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Uma passagem pelos supermercados revela uma nova tendência das principais 
empresas de varejo do país. Diversas companhias estão priorizando os investimentos 
nas marcas já consagradas ampliando o leque de opções de produtos de um mesmo 
selo em diversos segmentos. A aposta de gigantes como Nestlé, Unilever e Nívea é tão 
clara que hoje 77% dos itens encontrados nas gôndolas brasileiras já são extensões 
das marcas existentes. É o que revela o estudo A grande família - ampliando os 
domínios da marca feito pela consultoria Troiano.  
 
Relativamente novo, o fenômeno começou a ganhar espaço há cerca de cinco anos. E 
não faltam motivos para as empresas pensarem ainda mais nas extensões de uma só 
marca. O mais importante deles, segundo dados norte-americanos, mostra que 
construir e manter um selo por dois anos presente na memória dos consumidores 
custa cerca de US$ 250 milhões. Com isso, é cada vez mais comum que uma marca de 
sabonete, por exemplo, se transforme numa linha completa de produtos de higiene 
pessoal ou até mesmo de outros segmentos.  
 
- As companhias perceberam que é muito caro manter uma nova marca no mercado, 
além de todas as dificuldades percebidas na distribuição já que muitos varejistas se 
mostram mais resistentes às novidades. Por isso, quando se trabalha numa plataforma 
bem aceita, os novos produtos da marca são absorvidos mais rapidamente pelos 
consumidores e a empresa ganha tempo. Nos Estados Unidos, 95% dos lançamentos 
são extensões - explica Cecília Russo, responsável pelo estudo e diretora da 
consultoria Troiano.  
 
É difícil, no entanto, pensar em alguma marca que tenha apenas um produto. No caso 
dos eletrodomésticos, a dificuldade aumenta, já que, de acordo com o levantamento, 
93% dos itens vendidos no varejo são filhotes de algumas poucas empresas do setor. 
A Brastemp, da Multibrás, que ainda tem a marca Consul, conhecida por seus fogões e 
geladeiras, além de outros produtos, aproveitou a força de sua marca e apostou 
recentemente em novos segmentos como  os de purificador de água. Lançado 
inicialmente em São Paulo, em maio deste ano, o produto já está em várias capitais e, 
em breve, deve ganhar distribuição nacional.  
 
Assim como a Multibrás, que realiza uma série de pesquisas para entender quais as 
áreas de expansão de maior potencial para a marca nos próximos anos, empresas 
como Nestlé, Sadia e Nívea também possuem marcas com famílias grandes e bem-
sucedidas.  
 
- O tamanho médio das famílias é de 6,1 produtos, o que inclui o produto original que 
deu origem às extensões. O mercado, no entanto, possui famílias de todos os 
tamanhos. Enquanto 2% das famílias têm mais de 30 filhotes, 28% contam com 
apenas dois itens, com a marca-mãe incluída - ressalta Cecília.  
 
Uma das marcas mais tradicionais da Nestlé, o Nescau, líder no mercado de 
achocolatados, criou recentemente uma das extensões mais bem-sucedidas do 
mercado, quando desenvolveu o Nescau Ball e o Nescau em barra. Assim, a empresa 
conseguiu entrar em novos segmentos, além de reforçar seu público-alvo, os jovens.  
 



A ampliação do uso de um mesmo selo visa ainda a necessidade de fortalecimento das 
marcas-mãe e, claro, impedir que a concorrência domine outros setores cujo produto-
mãe poderia ser bem aceito. Assim, de acordo com Cecília Russo, as empresas têm 
apostado tanto na extensão de linha - quando são criados novos produtos dentro de 
uma mesma área de negócios - quanto na expansão do selo, quando a marca-mãe sai 
de seu mercado original e entra em segmentos diferentes.  
 
Um dos casos mais famosos foi o sabonete Dove. Quando começou a ser distribuído 
em todo o país, em 1995, a Unilever detectou a possibilidade de ampliar a marca para 
outros segmentos já que os negócios iam de vento em popa. Dessa forma, em 1999, a 
marca entrou na categoria de desodorantes. Dois anos depois, foi a vez do segmento 
de loções para o corpo e, já no ano seguinte, em 2003, desenvolveu xampus e 
condicionadores. Na categoria de cosméticos, 64% dos produtos de higiene pessoal 
existentes hoje no mercado são extensões.  
 
- Os produtos precisavam manter uma identidade e conceito. Assim, a empresa está 
realizando diversificações no portfólio a partir da avaliação das oportunidades de 
mercado. Percebemos, dentro da linha de produtos para cabelos, que cada pessoa 
precisa de um tratamento específico por isso lançamos o Dove Essential Care e 
Therapy - afirma Patrícia Aversi, gerente de categorias da Unilever.  
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De acordo com o levantamento, o trabalho envolveu as 10 marcas mais importantes 
de 64 categorias de produtos - que representam mais de 90% do volume dos negócios 
no país. Ao todo, foram pesquisados mais de 2.228 produtos.  
 
Desenvolver novas extensões de marcas conhecidas não é tarefa fácil. De acordo com 
o estudo, o princípio mais utilizado (65%) pelas companhias é a transferência de 
expertise. Ou seja, quando os consumidores percebem o know-how da empresa. 
Assim, a companhia lança novos itens ressaltando as qualidades da marca.  
 
O princípio de preservação dos ingredientes é outro re curso utilizado em 20% das 
expansões dos produtos. A mais bem-sucedida do mercado foi a do leite condensado 
Moça, da Nestlé. Com mais de 40% de participação no segmento, a marca se estendeu 
ao Moça Fiesta e, mais recentemente ao segmento de chocolates e cereais.  
 
- A extensão de uma marca forte representa a oportunidade de atender diferentes 
consumidores em diferentes ocasiões de consumo. A estratégia tem se revelado, na 
sua maioria, um grande sucesso. Para se ter uma idéia, a marca Moça, que hoje conta 
com mais de 20 produtos em cinco diferentes categorias (de cereais a sorvetes), está 
ente as 30 maiores do ramo alimentício. Boa parte do faturamento da marca já vem de 
suas extensões de linha, embora a latinha de Leite Moça permaneça sendo o carro-
chefe - explica César França, gerente de marketing Lácteos da Nestlé.  
 
A preservação das cores e do slogan também é mantida pelas companhias em 19% 
das expansões. Companhias como Nívea e Nike criam novos produtos mantendo 
sempre a conexão entre os diferentes itens. O objetivo é que o consumidor se aproprie 
de toda a atmosfera criada pela marca.  



 
As empresas também ficam de olho na complementação do uso dos produtos. Quem 
apostou nisso foi a Colgate. Aliás, essa estratégia foi verificada em 14% das 
extensões. A emp resa, originalmente de creme dental, já lançou produtos como escova 
e o fio dental.  
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