
A Grande
Extensões de

marcas, um bom
negócio para a

indústria, para o
consumidor e para

você também

culo XX foi marcado pelo nascimento
grandes marcas de produtos,

confiança das marcas já familiares a eles.
A Troiano Consultoria de Marca-em-

presa que se destaca por apoiar empre-
sas na construção e no desenvolvimento
de marcas, sob o comando dos diretores
Jaime Troiano e Cecília Russo, realizou,
em parceria com Giro News, um minu-
cioso estudo sobre as extensões de mar-
cas. "Houve uma explosão de extensões
derivadas de um produto-mãe. São
como membros de uma família que pre-
cisam ser estudados e trabalhados de
forma especial", comenta Cecília Rus-
so ao explicar a necessidade de enten-
der como nascem e se desenvolvem as
extensões. Segundo ela, três fatores im-
pulsionam as empresas a investirem em
extensões de marcas em vez de lançar
novas marcas. O primeiro é o fortale-
cimento da marca-mãe, ou seja, os 'fi-
lhotes acabam valorizando e protegen-
do o ativo principal da empresa. O se-
gundo é a evolução natural do negócio.
"A empresa precisa acompanhar os de-
sejos e as necessidades dos consumido-
res", explica Cecília. O terceiro é a gera-
ção de novas oportunidades. "Com as
extensões, cria-se a possibilidade de sair
de mercados saturados, crescerem valor

agregado e atrair novos consumido-
res",diz ela. Sem contar que o inves-

timento em marketing
pode ser muito menor,
pois os filhotes já en-
contram um mercado
receptivo a eles.

Conhecendo os me-
canismos que estão im-
pulsionando a criação
e a movimentação das
extensões de marcas,
você poderá descobrir
novas maneiras de satis-
fazer os consumidores
de sua loja e, conseqüen-
temente, novas oportuni-
dades de vender mais.

consumidas em grande escala nos quatro
cantos do planeta, centenas das quais exis-
tentes até hoje. Já o século XXI começa
a contar a história da multiplicação do
uso de marcas construídas no século an-
terior. A partir da década de 90, a indús-
tria decidiu explorar o poder de suas
marcas, criando extensões programadas
e criteriosas em suas linhas de produtos.
Esta movimentação veio de encontro ao
desejo dos consumidores de ver nas
gôndolas dos supermercados maior vá-

riedade de itens que
carregam as re-

ferências de
qualidade e



Família
Para início de conversa

Cecília revela com detalhes a metodologia
aplicada e os resultados obtidos com este

trabalho pioneiro realizado por ela,
juntamente com Jaime Troiano, sócio diretor,

e Leandro Destácio, analista de mercado

Começamos a analisar o universo de marcas-mães e seus
filhotes tomando como base o banco de dados da pesquisa
Consumer Check de Giro News, que posteriormente foi
complementado com visitas a 400 pontos-de-venda e sites.
Acabamos elegendo 64 categorias do universo de business to
consumer (negócio entre empresa e consumidor), como ali-
mentos, limpeza doméstica, higiene pessoal, artigos esporti-
vos, eletroeletrônico e eletrodoméstico. Dentro de cada catego-
ria, determinamos as 10 marcas mais importantes, levando em
consideração o desempenho em vendas e a visibilidade de cada
uma diante do consumidor. Teoricamente, deveríamos ter um
banco de 640 marcas, mas é preciso esclarecer que em algumas
das categorias havia apenas 6 ou 8 grandes marcas. Acabamos
ficando com 456 marcas-mães e 2.228 produtos. Por mais de
um ano, analisamos um a um. E aos poucos o grande quebra-
cabeça foi fazendo revelações. Uma das importantes é a dife-
rença entre extensão de marcas e extensão de linha.

A extensão de marca leva a marca-mãe para diferentes
categorias de negócios. Por exemplo, se uma marca de sa-
bonete muito conhecida entre os consumidores resolve criar
uma linha de tratamentos para cabelos que leva o seu nome,
criou-se uma extensão da marca, pois a marca-mãe ultra-

passou os I imites de sua categoria original. Já a extensão de
linha desenvolve produtos variados dentro da mesma cate-
goria. Imagine que uma marca de sucos concentrados lance
sabores diferentes para seus consumidores. Isso é apenas
extensão de linha, ela não saiu de sua categoria original. O
trabalho desenvolvido mapeou as famílias a partir deste
conceito de extensão de marca.

Analisamos todos os 'filhotes' em relação à marca-mãe
e estabelecemos que tipo de conexão a empresa havia feito
para ligar um ao outro, ou se não tinha feito nenhuma.
Assim, chegamos aos oito princípios que regem, de forma
geral, as extensões de marcas.



A maioria das empresas combina, de forma planejada ou
não, mais de um princípio em seus projetos de extensões
de marcas. Em média, são 1,6 princípios por novo produto

da família.O princípio mais aplicado é de expertise.
Confira o ranking dos princípios:

O retrato da grande família
De toda a análise que fizemos so-

bre as extensões, podemos apontar
quatro grandes indicadores que são
as características dessas famílias. O
primeiro é: 77% dos produtos que
compõem o nosso banco de dados
auditados são extensões de marcas.
É um número muito expressivo. Nos
Estados Unidos, o percentual chega
a 95%. Ainda não chegamos lá, mas
estamos caminhando a passos largos
nessa direção. A tendência é que as
single familys ( famílias com apenas
um produto) estejam cada vez menos
presentes no mercado, ao passo que
as marcas-mães e seus filhotes ga-
nhem mais espaço. Vale ressaltar que
esse patamar de 77% é um percentual
médio que varia em função da natu-
reza dos negócios.

Na categoria de eletrodomésticos,
por exemplo, o índice de extensões é
93%. É muito raro hoje em dia uma
marca de eletrodomésticos entrar no
mercado com um único produto. As
chances de sobrevivência são míni-
mas. Já em higiene pessoal, catego-
ria onde ainda é possível obter bom
desempenho dos produtos com uma
única categoria, o índice de exten-

Todo consumidor
imagina como e
onde encontrar os
produtos de uma
mesma família

sões é de 64%.



O segundo indicador mostra que.
das nossas 456 marcas analisadas.
64% realizaram algum tipo de exten-
são. Isso nos mostra que apenas um
terço, aproximadamente, dos execu-
tivos da indústria ainda não fizeram
extensões, mas, provavelmente, estão
pensando em fazer rápido.

O terceiro indicador é o que chama-
mos de 'taxa de natalidade' das famí-
lias de produtos. Separamos as famíli-

as pequenas (com até 4 produtos), de-
pois as médias (de 5 a 14 produtos) e as
famílias grandes (de 15 ou mais produ-
tos). Detectamos que o tamanho médio

das famílias é de 6, l produtos e que
50% das famílias são pequenas, 35%,
médias e 15% são famílias grandes. E
o último indicador que observamos,

A tendência é que as marcas com apenas um produto
estejam cada vez menos presentes no mercado, e
as marcas-mães e seus filhos ganhem mais espaço

Anúncio



Ainda não chegamos aos 95% dos EUA, mas caminhamos nesta direção
77% dos produtos auditados são extensões de marcas

ainda decorrente do número de fami-
liares, é que tamanho não é documen-
to. Ter uma família numerosa não sig-
nifica, necessariamente, ter uma mar-
ca forte, e vice-versa.

As boas maneiras
Ao final das análises, definimos al-

gumas regras sobre conduta de suces-
so para as extensões de marcas. Uma
delas diz respeito à afinidade entre pro-

Marcas fracas que ainda não estão conso-
lidadas e que não construíram sua histó-
ria na cabeça do consumidor não criam
boas famílias

dutos e consumidores, ou seja, obede-
ça à gôndola mental dos consumido-
res. Todo consumidor imagina como e
onde encontrar os produtos de uma
mesma família. Para obedecer à ordem
mental imaginada pelo consumidor, é
fundamental criar e expor nas gôndolas
os produtos que eles estão esperando
que apareçam.

Outra questão importante é obede-
cer ao ritmo de absorção do consumi-
dor. Lançar uma batelada de produtos
em um curto espaço de tempo só irá
confundi-los, e demorar demais a pro-
por opções de produtos pode levar a
marca ao esquecimento ou à mesmice.
Trabalhar atributos intangíveis, não fí-
sicos, como a personalidade, o status
ou a eficiência da marca, por exemplo,
orientam para uma solidificação a me-

Sempre é possível
gerar exposições
para potencializar
a compra de
produtos com a
mesma marca,
mesmo quando se
encontram em
diferentes espaços

dio e longo prazos.



Uma forma fácil de destacar uma família de produtos é criar
indicadores com uma simples frase do tipo: "Aqui tem biscoito com
a marca XX"; "aqui tem chocolate com a marca XX" e assim por diante

A regra da força da marca talvez seja
uma das mais importantes a serem ob-
servadas por quem deseja aumentar a
família de produtos. É fato: marcas fra-
cas que ainda não estão consolidadas e
que não construíram sua história na ca-
beça do consumidor não criam boas

famílias. E, também, extensão mal pla-
nejada, mal executada, mal-sucedida,
di lui o poder da evolução da marca mãe.
Idas e vindas levam o consumidor a pen-
sar que aquela empresa não sabe o que
está fazendo com seus produtos.

Os oito princípios estudados neste

trabalho constituem-se, na verdade, em
verdadeiros DNA das marcas, ou seja,
todos os filhotes carregam a herança da
marca-mãe. Assim, quanto mais con-
sistente for o trabalho de consolidação
da marca que deu início à família, maior

Mãe famosa, filho vendedor!
As extensões de marcas têm grande poder de atração sobre os consumidores.

Para explorá-las, algumas ações são necessárias. Veja algumas sugestões.
Uma exposição carinhosa canali-

za para os filhos a notoriedade da
marca-mãe, porém você deve estar
atento e respeitar os espaços de cada
produto dentro de suas respectivas
categorias, recomenda o consultor
Peter Hardtmeier, lembrando:

"Apesar da tentação de agrupar
produtos-filhotes à marca-mãe, é ne-
cessário expô-los dentro de suas res-
pectivas categorias, pois é assim que
o consumidor raciocina ao percorrer
as gôndolas e escolher produtos,
baseado normalmente em listas de
compras previamente planejadas".
Peter explica que o ideal é observar
os critérios de gerenciamento de cada
categoria, com clara definição de
produtos e de respeito ao layout de
gôndolas definido por categoria.

Os profissionais de merchandising
concordam com Peter, ressaltando que
sempre é possível gerar exposições
para potencializar a compra de produ-
tos com a mesma marca, mesmo quan-
do se encontram em diferentes espa-
ços. Quanto mais simples for a mensa-
gem, melhor será absorvida, dizem os
especialistas. Assim, por exemplo,
você pode criar indicadores com uma
simples frase: "Aqui tem biscoito com
a marca XX"; "aqui tem chocolate com
a marca XX"; "aqui tem sobremesa
com a marca XX" e assim por diante.

O objetivo de criar esses sinalizadores

é gerar no consumidor confiabilidade à
sua loja, como se dissesse para ele: nesta
loja nós sabemos as marcas que você quer
e temos a linha completa de produtos -
mães e filhotes -, por isso você pode con-
fiar em nós. Esse trabalho de exposição
pode ser complementado por ofertas, do
tipo: "ganhe 10% de desconto com o bis-
coito XX"; "ganhe 10% de desconto com
o chocolate XX"; "ganhe 10% de des-
conto com a sobremesa XX".

Nesse trabalho de merchandising, além
de você criar sinergia com as marcas que
geraram extensões, você está dizendo ao
consumidor: "nós pensamos em você".
Isso significa que tanto o fabricante
quanto o supermercado redobraram sua
atenção para atender o cliente.

Uma maneira de gerar sinergia e criar
grande impacto, utilizada por algumas
empresas, é divulgar promoções com a
marca-mãe e seus filhotes nos tablóides
dos supermercados. Adivul-
gação impressa permite que
tanto produtos refrigerados
quanto da linha seca ocupem
a mesma página, exibindo a
marca com destaque. No
espaço impresso, você pode
dizer com todas as letras:
"XX é a marca líder em ma-
carrão e agora é também
molho, queijo ralado e sobre-
mesa. Aproveite esta oferta".

Peter Hardtmeier ponde-

ra que mesmo expondo os produtos
por categorias sempre existirão exce-
ções em função de se atingir maior
venda e maior margem:

"Exemplos disto são produtos com
alta venda, alta margem e baixo preço
unitário, expostos em ilhas nos corre-
dores, áreas promocionais na entrada
da loja; pontas de gôndolas, stand
check-out com produtos de impulso
(nos caixas)".

Adverte Peter que os produtos-fi-
lhotes, ao serem introduzidos, devem
fazer uma boa estréia. Sugere que
sejam apresentados ao consumidor via
degustações, displays especiais e até
oferecidos pela operadora de caixa.

O fundamental para os recém-che-
gados, mesmo que filhos de marcas
famosas, é seduzir o consumidor para
a experimentação.

chance de êxito terão seus filhotes.

Fonte: Giro News - abril de 2004




