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Introdução 
 

O Brasil, durante os anos 90, presenciou mudanças macro-econômicas e sociais de 
grande impacto na dinâmica dos mercados. A nova realidade do mercado consumidor e das 
estruturas varejistas traz novos desafios à gestão de marcas. O objetivo deste capítulo é 
proporcionar um entendimento aprofundado da natureza das mudanças e seus impactos na 
gestão de marcas, bem como analisar as tendências na gestão de marcas no mercado brasileiro 
frente a essa nova dinâmica do mercado, na qual reputação e integridade da marca surge como 
a principal medida do sucesso corporativo. 

O presente capítulo traz inicialmente conceitos básicos e definições a respeito de 
gestão de marcas, para posteriormente se aprofundar na dinâmica das mudanças no mercado 
consumidor brasileiro e seus impactos na gestão de marcas. O capítulo é finalizado trazendo 
as principais tendências que se manifestam na gestão de marcas no panorama de mercado 
diante dessa nova dinâmica. Buscou-se, sempre que possível, trazer dados de mercado e 
exemplos ilustrativos para facilitar a compreensão. Ao final do capítulo encontra-se um case 
para reflexão. 
 
GESTÃO DE MARCAS E LINHAS DE PRODUTOS 
 

Existe uma estreita relação entre as variáveis ligadas à Gestão da Marca e as variáveis 
ligadas à Gestão de Linhas de Produto - uma nova linha de produtos implica necessariamente 
em avaliação de questões de marca. Os temas possuem relação tão estreita que dois livros 
clássicos da área de Marketing - Administração de Marketing e Princípios de Marketing - 
alocam os dois temas no mesmo capítulo (Kotler, 2003 e Kotler, 1998). Por conta disso, 
elenca-se nesta parte do capítulo os conceitos básicos e definições a respeito dos dois temas. 
 
Marcas 
 

Com a globalização das economias democratizando padrões de qualidade e acesso à 
tecnologia e deixando os produtos cada vez mais semelhantes, o poder da marca cresce e seu 
valor idem. Esse acelerado processo de evolução mudou significativamente o equilíbrio das 
relações entre fornecedores, distribuidores e consumidores finais. A busca por novos produtos 
criou um consumidor ávido por novidades e avanços em suas características e benefícios, 
encurtando o ciclo de vida dos produtos, levando a um ponto no qual atender a ansiedade do 
mercado e assegurar vantagens competitivas duradouras farão as empresas adotarem 
estratégias de marcas e distribuição como diferenciais. 

Criar e trabalhar a identidade de uma empresa, produto ou serviço e investir para 
diferenciá-los na mente do consumidor são passos corretos para se destacar e ganhar o 
mercado com um produto ou um serviço de qualidade. A marca tem um papel importante 
nesse contexto; é preciso cuidar dela como um ativo essencial para a empresa. 

Segundo a American Marketing Association (Kotler, 2003, p.426), uma marca é "Um 
nome, termo, símbolo, desenho - ou uma combinação destes elementos - que deve identificar 
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os bens ou serviços de uma empresa ou grupo de empresas e diferenciá-los da concorrência". 
A definição, apesar de ter caráter mais técnico, traz a função da marca - identificar e 
diferenciar. Decorrente porém não explícito, nessa definição, está o fato de que a 
diferenciação ocorre não somente pelo desenho ou nome da marca, mas sim pela aglutinação 
de todas as experIências e percepções a respeito do bem ou serviço ao redor da marca. Com 
efeito, Aaker (2001, p. 20) compara a marca a uma "caixa mental": 

 
Uma marca (...) assemelha-se muito a uma "caixa" na cabeça das pessoas. 
A medida em que as informações (...) são recebidas, a pessoa as arquiva na 
caixa (...). Com o passar do tempo, pouca coisa pode ser recuperada desta 
caixa. A pessoa sabe no entanto se a caixa é pesada ou leve. Sabe também 
em que quarto está guardada - (...) o das caixas positivas (...) ou das caixas 
negativas. 

 
Assim, as percepções a respeito do produto ou serviço - se o aroma é agradável, se o 

atendimento é rápido, etc. - se consolidam ao longo do tempo como percepção da marca em 
si. Elas tendem a se encaixar em percepções de atributos, benefícios, valores da empresa, 
cultura, personalidade e seus usuários.  

 
Uma marca deve ser adotada pela organização para identificar a origem de 

produtos/serviços e distingui-los dos outros. 
 
Estratégias de marcas e linhas de produtos 
 

Para identificar e diferenciar seus produtos e serviços, a empresa pode adotar 
estratégias como as elencadas na figura a seguir: 

 
Figura 1 - Estratégias de marcas e linhas de produto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As extensões de linha constituem-se basicamente em acrescentar itens a uma mesma 
linha de produtos com a mesma marca atual. Exemplos disso são a Cherry Coke, a Coca sem 
cafeína, Nescafé Tradicional e Matinal, entre outros. Alguns autores (Ries, 1993, p. 77) 
argumentam que esta estratégia tende a enfraquecer a marca ao longo do tempo, pelo fato de 
novos itens diluírem a percepção construída ao redor da marca. As extensões de marca, por 
sua vez, constituem-se em aproveitar uma marca bem sucedida em uma categoria para 
denominar produtos em novas categorias. Um bom exemplo de extensão de marca é o Leite 
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Moça da Nestlé: antes restrita ao mercado de leite condensado, hoje a marca dá nome a 
produtos como cereais e doces. 

Por vezes a empresa acaba optando por utilizar-se de uma estratégia de novas marcas 
ao entrar em novas categorias, por considerar que nenhuma das marcas atuais pode 
representar adequadamente um produto na nova categoria. Também pode ocorrer, dentro de 
uma mesma categoria, a empresa decidir optar por lançar novas marcas, caracterizando uma 
estratégia multimarcas. A Procter & Gamble e a Unilever são exemplos desse caso. Apesar de 
mais custosa e mais arriscada, essa estratégia permite gerir nichos dentro das categorias sem 
diluir a percepção da marca e também pode permitir que a empresa trabalhe com 
posicionamentos de preços mais agressivos sem afetar o preço-prêmio de sua marca original, 
através de marcas defensivas (Kotler, 1998, p. 200). 

Outra opção que a empresa possui é trabalhar com o conceito de marca-guarda chuva. 
Nesse caso, existe uma marca corporativa que dá nome aos demais produtos ou endossa as 
sub-marcas das linhas de produtos. As vantagens consistem basicamente na extensão dos 
atributos percebidos da marca corporativa para as linhas de produtos, a um custo geralmente 
mais diluído, enquanto que as desvantagens são basicamente as dificuldades de fazer com que 
muitas categorias distintas façam sentido sobre a mesma marca (Gobe et al, 2004). Por 
exemplo, uma empresa como a Procter & Gamble, que fabrica desde fraldas até batatas-fritas, 
pode ter menos sucesso ao utilizar uma marca guarda-chuva do que a Nestlé, que trabalha 
basicamente com alimentos e que pode fazer com que os atributos da marca guarda-chuva 
façam mais sentido com suas categorias de produtos. 

A estratégia de marcas guarda-chuva (umbrella brands) visa viabilizar os produtos que 
estão sob seu guarda-chuva. É claro que divulgar um produto com uma marca consagrada 
exige menos tempo e recursos do que no caso de um produto com nome desconhecido. 

Quando um produto apresenta boa qualidade e obtém boa imagem no mercado, fica 
mais fácil vender outros utilizando a mesma marca , como é o caso da Sadia, Brastemp, 
Mazola, Arno, Nestlé, etc. 

A adoção da estratégia de marcas guarda-chuvas vem de grandes corporações aqui e 
no exterior. Entre os vários argumentos para a adoção do conceito está a idéia elementar de 
que os consumidores não têm condições de prestar atenção a todas as milhares de marcas que 
inundam o varejo de bens de consumo. A marca guarda-chuva agrega garantia, um algo mais, 
e força no produto novo uma assinatura já consolidada na cabeça do consumidor. Mas se, por 
um lado, a marca mãe agrega valor ao produto, ou o filho bem sucedido dá brilho à marca da 
família, por outro, em caso de insucesso, ele pode manchar o nome. 

Concentrar todo o portfólio de produtos sobre uma grande marca é possível quando a 
marca tem autonomia, credibilidade, combustível suficiente para lançar novidades sob o 
mesmo nome,  como fazem Arisco e Sadia em suas extensões de linhas de alimentos, e como 
o caso Bombril e Círio, em material de limpeza.  

A estratégia de extensão de marca através de uma marca forte, numa marca guarda-
chuva, visa, a partir do posicionamento original da marca, tornar mais simples, rápida e bem 
sucedida, assim como menos dispendiosa, a introdução de novos produtos. 

 
A nova dinâmica do mercado e implicações para a gestão de marcas 

 
A ascensão das "marcas talibãs" 
 
A expressão "marcas talibãs" surgiu através de uma reportagem de capa da Revista 

Exame (Blecher, 2003). Numa metáfora aos guerrilheiros do então governo afegão, que na 
época combatiam o exército americano, a reportagem abordava o crescimento da participação 
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de mercado de marcas regionais fabricadas por pequenas e médias empresas, com 
posicionamento de preços bastante inferior ao dos grandes fabricantes e pouco ou nenhum 
investimento publicitário. Segundo Barreto e Bochi (2002), uma nomenclatura mais técnica 
para essas marcas é b-brands, pelo contraponto a uma a-brand - marcas com forte imagem 
institucional, em sua maioria líderes em share of mind ou share of market, e que usualmente 
definem o preço prêmio da categoria. As "marcas talibãs", junto com as marcas próprias - que 
podem ser definidas como produtos produzidos por terceiros e comercializados com a marca 
de grandes varejistas, como Pão de Açúcar e Carrefour - têm gerado, além de preocupações 
para os fabricantes tradicionais, um acirrado debate sobre o papel das marcas na 
comercialização de produtos no varejo. 

As marcas talibãs são um fenômeno relativamente novo no mercado brasileiro. Para 
entendê-lo é importante retomar algumas importantes mudanças macro-econômicas e 
demográficas ocorridas no final da década de 1980 e nos anos 1990. 

Num cenário de hiperinflação, o poder de compra das classes mais baixas era corroído 
rapidamente. As filas em supermercados nos dias de pagamento eram comuns. O consumo de 
bens era fortemente concentrado nas classes mais altas, que possuíam mais renda e mais 
meios para se proteger da inflação e até mesmo ganhar com ela. Como conseqüência, o 
desenvolvimento de produtos e as estratégias de linhas, marcas e comunicação eram focados 
nas classes mais altas (Berreto e Bochi, 2002).  

Os dois únicos momentos de crescimento expressivo do PIB nessas décadas foram 
durante os Planos Cruzado e Real. Não por coincidência, nesses dois momentos, o número de 
brasileiros abaixo da linha da pobreza diminuiu em mais de 10 milhões (Feldman, 2001). 
Esses dois grandes choques na inflação mostraram o potencial de consumo reprimido 
existentes nas camadas mais pobres e o poder da estabilidade econômica como vetor de 
mobilidade social.  A classe C, que em 1992 representava 26% dos habitantes do Brasil, 
passou em 2000 a representar 30,1%. A PNAD (Pesquisa Nacional por Amostragem de 
Domicílios) confirma que esta mudança provém de uma mobilidade social no período rumo as 
classes mais altas. 

Uma nova leva de consumidores foi trazida ao mercado de bens de consumo. Suas 
necessidades, hábitos de consumo e poder aquisitivo diferem das demais classe (Blecher, 
2003), mas o fenômeno foi pouco percebido inicialmente pelos grandes fabricantes que, em 
sua maioria, continuaram a trabalhar mais focados nos segmentos A e B, de pouco 
crescimento e competição ainda acirrada. De fato, as consultorias e a mídia parecem ter 
pesquisado com mais intensidade esse fenômeno: recentemente, foi veiculada uma pesquisa 
do Boston Consulting Group, datada de 2002, chamada "Mercados pouco explorados: 
Descobrindo a Classe C". 

Paralelamente, de 1994 a 2000, o número de pontos de venda cresceu em média 7% ao 
ano; o volume de negócios no varejo cresceu apenas 0,6% ao ano em média (Barreto e Bochi, 
2002). Isso pressionou uma consolidação das estruturas varejistas, para que a perda de 
produtividade por ponto de venda fosse ao menos parcialmente compensada por ganhos de 
escala, através de aquisições por parte das grandes cadeias de super e hipermercados. 

Essa mistura de mercados emergentes de baixa renda não atendidos pelos grandes 
fabricantes, com a disponibilidade de uma distribuição centralizada e com grande escala, deu 
oportunidades para a entrada de pequenos fabricantes, que atacaram o flanco inexplorado dos 
consumidores de baixa renda com produtos de qualidade similar ou pouco inferior, e preço 
bastante reduzido em relação ao preço-prêmio da categoria. De fato, as médias empresas 
nacionais de bens de consumo cresceram mais do que as grandes multinacionais, de 1999 para 
2000, e os dados de lucratividade sugerem que essas empresas não estão "comprando" 
mercado, já que muitas operam com lucratividade superior aos grandes fabricantes (Feldman, 
2001). 
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Efeitos nas grandes marcas 
 
A relação do consumidor com as marcas evoluiu conforme a realidade se tornou mais 

complexa. Hoje, muitos produtos apresentam diferenciação pela marca e não só pelas suas 
características tangíveis. Pode-se destacar as tradicionais Havaianas, com a estratégia de up 
trading da marca. O consumidor começa a exigir que a promessa feita pela marca seja 
entregue com o produto, o consumidor passa a comparar marcas e não produtos. Como afirma 
Tinelli, Biondi e Costa da SNBB – nova agência (Tinelli, 2003, p. 8), uma marca leva tempo 
para ser construída, deve a todo momento ser reforçada de forma consistente e coerente, pois 
ela sofre constante influência da experiência que os consumidores têm com seu produto. 

A soma da mudança da dinâmica do mercado consumidor, da entrada de novos 
competidores no low-end das categorias e da consolidação do Varejo levou os grandes 
fabricantes a uma grande pressão por redução de preços e resultados de curto prazo. 

Segundo a Revista Exame de 05/06/2002, no artigo A Ditadura do Varejo, o resultado 
dessa pressão é uma redução dos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento de produtos 
e Publicidade, para financiar ações de desconto e ponto de venda. Uma pesquisa de 2001, com 
alguns de seus dados elecandos no Gráfico 1, mostra a redução dos investimentos em 
publicidade, que tradicionalmente é o principal veículo de diálogo das marcas de bens de 
consumo com seus consumidores, em diversos setores: 

 
Gráfico 1 - Evolução dos Investimentos Publicitários como percentual da receita 

do setor em diferentes segmentos 
 

 
Fonte: LIU, Francis, et al.. O mercado publicitário no Brasil: Crescimento ou Ressaca?   

Booz –Allen & Hamilton, 2001. 
 

Alguns profissionais do mercado e autores (Liu et al, 2001) argumentam que esse tipo 
de prática tem alimentado um ciclo vicioso, ilustrado na figura 2, que tende a corroer as 
margens dos grandes fabricantes, ao negligenciar suas marcas e perderem a capacidade de 
cobrar o preço-prêmio da categoria pela baixa diferenciação percebida: 
 
 
 
 
 
 
 



www.giulianimarketing.pro.br                                               Giuliani 
MARKETING 

 
 

 6

Figura 2 - O circulo vicioso de descontos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ao cortar os investimentos em P&D e publicidade, os grandes fabricantes estariam 
praticando uma estratégia que acaba beneficiando majoritariamente as "marcas talibãs", 
abrindo mão de seus fatores de maior diferenciação, para jogar em uma arena de preços na 
qual não necessariamente a empresa tem capacidade de competir, por conta da infraestrutura 
natural de uma empresa de grande porte (ver Revista Exame de 05/06/2002 - A ditadura do 
Varejo). Com a baixa diferenciação, o consumidor troca de marcas com mais freqüência, 
permitindo o crescimento das "marcas talibãs" no varejo, que pressionam novamente a 
redução de preços e fazem o preço-prêmio erodir. O exemplo a seguir, do setor de bens de 
consumo, ilustra essa mecânica: 
 

Gráfico 2 -Evolução das verbas em comunicação do fabricante em dezenas de 
milhões de R$ x preço médio deflacionado do produto em 1998 e 2000: 

Fonte: Liu, Francis, et al.. O mercado publicitário no Brasil: Crescimento ou Ressaca? 
Booz-Allen & Hamilton. 2001. p.1-9. 

 

Apesar de ser um exemplo pontual, o gráfico 2 ilustra efeitos da queda dos 
investimentos em comunicação na capacidade da empresa de praticar um preço médio maior 
junto ao mercado. Sendo essa estratégia de redução de investimentos acompanhada de queda 
do preço médio intencional ou não, é importante destacar que uma leve queda do preço médio 
pode afetar seriamente a rentabilidade da empresa. 
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A Classe C quer somente preço? 
 

Um pressuposto básico, por trás da estratégia com que muitos fabricantes enfrentam a 
realidade das "marcas talibãs", é que o consumo nas classes inferiores é motivado 
basicamente por preço. Uma pesquisa do Boston Consulting Group com consumidores da 
Classe C (Barreto e Bochi, 2002), ajuda a elucidar essa questão, ao ilustrar que outros fatores 
- inclusive explicitamente a marca - são motivadores da decisão de compra. O quadro 1, a 
seguir, retirado dessa pesquisa, mostra um exemplo do setor de produtos de limpeza, embora a 
lógica se repita nos demais segmentos: 

 
Quadro 1 - Fatores mais influenciadores da compra entre consumidores da 

Classe C no segmento de produtos de limpeza 
 

*Cada consumidor somente escolheu um fator como mais importante 
Fonte: BARRETO, Fernando. BOCHI, Renata. Mercados pouco explorados:  

Descobrindo a Classe C. The Boston Consulting Group , 2002. 
 

O quadro 1 mostra que é inquestionável a importância do fator preço para o consumo 
nessas classes e a necessidade dos grandes fabricantes contarem com produtos a preços 
minimamente competitivos para esse público. O crescimento das b-brands ou "marcas 
talibãs" também foi em parte proporcionado pela falta de produtos com preços posicionados 
para o consumidor de baixa renda. Entretanto, pode-se verificar que a decisão de compra é 
mais complexa e não se reduz a preço, dando diversas oportunidades para obtenção da 
diferenciação e cobrança de preço-prêmio através de atributos do produto que possam ser 
aglutinados na "caixa  da marca" defendida por Aaker. 
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Jacob & Kaplan (1972, p.382-393) indicam como as marcas podem funcionar como 
vetor do preço prêmio ao argumentarem que o envolvimento de compra  é função do risco 
percebido, seja este risco: 
 Funcional: risco de o produto não atender requisitos mínimos; 
 Financeiro: risco de perder dinheiro com a compra; 
 Físico: risco à saúde pelo consumo; 
 Social: risco da não-aceitação do produto pelo grupo social no qual o indivíduo se insere;  
 Psicológico: dissonância cognitiva1 da compra. 

 
A busca de referências de qualidade, tradição, confiabilidade é uma busca de 

minimizar o risco, e a marca, ao distinguir um produto dos demais, é um elemento de 
diminuição do risco percebido. 

A pesquisa do Boston Consulting Group com consumidores da classe C é bastante 
aderente com as teorias de Jacob & Kaplan. Mostram, por exemplo que as consumidoras 
dessa classe tendem a consumir mais a-brands quando vão acompanhadas às compras - numa 
tentativa nítida de reduzir o risco social da compra- e boa parte não consome produtos de 
marca própria por desconfiança em relação à qualidade do produto, numa tentativa de 
minimizar o risco funcional e financeiro.  Interessante notar que o consumo de marcas 
próprias, segundo a mesma pesquisa, é maior nas classes de renda mais elevada, até pelo 
próprio grau de conhecimento  que leva à menor desconfiança das marcas próprias.  Algumas 
frases do focus group da pesquisa sintetizam essas percepções: 
 

"O barato sai caro. Você compra um produto inferior e não dura nada" 
"É melhor comprar menos e ter um arroz bom, que agrada a família inteira". 
"Café da marca do supermercado é bom, mas para todo dia não dá". 

 
É importante lembrar que grande parte desses consumidores passaram por um 

processo recente de mobilidade social, no qual componentes aspiracionais provenientes de um 
consumo reprimido ainda estão muito presentes - basta ver a rejeição pela compra freqüente 
de marcas próprias e o desejo de agradar a família com um produto superior, numa tentativa 
clara de minimizar o risco social da compra através da marca do produto. É uma realidade 
bastante diferente da maior parte dos países ocidentais desenvolvidos, onde, nas palavras de 
Martin Christopher (199, p.13), “os consumidores já viram de tudo, já estiveram lá e já 
conferiram". Parece portanto haver espaço para estratégias de diferenciação baseadas em 
marcas sólidas, que comuniquem diferenciais tangíveis, mesmo que o preço do produto ainda 
seja mais alto, posicionando-os de maneira superior às marcas "talibãs" e próprias. Liu e Vezo 
(2001, p.8) mostram exemplos de empresas que conseguiram elevar o preço-prêmio através 
dos investimentos em comunicação. Obviamente, se não houver consonância da comunicação 
com os produtos, a comunicação será desperdiçada - pouco adianta comunicar um diferencial 
que não é perceptível no consumo do produto. 
 
Perspectivas para a gestão de marcas no varejo 
 

A estrutura tradicional dos departamentos de marketing das empresas é baseada em 
gerências de produto que muitas vezes concorrem entre si dentro das próprias empresas, com 
marcas para cada produto, posicionamento e investimentos bastante distintos. Apesar de essa 
estrutura ter suas vantagens, como o foco em um único produto e a possibilidade de 
                                                 
1 Dissonância cognitiva – entende-se como uma sensação de desconforto do consumidor pelo conflito pós-
compra. 
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reposicionamento produto a produto, é inerente a ela o fato de possuir um custo elevado e 
muitas vezes dispersar os investimentos de marketing. Em um período no qual o mercado 
disputava basicamente as classes A e B e a concorrência ainda não era tão acirrada, os custos 
destas estruturas eram mais facilmente repassados ao mercado. Com a mudança do perfil de 
consumo e concorrência, está cada vez mais difícil uma empresa conseguir trabalhar uma 
marca de produto adequadamente, dada a pressão por preços. Por outro lado, deixar de 
investir na marca pode ter sérias conseqüências na diferenciação percebida e na capacidade de 
impor o preço-prêmio da categoria. 

As empresas do varejo mais e mais percebem a importância da fidelidade. Além de 
lucrar mais com o cliente fiel, este se torna um potente divulgador da sua marca. Cliente 
insatisfeito abandona a marca e não recomenda a compra. É um contrato entre a marca e o 
cliente. 

Alguns movimentos na forma como os fabricantes gerenciam suas marcas para o 
varejo nos últimos tempos ajudam a encontrar caminhos para essa encruzilhada. O primeiro 
deles é a gestão dos investimentos na marca de forma mais corporativa, resgatando o conceito 
de marca guarda-chuva. Os benefícios são basicamente o rateio dos investimentos por todos 
os produtos, junto com o fortalecimento de um referencial para o consumidor que dificilmente 
seria possível se os investimentos fossem trabalhados produto a produto, pela diluição natural 
dos esforços. Como exemplo desse movimento pode-se citar: 
 A Nestlé, com suas grandes promoções corporativas em 2002 e 2003 que, através dos 

garotos-propaganda Gugu e Faustão, promovia todos os produtos com a marca Nestlé, e 
não uma categoria ou produto específico; 

 A Hewlett Packard, que passou de mais de 100 marcas de produtos para uma única marca 
guarda-chuva: HP Invent; 

 A Unilever que, em 2002, iniciou um movimento para mostrar a identidade corporativa 
por trás de toda a diversidade de produtos comercializados com marcas individuais, tais 
como Kibon, Dove, entre outros. Em algumas divisões da Unilever, como a Elida Gibbs, 
um maior esforço de comunicação foi possível graças a uma racionalização do portfólio 
de marcas, reduzindo aquelas que consumiam recursos mas não traziam contribuições 
significantes para a empresa. (Gracioso e Najjar, 2001, p.55-58) 

 
Um exemplo brasileiro de marca guarda-chuva é a Natura, empresa nacional do setor 

de cosméticos, que atua no varejo sem loja através da venda direta. Num setor em que muitas 
empresas mantém uma série de marcas dissociadas da empresa que a produz - como a LVMH, 
empresa multinacional de origem francesa que possui diversas marcas de cosméticos, como 
Kenzo, Guerlain, Givenchy, Dior – a Natura conseguiu espaço significativo no mercado de 
cosméticos através de uma estratégia de marca guarda-chuva, em que o grosso dos 
investimentos em mídia valorizam não somente as linhas mas a empresa e sua atuação 
institucional.  Apesar de concorrer com empresas multinacionais com poder de investimento 
maior em comunicação das linhas de produtos, a empresa obteve sucesso ao concentrar os 
investimentos, ainda que mais baixos no total, do que outras empresas, na marca corporativa, 
que permitiram maior receptividade de suas revendedoras junto aos clientes e tornaram a 
marca Natura uma plataforma para as demais linhas, agregando valores como qualidade, 
brasilidade e responsabilidade social aos produtos. 

Uma outra tendência é retomar as extensões de linha ou as extensões de marca, 
transcendendo a marca para outras categorias. Duramente criticada por Ries e Trout (1993, 
p.77), como um vetor da diluição do posicionamento dos produtos, as extensões de linha têm 
funcionado como uma forma de transmitir, a um custo mais competitivo, referenciais de uma 
marca já bem estabelecida a novos produtos, protegendo-os de competidores de custo e 
tradição menor. A linha de xampus e condicionadores Seda é um bom exemplo dessas 
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extensões, com uma grande diversidade de produtos com diferentes benefícios sob o mesmo 
nome. No tocante à extensão de marca, a marca Leite Moça, da Nestlé, antes restrita à 
categoria de leite condensado, agora dá nome a cereais, doces e outros produtos. Seria sem 
dúvida mais caro e mais arriscado para a Nestlé entrar nestas categorias com uma marca 
totalmente nova. Gracioso (2001) prefere trabalhar com o conceito de diversificação de linha 
para essa tendência, já que as antigas extensões de linhas eram tradicionalmente mudanças de 
menor porte dentro de uma mesma categoria, enquanto o fenômeno atual consiste mais em 
transcender a equidade e o conceito da marca para outras categorias. Lembrando ainda Ries e 
Trout (1993), o limite dessa estratégia é o significado da marca em relação ao produto que 
está levando seu nome - por exemplo, na mente do consumidor faz pouco sentido comprar 
computadores da Xerox, porém um doce de brigadeiro com a marca Leite Moça faz sentido 
pelo produto original ser altamente ligado ao secundário, mesmo pertencendo a uma categoria 
diferente. 

Por fim, uma tendência é o enxugamento do portfólio de marcas. Decorrente 
basicamente da reestruturação da gestão de produtos para gestão de categorias2 e de uma 
gestão de departamentos para processos (Gracioso e Najjar, 2001, p.55-58), esse processo 
passa basicamente por uma análise de Pareto3 das marcas da empresa, avaliando quais 
contribuem e quais consomem recursos sem retorno. Na gestão por categorias, algumas 
sobreposições e incoerências do portfólio de marcas se tornam mais evidentes do que na 
estrutura baseada em gestão de produtos. Um cuidado a ser tomado nesse processo, porém, é 
não excluir marcas simplesmente por gastarem mais do que trazem de receita - marcas novas, 
em mercados ainda em crescimento, podem exigir altos investimentos em comunicação, trade 
marketing e pesquisa e desenvolvimento. Assim, um enxugamento indiscriminado pode tornar 
a empresa mais lucrativa no curto prazo, mas comprometer seu futuro por somente deixar no 
portfólio as marcas já maduras em seu ciclo de vida e com tendência de queda futura. A 
análise do ciclo de vida da marca e da matriz de crescimento/participação de mercado - 
também conhecida como matriz BCG, por ter sido desenvolvida pela consultoria Boston 
Consulting Group - pode ser uma forte aliada na análise do enxugamento do portfólio, 
ajudando a distinguir marcas que ainda podem ser lucrativas no futuro - os "pontos de 
interrogação" da matriz BCG - dos "animais de estimação" - negócios pouco lucrativos, com 
baixa participação em mercados de baixo crescimento. (Kotler, 2000, p.90-92) 
 
Considerações Finais 
 

A gestão das marcas no Varejo marcado pela centralização e pela competição de preço 
das marcas "talibãs" e próprias passa por um processo de readequação à arena competitiva 
marcada pela ascensão da classe C. O processo passa sem dúvida por uma reavaliação do 
posicionamento de preço, mas encaminha também uma gestão das marcas que valorize os 
benefícios tangíveis - qualidade, características como gosto, aroma, etc. - e intangíveis - tais 
como a reputação e confiabilidade das marcas -, reconhecendo que o fator preço é um 
importante fator de compra nesse novo mercado mas não necessariamente o único, e que o 
mercado ascendente da classe C apresenta um potencial para exploração da marca pelos 
                                                 
2 Gestão de categorias trata-se de um processo de parceria entre o varejista e o fornecedor, no qual 
produtos individuais de vários fornecedores são agrupados em categorias, que passam a ser 
gerenciados como unidades estratégicas de negócio. Para melhores entendimentos consultar: KING, 
R. P. e PHUNPIU, P. F. Reengineering the food supply chain: the ECR initiative in the grocery 
industry. American Journal of Agricultural Economics, vol. 78, pag. 1181-1186, December, 1996. 
3 A Análise de Pareto se baseia na clássica regra 80/20. O objetivo é observar as incidências e 
determinar sua freqüência de ocorrência. Isso, por sua vez, proporciona as informações necessárias 
para priorizar esforços e garantir aproveitamento do tempo onde obterá o impacto mais positivo. 
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fatores da mobilidade social e risco percebido na compra. O desafio, ilustrado nas tendências 
identificadas, é potencializar a marca como um vetor de diferenciação e  preço-prêmio com 
cada vez menos recursos, o que se manifesta no enxugamento do portfólio, na adoção de 
marcas guarda-chuva e extensões de marcas. Ao tempo e ao mercado caberá dizer se as 
tendências identificadas serão vitoriosas. 

 
Questões para reflexão 
 
1. Imagine a seguinte situação: uma empresa fabricante de fitas adesivas atua em vários 
segmentos de mercado, desde o industrial, onde a utilização dos seus produtos é bem técnica, 
até o comercial, mercado que busca preço, cujo público-alvo é o consumidor final. A indústria 
busca atributos tangíveis no seu produto, como performance, confiabilidade, tecnologia de 
ponta. Sua marca deve transmitir essa mensagem para esse público. Já o mercado de varejo 
busca por produtos conhecidos, com preços baixos, mas que tragam benefícios intangíveis 
como status e reconhecimento. 
a. Como sua empresa é uma só, que estratégia de marca você adotaria para essa empresa que 
atua em vários segmentos de mercado? Criaria uma marca para a indústria e outra para o 
varejo? Justifique sua resposta. 
b. O mercado está recebendo uma invasão das marcas chamadas “Talibãs”, que vêm 
inundando as lojas com produtos de preços baixos, qualidade inferior e sem investimentos em 
comunicação. Sugira uma estratégia para combatê-las, já que sua empresa já está há mais de 
30 anos no mercado, construiu uma imagem sólida perante os consumidores e comerciantes, 
comercializando produtos de qualidade superior e investiu altas somas em comunicação da 
marca. 
 
2. A classe C vem crescendo seu poder de compra numa velocidade muito grande, tornando-
se um mercado bem atrativo para os fabricantes de produtos de consumo. As ações do 
governo brasileiro indicam para uma efetiva estabilização, criando um cenário promissor para 
o crescimento da economia. Como conquistar este segmento de mercado (classe C)? Que 
posicionamento você criaria para sua empresa para atingir em cheio a mente desses 
consumidores “potenciais”? 
3. No que tange à política de marcas, trace um paralelo entre dois extremos. De um lado 
temos a Gillette, que tem uma única marca para diferentes tipos de produtos. De outro lado, 
temos a Nestlé, com dezenas de marcas, uma para cada tipo de produto. 
a. Nas atuais condições de mercado, quais empresas levam vantagem? Justifique sua 
opinião. 
b. Quais as vantagens e desvantagens de cada uma dessas políticas de marcas? 
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