
De maio de 2005 a janeiro deste ano
a TNS InterScience realizou com ex-
clusividade para Meio & Mensagem o
estudo MasterBrands, utilizando-se de
princípios da metodologia NeedScope
para identificação da personalidade
de marcas {ver quadro Metodologia).
As categorias investigadas foram de
xampus e condicionadores, chocolates,
biscoitos, refrigerantes, sucos prontos
não refrigerados, detergentes e cremes
hidratantes.

Nesta rodada a empresa de pesquisas
faz uma análise de todas as categorias
em conjunto com o objetivo de identifi-
car o nível de sinergia entre as marcas
investigadas, mesmo pertencentes a
grupos diferentes. Não foi incluída
apenas a categoria detergentes, devido
à pouca afinidade com as demais.

A importância do monitoramento
desses indicadores se dá em dois âmbi-
tos: no caso das marcas que pertencem
a categorias distintas, a fim de identificar
oportunidades de promoções casadas, e
no das que pertencem à mesma catego-
ria, para trabalhar no gerenciamento do
portfólio de marcas e produtos, evitando
a canibalização entre elas e otimizando
sua performance no mercado.

A análise das diferentes categorias e
marcas em um único contexto permite
obter uma fotografia do mercado do
ponto de vista do consumidor, eviden-
ciando alguns pontos de intersecção
entre marcas que podem resultar em
grandes parcerias de marketing e co-
municação.

É o caso de Yakult e Trakinas, assim
como Kapo e Passatempo, marcas que
se assemelham tanto em personalidade

quanto no público-alvo, o que sinaliza
a sinergia entre elas possibilitando a
realização de ações conjuntas. Tomando
o biscoito Club Social como exemplo, a
grande receptividade da marca a parce-
rias com outras da categoria de bebidas
torna-se clara.

Além disso, a análise dos produtos
de um só fabricante ou de uma mesma
categoria aponta possíveis pontos de
canibalização ou, ao contrário, casos de
bom gerenciamento de portfólio, o que
propicia uma melhor administração.

Em chocolates, temos a Kraft com
as marcas Bis, Laka, Diamante Negro e
Sonho de Valsa, assim como Nestlé com
Suflair e Prestígio. Cada uma delas está
associada a personalidades distintas,
favorecendo duas performances indivi-
duais no mercado.

Em função da semelhança de suas
personalidades, Passatempo e Prestígio,
ambas da Nestlé, demonstram que dife-
rentes categorias de um mesmo fabri-
cante podem potencializar esforços de
marketing e comunicação, otimizando
os investimentos da companhia.

Analisando as categorias de xampus
e cremes hidratantes, observa-se mais
um exemplo positivo de gerenciamento
de portfólio: marcas do mesmo fabrican-
te ocupando posições distintas em ter-
mos de personalidade, sinalizando uma
performance otimizada no mercado.

De qualquer forma, vale ressaltar que
as marcas envolvidas nessas categorias,
de forma geral, apresentam menor ten-
dência à diferenciação, posicionando-se
de maneira mais centralizada no diagra-
ma e mostrando grandes oportunidades
no segmento.
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