direcionadoras podem causar conflitos especialmente se as

marcas pertencem a diferentes companhias. No caso da campanha Intel

Inside por exemplo, a Compaq sentiu que Intel estava se tornando a marca

direcionadora e assim estava fazendo sombra ao nome Compaq. A Compaq

decidiu portanto romper com o programa Intel Inside apesar de saber dos

riscos que estaria correndo com essa decisão. A Compaq queria ter certeza

de ser a marca direcionadora no que se refere a computadores.

A dimensão com que uma marca representa o papel de direcionadora irá

influenciar tanto o investimento necessário para a marca como a natureza de

sua identidade de marca.

Marca endossante

Outro papel desempenhado é o de endossante. No papel de endossante uma

marca oferece suporte e credibilidade para os atributos "prometidos" pela

marca direcionadora. Como a marca corporativa geralmente representa uma

organização com pessoas, cultura, valores e programas, se adequa bem ao

papel de endossante da marca direcionadora. A marca Gillete por exemplo é

endossante das lâminas de barbear da marca Sensor.

O papel principal da marca endossante é assegurar ao consumidor que o

produto irá cumprir os benefícios prometidos já que a empresa que está por

trás da marca do produto é uma organização de sucesso e que portanto só

poderia estar associada a produtos fortes.

O suporte é particularmente importante no caso de um produto novo. A marca

endossante pode muitas vezes desaparecer depois de dar o suporte inicial.

A marca endossante pode no entanto continuar tendo um papel importante

durante o ciclo de vida da marca direcionadora. A marca Gillete por exemplo
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oferece credibilidade que se torna muito importante em momentos em que um .

movimento da concorrência ameaça a empresa.

Para bens duráveis e bens industriais uma marca endossante pode sinalizar

que a organização fornecerá serviço de assistência técnica e substituição de

peças quando necessário.

Marcas estratégicas

Tentar apoiar e desenvolver todas as marcas pode ser tentador mas tal

política geralmente reduz as chances de que marcas realmente fortes serão

criadas ou mantidas.

É fundamental portanto que se classifique as marcas como: estratégicas,

"vaca-leiteira" e marcas candidatas a desinvestimentos.

Uma marca estratégica é aquela importante para a futura performance da

organização.

A empresa precisa comprometer os recursos necessários para desenvolver a

missão estratégica da marca.

Sub-marca

Uma sub-marca é uma marca que distingue um produto específico dentro de

uma linha de produtos. Uma sub-marca pode ser uma marca direcionadora ou

uma marca descritiva.

Para desenvolver um sistema de marcas coerente e efetivo é importante

saber os papéis de uma sub-marca e determinar que papéis estão envolvidos

em cada contexto.

Uma estratégia de sub-marca eficaz envolve vários aspectos. Primeiro a sub-

marca deve ser consistente com a identidade da marca mãe e além disso
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deve apoiá-Ia. A sub-marca deve também adicionar valor através do

cumprimento de uma ou mais das seguintes tarefas:

» Descrever as ofertas

» Estruturar e clarificar as ofertas

» Aumentar ou modificar a identidade.

» Explorar oportunidades de mercado.

» Facilitar a estratégia de extensão vertical ou horizontal qualificando

ou modificando a marca mãe.

Descrever as ofertas

Uma marca que possui o papel descritivo comunica a classe do produto, as

suas características, o segmento alvo ou a função de uma marca, por esse

motivo geralmente não é estabelecida como uma marca direcionadora. No

caso das marcas Colgate Anti-tártaro e Colgate Extra-fluor por exemplo, as

marcas descritivas indicam a função do produto. Embora os dois produtos

sejam diferentes, Colgate é a marca direcionadora.

Uma vantagem da marca descritiva como sub-marca é que não dilui a marca

direcionadora.

Uma sub-marca descritiva pode também especificar segmentos sugerindo que

o produto oferece benefícios funcionais e emocionais procurados por aquele

segmento. Assim um consumidor pode fazer a escolha mais adequada.

As empresas podem criar uma família de marcas descritivas usando um

prefixo ou sufixo comum para relacionar as sub-marcas. O McDonalds por

exemplo é conhecido por criar sub-marcas para seus produtos adicionando o

prefixo "Me" como nos casos do McLanche Feliz, McChicken, McFish. A HP

utiliza o sufixo Jet como sub-marca para suas impressoras: LaserJet e
DeskJet.
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Estruturar e clarificar as ofertas

Quando as empresas criam novos produtos, fazem isso ou para atender as

necessidades de um nicho mal atendido ou para atingir outro nicho ainda não

atendido pela empresa.

O problema é que quanto mais produtos a empresa oferece mais confusos

ficam os consumidores.

As sub-marcas criam uma forma de ofertar diferentes produtos ou atender

diferentes mercados sob uma marca minimizando a confusão por parte do

consumidor e também a diluição da marca.

Uma sub-marca apresenta ao consumidor uma nova opção mas ao mesmo

tempo cria uma estrutura que posiciona a opção em relação a marca.

Os hotéis americanos como o Marriot, o Holiday Inn costumam utilizar muito o

recurso da sub-marca para atuar em diferentes categorias de hotéis.

Aumentar ou modificar a identidade mudando as associações

Um terceiro papel da sub-marca é criar as associações necessárias para

competir em um novo mercado atrativo. A análise de uma nova área de

negócio geralmente mostra que o custo de desenvolvimento de uma nova

marca seria proibitivo.

Na maior parte das vezes no entanto a marca existente é inadequada para o

novo contexto e as suas associações não oferecem as vantagens

necessértas. pelo contrário são prejudiciais. Além disso estender a marca para

um novo contexto traz o risco de diluir as associações existentes com a classe

de produtos existente.

Uma solução prática para esse dilema é o uso de uma sub-marca. A sub-

marca permite maior amplitude para adicionar associações e reduz o risco de

diluir a marca mãe.
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Um exemplo é o caso do desodorante Sure da Procter & Gamble. O produto,

é para uso unisex, é um forte concorrente na categoria de desodorantes e por

isso a empresa quis usar esse nome para comercializar um desodorante que

seria criado especialmente para homens. A solução encontrada foi utilizar o

nome Sure ProStick. O nome ProStick ajudou a criar associações masculinas

com o novo produto sem ameaçar as associações já existentes com a marca

Sure e ao mesmo tempo a marca Sure ofereceu um nome já estabelecido na

categoria.

Explorar oportunidades de mercado

Uma estratégia de sub-marca pode permitir que uma empresa aproveite uma

oportunidade de mercado respondendo rapidamente à oportunidade. Quando

um nicho emergente é detectado, uma sub-marca pode ser desenvolvida

especialmente para aquele segmento alvo geralmente com um mínimo de

investimento. Se o segmento cresce a sub-marca se torna a base para um

negócio duradouro e se tem uma vida curta pode se deixar a sub-marca

desaparecer sem por em risco a marca principal.

Facilitar a estratégia de extensão vertical ou horizontal

Fazer uma extensão "downscale", para entrar em mercados de preço mais

baixo pode trazer dois grandes problemas para a empresa, um deles é

canibalização e outro é o risco que uma extensão de marca "para baixo" pode

trazer para a marca.

O papel de uma sub-marca nesse caso é reduzir esses riscos através da

diferenciação entre a sub-marca e a marca.
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Branded benefits

Um problema enfrentado por muitas marcas é que é difícil comunicar sua

identidade devido à falta de diferenciação, credibilidade, ou lembrança. A

solução pode estar em identificar, via utilização de marca, características,

componentes ou programas de serviços que oferecem benefícios ao

consumidor. Um exemplo disso é a adoção do f1uorMFP da Colgate.

Silver Bullets (bala prateada)

Outro papel a ser desempenhado por uma marca é o de silver bu/let que é

uma sub-marca ou benefício registrado que é empregado como veículo para

alterar ou apoiar a imagem da marca mãe. Exemplos de silver bu/lets são o

Walk-man da Sony que apóia a identidade de "miniaturização inovadora" que

caracteriza a marca Sony e o Taurus da Ford que mostrou que a Ford era

capaz de desenhar e construir carros inovadores.

Já que o silver bu/let exerce um papel que vai além de suportar o seu próprio

negócio, merece alocação extra de recurso na forma de propaganda ou

desenvolvimento de produtos.

Quantas marcas são necessárias?

Decidir se uma nova marca deve ou não ser introduzida envolve a análise

entre o valor que a marca poderia criar e o custo que seria necessário

incorrer.

Para algumas funções de marcas tais como a descritiva ou o branded feature,

seria necessário pouco investimento já que o próprio nome comunica

adequadamente os atributos e benefícios.
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Em outros casos o custo e o risco são altos e portanto é necessário um

retomo substancial para compensar.

Também devem ser analisados outros fatores:

~ A marca é suficientemente diferente para merecer um novo nome?

~ Um novo nome irá realmente adicionar valor?

~ A marca existente será colocada em risco se usada no novo produto?

~ O negócio irá suportar uma nova marca?
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13. Panorama das políticas de marca em algumas grandes
empresas

Há grandes e bem sucedidas empresas, muitas vezes atuando no mesmo

mercado, com estratégias de marca opostas. Na indústria de chocolates por

exemplo há a Cadbury que colocou sua logomarca em praticamente todos os

produtos: Cadbury's Dairy Milk, Cadbury's Milk Tray, Cadbury's Flake, etc e a·

Mars que utiliza marcas individuais para cada produto: Mars bars, Snickers,

Twix, M&M, sem endosso da marca corporativa. Até há uns 5 anos atrás a

Rowntree Nestlé possuía uma estratégia de marca igual à da Mars, utilizando

marcas individuais como Kit-Kat, Quality Street, Smarties, Rolo, etc.. Nos

últimos anos a marca Nestlé começou a aparecer acima das marcas que

antes eram independentes.

Depois de anos defendendo identidade individual de marcas como as

empresas Procter and Gamble, Unilever e Mars, a individualidade das marcas

parece estar desaparecendo. Um exemplo disso é a extensão do marca Persil

de sabão em pó da Unilever para detergente líquido para lavar louça.

Um estudo feito por Sylvie Laforet e John Saunders:·" Managing Brand

Portfolios: How the leaders do it." (1994) mostra como as grandes empresas

gerenciam seus portifólios de marcas.

Foram estudadas 400 produtos de consumo sendo 20, escolhidos

aleatoriamente de cada um dos 20 maiores fabricante de bens de consumo
da Inglaterra.
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As marcas foram classificadas da seguinte forma:

Corporate brand names - A marca corporativa pode aparecer como a única

marca como é o caso do Ketchup Heinz ou pode aparecer com uma outra

marca como por exemplo Cadbury's Milk Flake.

House brand names - Empresas bastante diversificadas, que atuam em

diversos mercados ou categorias de produtos muitas vezes utilizam o nome

de divisões (houses) para promover produtos em diferentes mercados ou

segmentos. Esse é o caso da Ford com Jaguar e da GM com Chevrolet e

Cadillac.

Family brand names - Nomes utilizados como guarda-chuva para cobrir

famílias de produtos. Algumas vezes trata-se de uma família de produtos que

pertenciam a uma empresa que foi adquirida como por exemplo o Carnation

condensed milk da Nestlé.

Mono brand names - ou marcas individuais são a forma dominante usada

por várias empresas líderes de mercado: Procter & Gamble, Unilever, CPC,

etc..

Virtual brand names - Ocasionalmente "marcas virtuais" aparecem como

sufixos para identificar variantes de uma marca ou para qualificar uma marca.

A divisão de pet foods da Nestlé tem a marca Friskies Gourmet e a variante

Friskies Gourmet "A La Carte"
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Na tabela abaixo encontram-se as empresas estudadas e a suas formas de

atuação no que se refere ao uso de marcas

Empresa Usagel Corporate House Family Mono Virtual

Strength
Allied Lions Usage --- 90% 15% 80% ---

strength --- 1 3.6 4 ---
Associated British Usage --- 100% 20% 45% ---
Foods strength --- 2.7 3.75 4 ---
Cadbury Scweppes Usage 100% --- --- 80% 5%

strength 3 --- --- 4 4
Colgate-Palmolive Usage 80% 10% 10% 95% 20%

strength 2 2.5 4 3.8 3
CPC Usage 75% 25% 30% 90% 5%

strength 1 2.6 3.8 3.5 4
Dalgety Usage 40% 35% 45% 95% 10%

strength 0.8 2.4 3 3.8 3.5
Heinz Usage 100% --- --- 60% ---

strength 4 --- --- 3.5 ---
Kellogg Usage 100% --- --- 100% 10%

strength 4 --- --- 3 3
Kraft General Foods Usage 100% --- 25% 95% 5%

strength 3.9 --- 4 3.9 4
Mars Usage 40% 60% 15% 100% ---

strength 1 1.75 3.5 3.8 ---
Nestlé Usage 80% 25% 40% 100% 15%

strength 1.4 1 3.25 4 3.75
Northem Foods Usage --- 90% 10% 65% 5%

strength --- 3.3 3 4 4
Procter & Gamble Usage 100% --- 10% 100% 30%

strength 1 --- 2.5 3.9 4
Quaker Usage 50% 10% 55% 65% 5%

strength 2.7 4 3.5 3.6 4
Rank Hovis Usage 50% 10% 55% 65% 5%
McDougall strength --- 2 3.5 3.9 ---
Reckitt & Colman Usage 85% 25% 30% 80% ---

strength 1 1 4 4 ---
Smith Kline Beecham Usage 100% --- --- 100% 10%

strength 2 --- --- 4 3

Fonte: Managing Brand Portfolios: How the leaders do it - Joumal of Advertising Research -

September I Odober 1994
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Usage - A primeira dimensão utilizada significa a freqüência de uso de um

tipo de marca. A Procter and Gamble por exemplo utiliza sua identidade

corporativa e uma marca individual em 100% dos produtos estudados.

Strength - A Segunda dimensão dá o índice médio de proeminência ou

destaque dos tipos de marcas utilizadas.

~ 4 significa que o tipo de marca tem uma posição predominante na

embalagem

~ 3 significa uma posição inferior

~ 2 significa que a marca aparece na parte frontal da embalagem porém

apenas como um pequeno emblema

~ 1 significa que a marca não está na parte frontal da embalagem mas

aparece em algum lugar
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As marcas foram também classificadas em uma hierarquia conforme mostrado

na figura a seguir:

Brand Hierarchy

Corporale Dominanl <
Mixed brands <
Brand Dominanl <

Corporate Brands

(Corporate name used)

House Brands

(Subsidiary's names used)

Dual Brands
(Two or more names given equal prominence)

Endorsed Brands

(Brand endorsed by corporate or house identity)

Mono Brands

(Single brand name used)

Furtive Brands
(Single brand name used and corporate identity

undiscloed)

Corporate dominant - Estruturas com o uso único de marcas corporativas

são raras. O exemplo mais próximo encontrado foi o da Heinz mas mesmo

nesse caso 60% dos produtos tinham dupla marca. A Kellogg também útiliza

sua identidade corporativa com muita intensidade mas sempre acompanhada

de uma marca individual.
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House dominant - Estruturas House dominant são mais comuns que

corporate dominant. A Quaker usa sua identidade corporativa para cereais

mas usa Fisher-Price em brinquedos assim como a Mars utiliza sua marca

corporativa para produtos voltado ao consumo humano e Pedigree para pet-

foods.

Dual brands - Muitos produtos utilizam marcas mistas carregando duas ou

mais marcas. A forma Dual brands dá aproximadamente o mesmo destaque

para as duas marcas. Essa é a forma mais comum e foi utilizada por quase

todas as empresas estudadas. Mais freqüentemente uma corpor ate, house

ou fami/y brand é utilizada com uma mono brando Cadbury's Dairy Milk usa a

marca corporativa com uma marca individual.

Endorsed brands - Nesse caso o destaque é muito maior para a marca

individual. A outra marca associada aparece apenas como suporte, como

aval. No mercado de sabão em pó enfoca suas marcas individuais deixando o

nome corporativo pequeno, sem destaque, presente apenas no verso da

embalagem. A Unilever seguia a mesma estratégia até há alguns anos atrás

quando decidiu adicionar o "Lever Flash" na parte frontal das embalagens a

fim de diferenciar seus produtos das marcas próprias utilizadas pelos

varejistas.

Brand Dominant - A Mars é um exemplo de empresa brand dominant pois

suas linhas de produtos são dominadas por uma série de marcas individuais.

Na maior parte dos casos não é dado nenhum destaque ao nome ou logo

corporativo, mas esses aparecem em algum lugar da embalagem.

Furlive Brand Dominant - Nesses casos o nome da empresa não aparece

na embalagem. Fabricantes de pet-food normalmente fazem isso para reduzir

a associação entre comida para animais e comida para seres humanos. Por

razões similares a Unilever identifica seus detergentes como sendo fabricados

pela Lever e suas margarinas como sendo fabricadas pela Van Den Bergh.
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A tabela abaixo mostra o percentual de ocorrência de cada tipo de marca:

Brand style Products Companies'
Corporate Dominant

Corporate brands 5 20
House brands 11 65

Mixed brands
Dual brands 38.5 95
Endorsed brands 13.5 50

Brand dominant
Mono brands 19 75
Furtive brands 13 65

1 Os percentuais não somam 100% porque a maior parte das empresas utiliza mais de uma

estratégia

Fonte: Managing Brand Portfolios: How the leaders do it - Joumal of Advertising Research -

September I Oclober 1994

Resultados

A análise dos produtos da amostra estudada mostrou que mais de 50%

desses utilizam marcas mistas usando uma combinação de mono, corporate,

house e family brand e que em 32% dos produtos a mono brand era

dominante.

95% das empresas usam dual brand e 75% usam mono brando Todas as

empresas estudadas usam quase todos os estilos de aplicação de marca.

Cadbury Shweppes, Heinz e Kellogg utilizam sua marca corporativa em 100%

dos seus produtos enquanto a Colgate Palmolive usa em apenas 80%.

Entre as empresas que utilizam pouco a predominância de marcas

corporativas ou marcas de divisões (house brands) estão Mars, Unilever,

Dalgety, Allied Lyons, Reckit & Colman e Procter and Gamble. Todas essas
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empresas mostraram seus nomes corporativos com destaque em apenas 20%

ou menos dos casos.

Os perfis individuais das empresas estudadas sugerem que há 5 estilos

dominantes conforme mostrado na tabela abaixo:

Estilo dominante Empresa

Mixed Corporate Branded • Cadbury Shweppes

• Heinz

• Kellogg

Mixed House Branded • Associated British Foods

• Northern Foods

• Unigate

• United Biscuits

• Rank Hovis McDougall

Mixed Family Branded • Quaker

Mixed Corporate Endorsed • Colgate Palmolive

• Nestlé

• Smith Kline Beecham

Mono Branded • Allied Lyons

• CPC

• Dalgety

• Kraft General Foods

• Mars

• Unilever

• Procter & Gamble
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A Procter and Gamble é uma empresa típica Brand Dominant onde a marca

individual do produto é sempre destacada. O nome corporativo aparece em

todas as embalagens mas de forma insignificante. Utiliza marcas virtuais em

apenas 30% dos produtos mas em todos esses casos a marca aparece com

predominância.

A Kellogg em contraste é típica representante de um grupo de empresas que

utilizam marcas mistas, utilizam a identidade corporativa com nomes

individuais por produto.
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14. Política de marcas na Nestlé \ !

: I'
A Nestlé possui aproximadamente 8.000 marcas pelo mundo. Desse total hol
entanto só 750 estão registradas em mais de um país e apenas 80 registrad~s

em 10 países (Rapoport, 1994). Isso ocorre porque a empresa prefere t~ri

marcas locais, regionais, ao invés de marcas globais. lV
A mudança de Chambourcy para Nestlé no Brasil ocorreu devido ao fato que

a marca Chambourcy não era tão forte, tão conhecida como a marca Nestlé.

Em alguns países como a França por exemplo a marca Chambourcy

continuou a ser utilizada nos iogurtes.

Sua estratégia de crescimento é baseada principalmente em aquisições como

a de Perrier, Camation, Stouffers, Buitoni, Rowntree e um exemplo de

aquisição no Brasil, Tostines.

A Nestlé tem uma área de Planejamento Estratégico, localizada em Vevey, na

Suíça, que é responsável pelo desenvolvimento de todos os pólices para

utilização e posicionamento de marcas, extensões de linhas e

desenvolvimento de rótulos e embalagens para produtos com sua marca

corporativa, para produtos com as suas 9 marcas estratégicas mundiais:

Nescafé, Kit-Kat, Maggi, Nestea, Libby, Carnation, Perrier, Friskies, Food

Service, e o "monitor de TV' para sorvetes, e também para produtos com as

demais marcas, porém com menor ênfase. Todas as informações

consensadas pela área de Planejamento são impressas e repassadas, sob a

forma de treinamento, para as unidades da empresa que estão localizadas em

diversos países do mundo. Esses padrões passam então a ser "lei" para

qualquer tipo de comunicação que envolva determinada marca.

Existem também as marcas estratégicas locais e nesse caso as unidades tem

independência e autonomia para agir. ')'"
. ~,~

A Nestlé posiciona seus produtos em geral como "Os produtos da mais alta ;;",

qualidade para todos os momentos e todas as idades" e quer estar sempre

associada à alimentação nutritiva, portanto não "assina" sua marca no painel
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frontal de embalagens de produtos que não combinem com esse conceito.

Nas embalagens das balas Mentex e Polo por exemplo a marca Nestlé só

aparece no verso como assinatura de fabricante com o logotipo da empresa: o

ninho.

Existe na Nestlé uma tendência de padronização. Está previsto para um futuro

próximo, a adoção de um único tipo de logotipia Nestlé para cada categoria de

produtos: chocolates, sorvetes, biscoitos, iogurtes, etc.. Todos os biscoitos por

exemplo deverão ter a marca Nestlé dentro de uma "gota" vermelha (incluindo

São Luiz e Tostines), todos os iogurtes deverão ter Nestlé dentro de uma

"gota" azul e verde.

Outra tendência é a de utilizar a marca corporativa, como suporte, nas

categorias que ainda não a utilizam com exceção de algumas poucas marcas

como Nescafé que está entre as 20 marcas mais valiosas do mundo e não

necessita de suporte adicional.

Já existe hoje uma frase no verso das embalagens de todos os produtos

fabricados pela empresa, que reforça a associação de qualidade já existente:

"Ninho se beneficia da experiência da NESTLÉ em produzir alimentos de

qualidade em todo o mundo"

i
í
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Conclusão

Como vimos, através dos diversos exemplos apresentados, não há uma única

resposta correta sobre política de marcas. Há empresas com políticas de

marcas opostas atuando em um mesmo mercado, ambas tendo grande

sucesso.
Ao se definir uma política de marcas no entanto, há algumas regras básicas

que devem servir como guia:

~ Analise as marcas dentro de um sistema e não isoladamente

~ Antes de criar uma nova marca verifique se:

~ A marca é suficientemente diferente para merecer um nome

~ A nova marca irá realmente criar valor

~ A marca existente pode ser colocada em risco se for usada em um

novo produto

~ O negócio irá suportar a marca

~ Certifique-se que você entende a dinâmica do seu mercado, como as

marcas são percebidas e tem uma clara visão do posicionamento da

marca corporativa e das sub-marcas.

~ Certifique-se que os valores associados com suas marcas estão em

sintonia com aqueles percebidos pelo seu mercado alvo

~ Ao tomar uma decisão a respeito de uma extensão de marca certifique-

se que tem um conhecimento profundo sobre a essência, valores e

propriedades da marca mãe.
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~ Se a extensão em questão traz valores fundamentais muito diferentes,

provavelmente o consumidor não saberá lidar com as duas marcas sob

uma única identidade.

~ Resista à tentação de alavancar uma marca forte estendendo-a para

uma categoria que é incompatível.

~ Tenha visão de longo prazo - é preciso construir e fortalecer o brand

equity da empresa.

~ Verifique que valor terá disponível para investir em suas marcas. Se a

empresa não contar com muitos recursos para investimento em marca

não adianta tentar criar e manter várias marcas simultaneamente. A

empresa acabará não tendo nenhuma marca forte para disputar com a

concorrência e um brand equity pouco significativo.

~ Ao criar uma extensão de marca, certifique que terá condições de

manter o mesmo nível de qualidade percebida.

~ Certifique também que as propriedades da marca são transferíveis para

que o consumidor possa reconhecer instantaneamente a marca e os

valores associados.

Como o principal objetivo de uma extensão é gerar sinergia, as variantes da

marca têm que poder ser promovidas e vendidas juntas. Se as duas linhas de

produtos forem incongruentes significa que há algo errado com a extensão.

o .processo de extensão de marca requer que uma empresa estude a

elasticidade e os limites da marca. Os gerentes da marca devem decidir quão

amplo ou estreito deve ser o negócio da marca.
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Já que o significado da marca pode mudar ao longo do tempo à medida que

extensões de marca são introduzidas, os executivos devem desenvolver um

plano para a marca - devem definir que extensões serão introduzidas no curto

prazo e quais outras podem se tornar possíveis extensões no longo prazo.

Deve ser desenvolvido um cenário de longo prazo para alavancar as marcas

como objetivo de aumentar o brand equity e ao mesmo tempo evitar a diluição

de elementos importantes da marca.
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