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Consumidores estão achando cada vez mais difícil distinguir produtos concorrentes. E a 
responsabilidade disso é dos profissionais de marketing. 
 
Com toda a atenção voltada à construção de marca hoje em dia você pensaria que a capacidade 
dos consumidores de identificar um shampoo de outro provavelmente vem melhorando. Porém, 
exatamente o contrário é que vem ocorrendo: com a proliferação de novas marcas e extensões de 
marcas sem fim, mais e mais categorias parecem estar pendendo para a comoditização.  
 
Em 2000, a Copernicus, empresa de consultoria de marketing com sede nos EUA e escritório em 
São Paulo, se uniu a pesquisadores do instituto de pesquisa Market Facts, também dos EUA, para 
estudar a percepção do público americano quanto a diferenciação de marcas em 46 grandes 
categorias de produtos. Uma pesquisa com 1.050 pessoas do painel de pesquisa por 
correspondência da Synovate resultou em 615 entrevistas, que foram ponderadas para 
representar demograficamente os consumidores a nível nacional. Os entrevistados disseram que 
as marcas estavam se tornando mais distintas apenas em duas categorias: refrigerantes e 
sabonetes. Disseram que as marcas estavam estáveis apenas em quatro categorias, e nas demais 
quarenta categorias, sendo que vinte dessas estão ilustradas no quadro abaixo, as marcas estão 
convergindo entre si, se tornando menos distintas.  
 
Porque isto está ocorrendo? Porque os profissionais de marketing estão agindo de tal forma que 
estão diluindo as marcas ao invés de construí-las.   
 
Primeiramente, eles estão se baseando demais em programas promocionais. Desesperados pelas 
metas arrojadas de vendas e resultados, as empresas desviaram os recursos de construção de 
marca para promoções orientadas a preço, como descontos e sorteios. Porém, quanto mais você 
foca os compradores nestes tipos de promoções mais você desvia a atenção deles de sua marca.  
 
Além disso, os profissionais de marketing não estão controlando os instintos das suas agências de 
publicidade. Ao invés de se concentrar em como um produto se diferencia e tem uma melhor 
performance em relação a outro, as agencias são presas do que chamamos de duas "maldições". 
A primeira, as agencias estão tão ansiosas em evitar que os telespectadores fiquem mudando de 
um canal para outro durante seus comerciais que elas focam em truques de produção para 
prender a atenção dos mesmos. A segunda, a busca por premiação faz com que as agencias criem 
comerciais inteligentes, engraçados e divertidos. Mas o que não temos é uma mensagem distinta 
que ajude os consumidores a distinguir uma marca da outra.   
 
Um caso que ilustra a questão: Em 2002, a Copernicus estudou 340 comerciais veiculados em 
horário nobre e identificou uma mensagem diferenciada de marca-ou seja, um claro 
posicionamento-somente em 7% de todos os comerciais.  
 
Apesar de ser válido responsabilizar o profissional de marketing, em última estância o CEO deve 
tomar a iniciativa para reverter qualquer diluição de marca. Um forte direcionamento deve vir de 
cima na empresa, lembrando que sem uma clara idéia de diferenciação ligada à marca, tudo que 
resta para motivar os consumidores é preço. Mas seus concorrentes também podem cortar seus 
preços, e sem marcas fortes, preços vão cair, assim como os lucros.  
 
Notas de Similaridade de Marca  
 
Os números a seguir são resultados da pesquisa coletada com os 615 entrevistados. Quanto 
maior a nota, maior é a percepção de similaridade crescente entre as marcas. 
 



Pares de Marcas Lideres: Nota de 
Similaridade: 

Cartões de Crédito 
Visa/Mastercard  45 

Produtos Para Cabelo 
L'Oreal/Clairol  37 

Catálogos de Roupas 
L.L. Bean/Lands' End 36 

Postos de Gasolina 
Mobil/Shell 34 

Livrarias 
Barnes & Nobles/Borders  

34 

Eletrodomésticos de Grande Porte 
Whirlpool/GE  

30 

Companhias Aéreas 
United Airlines/American Airlines  

28 

Calçados Esportivos 
Nike/Adidas  

27 

Serviços de Telefonia de Longa Distância  
AT&T/MCI  

27 

Automóveis 
Toyota/Honda  

23 

Computadores Pessoais 
IBM/Compaq  

21 

Redes de Televisão 
NBC/CBS  

20 

Cosméticos 
Cover Girl/Revlon  18 

Alugueis de Automóveis  
Enterprise/Hertz  

18 

Corretagem de Ações  
Merrill Lynch/Fidelity 

17 

Fraldas Descartáveis 
Huggies/Pampers  

16 

Pastas de Dente 
Colgate/Crest  

15 

Equipamento de Entretenimento Doméstico  
Hitachi/Sony  

13 



Cervejas 
Bud Light/Coors Light  

9 

Remédios para Dor de Cabeça 
Tylenol/Advil  6 
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