


Lançar ou não uma marca de combate?

» Quando o clima é de conten-

ção de gastos, é comum surgirem
marcas mais populares. Se empla-

ca, a marca de combate afugenta
rivais de baixo custo e protege a
marca premium da empresa. A cer-

veja Busch, por exemplo, ajudou a
Anheuser-Busch a impedir que o

consumidor de olho no bolso de-
sertasse para concorrentes mais
baratas da Budweiser. Mas a longa

lista de marcas de combate malo-
gradas mostra como é difícil acer-

tar. Para saber se faz sentido lançar
uma marca dessas, responda a cin-

co perguntas difíceis:

• Marca vai canibalizar
nossa marca premium?

• Marca vai conseguir
enfrentar as concorrentes?

• Marca vai dar prejuízo?

• Marca vai errar o
alvo com clientes?

• Marca vai exigir atenção
demais da gerência?

a atual posição, na expectativa de que a situação
melhore, perdendo enquanto isso clientes que tal-
vez nunca voltem? Já que as duas alternativas pare-
cem indigestas, muitas empresas estão considerando
uma terceira opção: lançar uma marca de combate.

O objetivo da marca de combate é enfrentar, e se
possível eliminar, rivais de preço baixo — ao mes-
mo tempo preservando a linha nobre da organiza-
ção. A Philip Morris lançou mão dessa estratégia
em 1998, quando a súbita desvalorização do rublo
quadruplicou o preço do Marlboro importado na
Rússia, tornando o custo do cigarro proibitivo para
muitos fumantes no país. Em vez de perder merca-
do para concorrentes locais, a Philip Morris concen-
trou seus esforços numa marca de combate produzi-
da ali mesmo, a Bond Street. Quando o valor do ru-
blo se normalizou, o consumidor voltou a comprar
o Marlboro, que seguira com o preço premium para
preservar o capital da marca.

Quando bem empregada, a estratégia da mar-
ca de combate pode dar resultados ainda mais im-
pressionantes. Nesse caso, a marca não só elimina
concorrentes, mas também abre um mercado po-

pular novo para a organização (pa-
ra o exemplo da cerveja Busch, veja
o quadro "A marca a ser vencida").
Mas esse tipo de vitória costuma ser
a exceção. Em geral, a história da
marca de combate é uma lista desa-
nimadora de campanhas que pouco
estrago fizeram nas concorrentes vi-
sadas, mas trouxeram grandes per-
das colaterais para a empresa que
desferiu o golpe. O que causou o re-
vés? Cinco grandes ciladas estratégi-
cas que o gerente precisa evitar para
que sua marca de combate triunfe.

Canibalização
A maioria das marcas de combate
é criada expressamente para recon-
quistar clientes que debandaram para
uma rival de preço baixo. Infelizmen-
te, uma vez lançadas, muitas exibem a
desconcertante tendência a conquis-
tar também quem prestigia a linha
nobre da própria empresa. Foi o que
ocorreu quando a Kodak tentou dar o
troco na japonesa Fuji em 1994.

Na década anterior, a Kodak per-
dera participação de mercado. É que
muita gente trocara o filme mais

vendido da empresa americana, o Gold 'Plus, pelo
Super G da Fuji, também colorido, mas 20% mais
barato. Para estancar a perda de participação, a Ko-
dak lançou uma marca de combate, a Funtime, que
custava o mesmo que o filme da Fuji. Na tentativa
de evitar canibalização, a Kodak usava no Funtime
uma fórmula de emulsão mais antiga e menos efi-
caz, o que o deixava consideravelmente inferior ao
Gold Plus. Só que essa diferença, que do ponto de
vista da empresa parecia importante, passava bati-
do no universo subjetivo da interpretação do consu-
midor. O filme fotográfico, já considerado uma com-
pra de baixo envolvimento, era cada vez mais uma
commodity. A maioria das pessoas nem sabia que
havia diferença na qualidade do produto. Para elas,
o Funtime era, simplesmente, um filme Kodak mais
barato, e a marca de combate causou mais estragos
nas vendas do Gold Plus do que nas da Fuji. Dois
anos depois, a Kodak tirava o Funtime do mercado
e começava a testar outras alternativas.

Na hora de posicionar uma marca de combate o
gerente enfrenta um duplo desafio: garantir que o
produto tenha apelo para o segmento de olho no
bolso que a empresa deseja atrair e assegurar que
não satisfaça a clientela atual da marca premium.
Isso significa que é preciso aliar o preço baixo da
marca de combate a uma percepção de qualidade
igualmente baixa. Embora tenha acertado na teoria,
a Kodak errou na prática. Ou seja, não garantiu que
o público consideraria o Funtime inferior à marca
premium que este vinha proteger. Como no lança-
mento de qualquer marca, é preciso ter uma noção
precisa das coordenadas de valor do consumidor.
No caso da marca de combate, no entanto, é preciso
usar essas coordenadas para deliberadamente errar
um alvo (um segmento visado) e acertar outro.

Comparemos o caso da Kodak ao da Procter
& Gamble, que usou uma marca de combate pa-
ra brigar com marcas próprias de loja. Na déca-
da de 1980, a P&G controlava metade do merca-
do de fraldas descartáveis nos Estados Unidos. Ti-
nha a principal marca do setor, a Pampers, e a ter-
ceira colocada, a Luvs. Quando a participação de
mercado de marcas de loja cresceu para 20%, re-
duzindo o bolo a ser dividido por grandes nomes
como a P&G, a idéia de trabalhar com duas mar-
cas premium de fraldas passou a fazer cada vez
menos sentido. Em 1993 a P&G mexeu no port-
fólio: derrubou em 16% os preços da Luvs e a repo-
sicionou como marca de combate. Para evitar que
canibalizasse as vendas da Pampers, a P&G garan-
tiu, ainda, que seu benefício relativo fosse bem me-
nor. Cortou a P&D e a inovação na linha Luvs, bem
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A marca a ser vencida

Busch Bavarian
EMPRESA ANHEUSER-BUSCH

QUANDO SE DIRIGIU ao
conselho da Anheuser-
Busch em 1954, o então
presidente da cervejaria,
August Busch Jr., admitiu
ter cometido "o maior erro
da história da empresa".
Um ano antes, a Anheuser-
Busch tinha aumentado
os preços no atacado — a
exemplo de outras grandes
do setor. Fora uma decisão
catastrófica. As cervejarias
regionais vinham ganhado
força no mercado, cortesia
de greves que haviam aba-
lado a distribuição das gran-
des fabricantes de cerveja.

Agora, usavam o custo ope-
racional menor e os preços
mais baixos para ganhar
mais mercado — à custa da
Anheuser-Busch.

Com a reputação em jogo,
Busch resolveu propor uma
solução: a Busch Bavarian,
a primeira cerveja que o
grupo lançaria desde a
Lei Seca. Promovida com o
slogan "sua a preços popu-
lares", custava o mesmo que
as concorrentes regionais
e quase metade do preço
de atacado de outras duas
cervejas do próprio gru-
po, Budweiser e Michelob.

Além de apoio publicitário, a
marca de combate ganhou
uma força de vendas própria
e caminhões de distribui-
ção diferenciados para se
distanciar das outras duas
cervejas e reduzir o risco de
canibalizaçâo.

O resto já entrou para a
história. A Busch recuperou
milhões em vendas, abriu a
ponta popular do mercado e
contribuiu para a quebra de
muitas cervejarias regionais.
Até hoje, a cerveja mantém
a diferença de preço em re-
lação às marcas premium da
casa, Budweiser e Michelob.

como a publicidade na TV e o apoio promocional.
Detalhes como alças nas embalagens foram aboli-
dos para frisar que a marca Luvs oferecia menos ao
consumidor do que a Pampers.

É uma gestão da marca às avessas. Para impedir a
canibalizaçâo, a empresa deve reduzir intencional-
mente o valor, o apelo e a acessibilidade da marca
de combate para os segmentos visados por sua mar-
ca premium. Talvez seja preciso até eliminar certos
recursos do produto e negar, à marca de combate,
o suporte típico de marketing. Para o gerente que
acha difícil contemplar a idéia da destruição de va-
lor, uma boa notícia é que a outra saída para garan-
tir que a proposta da marca de combate seja sufi-
cientemente diferenciada é promover inovações na
marca premium e fortalecer o capital dessa marca.
Foi algo crucial para a estratégia da P&G. É que,
apesar de todo o esforço, a Luvs a princípio roubou,
sim, mercado da marca-irmã. A P&G precisou in-
jetar mais recursos financeiros e gerenciais no
marketing e no aprimoramento da Pampers para
que as duas marcas começassem a ter um papel dis-
tinto, mas de igual sucesso, na carteira da empresa.

Antes de lançar uma marca de combate é preci-
so considerar os efeitos da canibalizaçâo. Já que es-
sa marca nasce expressamente para brigar com ri-
vais que roubaram mercado da empresa, o cálculo
inicial do ponto de equilíbrio (o break-even) usado
para justificar o lançamento normalmente é fun-
dado na estimativa da porção das vendas que po-
de ser recuperada, algo simplista demais. A correta

análise do break-even deve computar também a
canibalizaçâo. E como prever se haverá canibali-
zaçâo excessiva? Lançar o produto num mercado-
teste é a melhor maneira de garantir que a marca
de combate será capaz de competir com rivais de
preço baixo sem tirar muito mercado da marca-
irmã, que é mais cara e dá mais lucro.

Não enterrar a concorrência
Embora possa ser o mais óbvio, a canibalizaçâo não
é o único perigo a evitar. Em muitos casos, a organi-
zação acaba protegendo demais a marca premium
da canibalizaçâo, derrubando com isso o potencial
de briga da marca de combate. Foi o erro que come-
teu o laboratório Merck em 2003 ao tentar se pre-
parar para a perda da patente de um campeão de
vendas na Alemanha, o Zocor. Até então, a estatina
— usada para derrubar o colesterol — fora uma má-
quina de dinheiro. Só que, assim que a patente ven-
cesse, chegariam ao mercado genéricos oferecendo
eficácia idêntica e cobrando apenas 30% do preço.

A resposta estratégica óbvia seria derrubar o preço.
Mas a Merck não tinha essa opção, pois a medida te-
ria incentivado a exportação paralela da estatina da
Alemanha para mercados da União Européia onde a
patente seguia vigendo. O que a Merck fez, então, foi
criar uma marca de combate, a Zocor MSD. A ver-
são foi lançada quatro meses antes da data em que
a patente expiraria, para ter tempo de canibalizar o
público do Zocor. Com isso, a Merck esperava que



Lançar ou não uma marca de combate?

Celeron
INTEL

Depois de tacha-
do de Pentium

"decapitado", o
Celeron voltou

para um segundo
assalto com um
produto melhor
e conteve o avan-
ço da AMD.

esse público fosse permanecer fiel quando os genéri-
cos invadissem o mercado. Já que a Merck competia
apenas consigo mesma nessa fase de estreia do Zocor
MSD, a marca de combate foi vendida por um pouco
menos do que o produto nobre. Quando os genéri-
cos chegaram ao mercado, o preço da marca popular
caiu para 90% do valor do Zocor original.

Três meses depois, as vendas do Zocor MSD esta-
vam 50% aquém do previsto em suas modestas me-
tas. Mais de 30 genéricos acabaram dividindo entre
si o grosso do mercado. O desejo de proteger o lucro
até o último minuto impediu a Merck de lançar um
produto de preço baixo o bastante para competir
de verdade com os genéricos. Mesmo quando per-
cebeu que o preço inicial não devia ter sido aque-
le, o laboratório não pôde corrigir rapidamente o
rumo. Grande multinacional que era, não tinha as
competências para vencer uma guerra de preços co-
mo aquela. A Merck estava acostumada a manter os
mesmos preços por longos períodos e a fazer ajus-
tes somente depois de muito estudo e reflexão. Já
as fabricantes de genéricos, habituadas a brigar no
quesito preço, podiam mudar depressa. Com o pre-
juízo rapidamente aumentando, a Merck cortou o
marketing do Zocor MSD e admitiu a derrota.

A Intel dá outro exemplo instrutivo do perigo
que é superproteger uma marca premium. No fi-
nal da década de 1990, o mercado de computadores
amadurecera tanto que, em certos países, aparelhos
de menos de US$ l mil (para o lar, "bons o bastan-
te") geravam boa parte do crescimento. Os proces-
sadores da Intel eram feitos para máquinas muito
mais caras; só um processador Pentium podia cus-
tar mais de US$ 800. A arquirrival AMD viu que a
Intel não estava em boa posição para servir a esse
crescente segmento do mercado e lançou uma mar-
ca de combate própria. Vendido por cerca de US$
260, o novo processador da AMD foi batizado de
K6 em homenagem à kriptonita, a única substância
capaz de derrubar o Super-homem. Era uma alusão
cifrada à missão contra a Intel.

Como seria de esperar, a Intel quis deter a AMD
antes que esta fincasse pé no mercado popular. Por
outro lado, detestava a idéia de ferir o lucro e o ca-
pital da marca Pentium com um corte de preços.
O que fez, então, foi criar outra marca, a Celeron,
e cobrar pelo chip menos de US$ 200. Quando o
Celeron foi lançado, em abril de 1998, a notícia de
que a Intel tinha um processador para fazer frente
à AMD causou estardalhaço no mercado. Mas, em-
bora o preço do Celeron fosse agressivo, o mesmo
não podia ser dito do produto em si. Os primeiros
processadores da marca não passavam de versões

prévias do Pentium desprovidas de certos recursos
e com memória cache menor. A empolgação inicial
do público logo virou indignação. Para muitos con-
sumidores, o Celeron era um Pentium "decapitado".

Ao contrário do Zocor MSD, no entanto, o Cele-
ron conseguiu voltar para um segundo round. Es-
caldada pela reação negativa, a Intel dali a meses
lançava uma nova versão (o Celeron A). O novo
processador seguia com o preço baixo, mas vinha
com quase tanta memória cache e velocidade de
processamento quanto o Pentium II, que custava
mais, mas em breve sairia de linha. No mercado de
micros populares, o Celeron emplacou. De lá para
cá, a linha seguiu crescendo e melhorando — sem-
pre na cola da marca premium.

Como explicar desfechos tão distintos? Por estar
sempre lançando, atualizando e eliminando produ-
tos, a Intel estava mais aparelhada do que a Merck
para aprender com a primeira incursão no segmen-
to "passável". Para empresas que não contam com
um giro tão rápido de produtos, é preciso sublinhar
as lições: lance a marca de combate num mercado-
teste e prepare-se para ajustar preço e desempenho
para garantir que a marca não seja nem boa de-
mais (e canibalizadora), nem ruim demais (e pouco
competitiva). A participação da Intel no mercado
de processadores — de 80% — é prova do poder da
marca de combate de abrir oportunidades em ni-
chos mais populares e de sua inigualável capacida-
de de manter o inimigo a distância. Com o Celeron,
a Intel conseguiu ainda algo que escapou até ao

"homem de aço": um antídoto para a kriptonita.

Prejuízo financeiro
No panteão das marcas de combate, nenhuma dá
lição mais útil do que a Saturn, da General Motors.
Seus 25 anos de história trazem insights incompará-
veis sobre o apelo estratégico de uma marca de com-
bate e sobre o dilacerante estrago que uma marca
dessas pode causar à organização caso naufrague.

A Saturn foi criada em 1982. Era a resposta direta
da GM à crescente ameaça imposta pelo desembar-
que, em solo americano, de carros japoneses mais
econômicos e acessíveis. Conhecida por fabricar veí-
culos de preço e porte médios, a GM temia que essa
reputação pudesse prejudicar a Saturn na briga com
a Honda e a Toyota. Daí o esforço feito para distin-
guir a Saturn das outras marcas do grupo e posicio-
ná-la como "outro tipo de montadora". A nova mar-
ca ganhou uma fábrica só para ela no estado ameri-
cano do Tennessee e seus carros eram montados de
um jeito muito distinto do habitual em Detroit. Os
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primeiros modelos chegaram ao mercado em 1990.
Fizeram sucesso imediato. A Saturn logo atingia os
índices mais elevados de recompra e satisfação do
cliente no setor. A rede exclusiva de concessioná-
rias, com uma abordagem transparente e de preços
fixos, frisou ainda mais a diferenciação do produto.
Em 1996, o volume de pedidos já superava a capa-
cidade de produção, e o poder de combate da mar-
ca Saturn foi fortemente comprovado quando uma
sondagem nas revendas revelou que 50% desses pe-
didos eram de gente que — não fosse pela Saturn —
teria comprado um carro japonês importado. Quan-
do concluiu em 1994 que a "Saturn ergueu do zero
uma das marcas mais fortes dos EUA", David Aaker,
professor da Haas Business School, estava correto
em todo aspecto — salvo um.

Apesar do sucesso da marca, a Saturn era um de-
sastre financeiro. Teve um lucro operacional anual
uma única vez, e isso sem considerar o custo inicial
de US$ 5 bilhões que a GM tivera. Em 1997 a marca
buscava um investimento pesado de fundos para o
desenvolvimento de mais modelos, mas a GM se as-
sustava com seu imenso custo operacional. A fábrica
da Saturn custara, para ser erguida, mais de cinco ve-
zes o total consumido pela instalação de uma linha
de produção típica da GM. Tinha o dobro de traba-
lhadores do que a fábrica típica. Além disso, o custo
de produção era maior, pois os veículos Saturn não
usavam componentes iguais aos do restante da GM.
A marca tinha um orçamento separado de marketing
e branding e uma rede exclusiva de concessionárias.

O custo fixo era, em suma, imenso, e tinha de ser
coberto por uma marca voltada exclusivamente ao
mercado de carros compactos, de baixo preço e bai-
xas margens. Ao criar outro tipo de montadora e uma
marca de combate supereficaz, a GM também impu-
sera à Saturn um modelo de negócios nada rentável.
Em 2000, apesar do contínuo sucesso de vendas, a Sa-
turn já perdia US$ 3 mil para cada carro que vendia.

A GM começou a repensar as coisas. Adiou ou can-
celou novidades caras como airbags para o banco de
trás e carroceria de plástico e abandonou sistemas
operacionais e contratos de trabalho singulares na
fábrica da Saturn. A "nova" geração de veículos da
marca foi lançada, sim, mas com versões repagina-
das de outros modelos da GM. Os carros compactos
da Saturn viraram os carros de médio porte, as SUVs
e as minivans mais tradicionais da GM. As revendas
também perderam liberdade e, apesar da promessa
inicial de evitar qualquer desconto em preços, acaba-
ram incluídas em promoções comuns a toda a rede
de concessionárias GM, como financiamento com
juro zero. Se o primeiro capítulo da existência da Sa-
turn foi caracterizado por um sucesso da marca de
combate ofuscado pela falta de lucro, o segundo ca-
pítuio se concentrou na redução de custos à custa do
capital da marca Saturn e, em última instância, da
eficácia da marca de combate. Plataformas comuns,
modelos copiados e promoções da GM significaram
o fim da diferenciação da Saturn e levaram à cres-
cente canibalização de marcas-irmãs como Pontiac e
Chevy. Paralelamente, as rivais asiáticas que a Saturn

Saturn
EMPRESA
GENERAL MOTORS

Lançada pela GM
em 1990, a Saturn era
tudo o que uma marca
de combate devia ser.
Só não dava dinheiro:
fechou o ano com
lucro operacional
uma única vez.
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Lançar ou não uma marca de combate?

EMPRESA UNITED

A Ted não foi
páreo para as
rivais Frontier
e Southwest.
O pessoal da
United brincava
que o nome Ted
vinha de "the end
of United" ("o fim
da United").

deveria enfrentar ganhavam mercado sem parar nos
EUA. Bob Lutz, vice-presidente do conselho da GM,
resumiu a saga da Saturn em 2009 ao declarar à re-
vista Automotive News: "Gastamos uma quantidade
enorme de dinheiro para dar à Saturn uma linha de
produtos à prova de críticas, de alto a baixo. Mas, ape-
sar de ser a melhor e mais moderna linha de todas as
divisões da GM, as vendas simplesmente não se ma-
terializaram". Não foi bem assim. As vendas se mate-
rializaram, sim, mas como não deram lucro a GM foi
obrigada a buscar sinergias e economia — e aí as ven-
das caíram. Devido a seu calvário financeiro, a Saturn
acabará sendo lembrada como um dos cases mais des-
concertantes de fracasso de uma marca de combate.

Para que a marca de combate tenha sucesso não
basta que se equipare inicialmente ao inimigo visado
em preço e valor; é preciso atingir essas metas com
um nível sustentável de lucro. Infelizmente, conse-
guir esse lucro pode ser difícil para uma organização
acostumada com preços mais elevados e um modelo
operacional mais generoso. Essa organização se vê,
de repente, competindo no mercado de baixo preço
com marcas que provavelmente nasceram ali e que
cultivaram um modelo operacional condizente com
esse espaço. Para enfrentar o desafio a organização
premium talvez tenha de enxugar a estrutura de cus-
tos da marca de combate e alterar sua definição tradi-
cional daquilo que constitui sucesso estratégico.

Para os gerentes da 3M que decidiram criar uma
versão mais barata do Post-it, batizada de Highland,
isso significou usar um adesivo inferior, lançar o no-
vo produto em poucos formatos e descartar com-
pletamente promoções comerciais. Como disse
um executivo da 3M, o objetivo básico da marca
de combate era garantir que "se chegasse a usar a
Highland, o consumidor não teria do que se quei-
xar". O caráter básico do produto e sua modesta me-
ta de não decepcionar podem parecer em conflito
com a reputação da 3M de inovação, mas cumpri-
ram dois grandes objetivos. Primeiro, impediram
que a Highland canibalizasse as vendas do Post-it.
Segundo, permitiram que a Highland desse lucro,
apesar do preço muito menor, o que garantiu a per-
manência do produto no portfólio da 3M mesmo
depois de derrotadas as rivais mais baratas.

Errar alvo com clientes
Normalmente, uma marca de sucesso nasce da iden-
tificação de uma necessidade ainda não satisfeita
do consumidor. O desenvolvimento e o marketing
subsequentes do produto permanecem focados no
segmento visado do público. Já a marca de combate

tem outra origem, muito distinta. Sua raiz está num
concorrente e no sucesso estratégico que ele obteve,
ou ameaça obter, em detrimento de sua organiza-
ção. O DNA de uma marca de combate pode, por-
tanto, apresentar falhas desde o início, pois é deriva-
do de debilidades da empresa e de vantagens de um
concorrente, não do foco no consumidor.

Quando a companhia aérea americana United
lançou a marca de combate Ted para enfrentar du-
as rivais barateiras, Frontier e Southwest, a orienta-
ção distorcida da nova marca ficou evidente desde
o início. Vice-presidente executivo da United, John
Tague (alçado à presidência em 2009) deu o tom
durante o lançamento da Ted, em 2004: "A nosso
ver, a Ted pode fazer coisas que a United não po-
de". Tague e equipe cometeram o erro de comparar
o desempenho da Ted somente com o de sua pró-
pria marca premium. Embora tenham aplaudido o
que era diferente na Ted, como a informalidade do
serviço, o marketing de guerrilha e a realização do
check-in por um único funcionário, isso diferenciava
a Ted apenas da marca-mãe. Um estrategista atento
ao mercado teria visto que tudo isso há muito ca-
racterizava as adversárias econômicas da Ted, sendo,
portanto, meros pontos de paridade. Em nenhum
quesito essa orientação interna era mais óbvia do
que nos preços. Na comparação com a United, a Ted
era barateira, sim. Mas uma análise externa confir-
mou que voar na Ted custava cerca de 15% a mais
do que em outras companhias aéreas econômicas.
Com o custo do combustível subindo e um prejuízo
cada vez maior, a Ted deixou de operar em 2009.

Embora a Ted tenha sido vítima do benchmar-
king interno, é mais comum que a marca de com-
bate se concentre excessivamente nas rivais e pou-
co no consumidor. Vejamos a situação da rede bri-
tânica de supermercados Tesco. Além de trabalhar
com o sortimento tradicional de grandes marcas, a
Tesco inaugurou uma estratégia de marca própria
com três níveis distintos, todos sob o nome Tesco.
Em 2008, contudo, o consumidor deparou com um
quarto formato de marca da loja. Preocupada com
a crescente ameaça imposta pela rede alemã Aldi,
a Tesco lançou outras 350 marcas de desconto com
preços na faixa inferior e intermediária das marcas
próprias que já tinha, imitando a arquitetura de
"house of brands" da Aldi. Sua nova marca de com-
bate em ketchup, por exemplo, nem trazia o nome
Tesco; foi batizada de Oak Lane e imitava o ketchup
de marca própria da Aldi, o Bramwell. A Tesco che-
gou ao ponto de exibir o preço do produto equiva-
lente da Aldi na prateleira, para assegurar o consu-
midor de que a oferta do outro lado da rua não era
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melhor. Infelizmente, a estratégia complicou a es-
trutura de preços da Tesco, até então simples, e con-
fundiu boa parte do público.

Embora a marca de combate surja inevitavelmen-
te do reconhecimento de um concorrente e das limi-
tações de uma marca premium que a organização já
possui, o foco da gerência deve passar imediatamen-
te para os segmentos de público visados pela nova
marca. Só assim o produto terá a orientação ao con-
sumidor necessária para impedir um foco
potencialmente fatal nas concorrentes.

Depois da estreia triunfal da Virgin
Blue na Austrália, a Qantas decidiu dar
o troco (veja o quadro "Como a Qantas
lançou a marca de combate perfeita"). O
processo de planejamento não começou
com o benchmarking interno nem com
uma análise do modelo operacional da
Virgin Blue, mas sim com uma série de
grupos de discussão. Realizadas por toda
a Austrália, essas sessões contaram com a presença
de altos gerentes, incluindo o novo presidente, Alan
Joyce. "O que descobrimos foi um punhado de coi-
sas que [as pessoas] esperavam de uma companhia
aérea", disse Joyce ao jornal Sydney Morning Herald.

"Outra coisa que exigiam é que a companhia proje-
tasse uma imagem australiana. Queriam uma com-
panhia aérea aberta, acessível e igualitária." Essas
descobertas ajudaram a levar a marca de combate
da Qantas, a Jetstar, a um sucesso sem paralelo. Em
vez de lutar para equiparar as vantagens da concor-
rente com a qual iria brigar, a Jetstar se concentrou
em atender às necessidades dos consumidores que
um dia iria servir.

Distração da gerência
Lançar uma marca de combate e seguir vendendo a
marca premium é como travar uma guerra em duas
frentes. Num momento em que talvez devesse concen-
trar a artilharia no negócio em mãos, a organização se
vê obrigada a dividir seus recursos. Em vez de partir
para a briga com uma marca de combate, seria melhor
o gerente ficar onde está e defender o território?

Uma série de empresas que lançaram — e, pos-
teriormente, abandonaram — marcas de combate
nos últimos anos também passou por concordata:
a United (Ted) em 2002, a Delta (Song) em 2005, a
GM (Saturn) em 2009. É verdade que cada marca de
combate dessas nasceu como resposta a uma ame-
aça competitiva séria, que já causara consideráveis
perdas. Más, em vez de melhorar a situação, o in-
vestimento financeiro em marcas de combate que

Como a Qantas lançou a
marca de combate perfeita
DEPOIS DE DOMINAR os
céus da Austrália por décadas, a

Qantas se viu ameaçada pela che-

gada, em 2000, de uma rival bara-

teira, a Virgin Blue. Em 2003, a dire-

toria da Qantas discutiu lançar uma

marca de combate. A estratégia

resultante mostra o que é preciso

fazer para que a marca de combate

tenha sucesso:

1. Determine se realmente há ne-

cessidade de outra marca. Como

qualquer empresa, e sobretudo

aquela que possui apenas uma

marca, a Qantas não queria lançar

urna marca nova se não houvesse

necessidade. Sessões exaustivas

de estratégia confirmaram, porém,

que a marca Qantas simplesmente

não tinha condições de combater

o explosivo crescimento da Virgin

Blue. A única saída era lançar uma

marca de combate.

2. Faça as contas. Felizmente para

a Qantas, a Virgin Blue entrara na

Austrália com um modelo de custo

baixo — mas não mínimo. Detalha-

das, as projeções da Qantas mos-

traram que, se enxugasse ainda

mais o serviço, a vantagem de cus-

tos da nova empresa sobre a rival

poderia chegar a 20%. Com isso,

minaria os preços cobrados pela

Virgin Blue, mas manteria o'lucro.

3. Ouça os clientes — logo e sem-

pre. Bem antes que qualquer de-

cisão vital tivesse sido tomada, a

equipe executiva da nova marca

presenciou grupos de discussão

realizados em segredo por toda a

Austrália. Foi algo crucial para que

se evitasse um excessivo bench-

marking interno ou o balizamento

pela concorrência.

4. Aja rápido. A Jetstar foi lançada

em 2004 com 14 aviões voando pa-

ra 14 destinos. A velocidade do ata-

que pegou a Virgin Blue de surpresa

e a tirou do prumo. Significou, ain-

da, que a Jetstar adentrou um mer-

cado ainda em crescimento — fator

crucial para uma marca de combate

determinada a reduzir a canibalíza-

ção de sua marca premium.
5. Controle a canibalização. A Jets-

tar mirou as rotas turísticas nas

quais a Qantas tivera prejuízo. Já

que a Jetstar conseguiu lucrar nes-

sas rotas, a única canibalização foi

de receita, não de lucro. Além disso,

a marca de combate optou por um

endosso discreto pela Qantas. A

abordagem ajudou a Jetstar no mo-

mento da estreia, mas a distanciou

da marca premium e reduziu ainda

mais a canibalização.

6. Reinvista na marca premium e

busque um equilíbrio entre as duas.

Graças à Jetstar, a Qantas conse-

guiu fechar o foco em rotas comer-

ciais mais rentáveis e aumentar a

freqüência de voos nesses trechos.

O lucro maior disso resultante, alia-

do à contribuição crescente da Jets-

tar, foi reinvestido na remodelagem

das salas VIPs e da classe executiva

nos aviões da Qantas, o que refor-

çou tanto a marca Qantas quanto a

diferença entre ela e a Jetstar.

Passados cinco anos, a Jetstar é

um sucesso. Tem 22% do mercado

doméstico e um lucro anual reitera-

damente impressionante. A Qantas

calcula que a Jetstar somou mais

de US$ 300 milhões aos resulta-

dos da empresa desde sua chegada.

Igualmente importante, a Jetstar

conteve o crescimento da Virgin

Blue. Hoje, a Qantas usa a marca

para brigar com outras concorren-

tes na Ásia e na Nova Zelândia.
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Lançar ou não uma marca de combate?

não deram certo acabou contribuindo para o atolei-
ro no qual essas organizações foram parar. Segun-
do a revista Fortune, a GM perdeu mais de US$ 15
bilhões com a Saturn, quantia imensa mesmo para
seus padrões. A Song também fez um estrago nas
finanças da Delta. O custo de lançar a companhia,
do marketing e contratação e treinamento de mais
gente chegou a estimados US$ 65 milhões. Havia,
além disso, os custos operacionais. Analistas do se-
tor calculam que a Song deu um prejuízo de cerca
de US$ 16 milhões ao mês em 2005. Some-se a isso o
gasto para readaptar 48 aviões aos padrões da Delta
e a indenização paga ao pessoal demitido e temos
uma montanha devastadora de custos no momento
em que o caixa da Delta já estava curtíssimo.

O custo de oportunidade de lançar, administrar
e, depois, retirar do mercado uma marca de comba-
te malsucedida pode ser ainda maior do que o im-
pacto financeiro. Recursos gerenciais consideráveis,
que podiam ter sido aplicados na marca premium
da empresa, são desperdiçados em projetos normal-
mente deficitários, que só distraem a organização
do core business. Além disso, a marca premium pode
enfrentar outros desafios além da chegada de rivais
de preço baixo ao mercado. A marca de combate
não alivia em nada essas outras ameaças competiti-
vas. Aliás, ao sugar recursos vitais — dinheiro, aten-
ção da gerência —, pode deixar a marca premium
mais vulnerável. Enquanto a Tesco cuidava da nova
linha de marcas próprias, por exemplo, sua prin-
cipal rival, a Sainsbury, crescia a um ritmo muito
mais acelerado. Enquanto a P&G executava a nova
estratégia de marca de combate da Luvs, a Pampers
perdia considerável participação de mercado para a
rival Huggies, outra marca premium. Muitas vezes,
o pessoal reconhece rapidamente o efeito deletério
que uma marca de combate pode ter na organiza-
ção. O pessoal da United, por exemplo, brincava que
o nome Ted vinha de "the end of United" ("o fim da
United"). Já o ex-presidente da Delta, Gerald Grins-
tein, chamou abertamente a marca de combate da
empresa pelo infeliz apelido de "canto do cisne" —
e teve de pedir desculpas por isso.

Mas o maior custo imposto por uma marca de
combate pode ser a tendência a levar os gerentes
a postergar decisões estratégicas essenciais sobre
a carteira de marcas já existente. Em muitos casos,
quando a equipe de liderança por fim retira do mer-
cado uma marca de combate malograda, o passo se-
guinte é fazer um exame estratégico de sua marca
premium. United, Delta e Kodak, por exemplo, pro-
moveram grandes cortes de custos e mexeram na es-
tratégia de preços do carro-chefe da empresa depois

de admitir que suas respectivas marcas de combate
haviam malogrado. Em todos os casos, essa medida
estratégica crucial foi adiada por anos, pois a orga-
nização só tinha olhos para a marca de combate. Em
nenhum caso a conseqüência foi mais desastrosa do
que na GM. Em 1983, ao exibir o primeiro protótipo
da Saturn, o então presidente da montadora, Roger *
Smith, declarara com orgulho que "A Saturn é a res-
posta da GM — a resposta americana — ao desafio
japonês". Hoje sabemos que o maior custo da Saturn
foi o tempo levado para que os executivos da GM
percebessem que a marca simplesmente não era a
"resposta" às rivais japonesas. Quando a cúpula da
GM finalmente reconheceu esse fato, um quarto de
século de oportunidades perdidas havia passado. O
que a GM não daria hoje para poder voltar a 1983
e rever o portfólio original de marcas e sua resposta
estratégica aos veículos importados da Ásia?

Dificilmente um gerente encontrará uma estraté-
gia tão tentadora ou tão potencialmente catastrófi-
ca quanto a da marca de combate. Quando dá certo,
como no caso da cerveja Busch ou do processador
Intel Celeron, é uma tacada de marketing genial.
Concorrentes incômodas são destruídas ou seria-
mente limitadas em escopo. Novos segmentos de
mercado, em geral exibindo alto potencial de cres-
cimento, se abrem subitamente. E a combinação de
uma marca premium e de uma marca popular no
mercado permite à empresa calibrar esses dois pro-
dutos de olho na própria vantagem estratégica.

Esqueça, agora, esse cenário reluzente e trate, pri-
meiro, de evitar as ciladas que causam o insucesso
da maioria das marcas de combate. Pense em como
a marca de combate pode canibalizar as vendas de
sua marca premium e certifique-se de que a equa-
ção de valor de cada marca dessas seja devidamente
distinta na mente do consumidor. Veja se será pos-
sível lançar uma marca de combate competitiva o
bastante para prejudicar o inimigo e rentável o su-
ficiente para seguir tendo esse efeito a longo prazo.
Considere detidamente as implicações estratégicas
de dividir os recursos da organização num momen-
to em que foco e investimento são cruciais.

Depois disso tudo, tome sua decisão. Como ob-
servou o dramaturgo grego Eurípides mais de dois
mil anos atrás, o deus da guerra detesta aqueles que
hesitam.

Mark Ritson (m.ritson@mbs.edu) é professor asso-
ciado da Melbourne Business School, na Austrália.
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