
Gerência de Marcas 
  
INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a disputa entre as corporações passou do plano da manufatura para o 
mercado. Não há mais como manter diferenciais competitivos técnicos, de produto, por muito 
tempo. Isso vale para um chip, um detergente, um serviço bancário. Quando os produtos deixam 
de exibir diferenças significativas entre si, a essência do negócio passa a ser o desenvolvimento, a 
gestão, a construção e a ampliação dos negócios com base em marcas competitivas e fortes, 
porque são as marcas que definem, na ponta da linha, o sucesso do negócio. 

A construção de marcas é um processo intrincado, doloroso, mas inevitável. Muita gente tenta 
evitar esse problema buscando a saída mais fácil: estender as marcas que já existem. Essa é uma 
oportunidade essencial nos negócios mas é necessário critério para utilizá-la. Além disso, construir 
novas marcas é essencial para a multiplicação de negócios no futuro. 

O surgimento das business units , ocorrido há pouco mais de uma década, representou um grande 
avanço para as organizações. As diversas áreas das empresas foram liberadas para gerar 
resultados, sair em busca de suas metas, seu bônus, seus desafios. Ocorre que, com o passar do 
tempo, as unidades de negócio viraram feudos dentro das empresas e, com isso, muitas marcas 
corporativas - a identidade corporativa, em nome da qual você abre portas, passou a ser 
fragilizada. Gerir marcas significa olhar com mais cuidado para esse processo. E a questão é: como 
integrar o marketing corporativo, integrar a marca da empresa, independentemente dos negócios 
individuais que estejam acontecendo lá dentro? As ações articuladas de marketing corporativo 
serão o melhor remédio para combater a fragilização que as business units têm causado. 

Marcas devem ter um projeto de evolução. Os verdadeiros donos das marcas são os clientes e os 
consumidores. Portanto, para entender como essa evolução deve ser operada, é fundamental 
entender como o processo de expansão das marcas acontece na cabeça e no coração das pessoas. 
Responder a essas questões, por exemplo: que tendências mercadológicas ajudarão a estender 
negócios com a marca já existente? O que deve ser feito? (e mais importante, até, o que não deve 
ser feito) com a marca que já existe? (Troiano, 2000). 

A marca tem que ser a verdadeira chave para gerar retornos substanciais sobre o investimento. O 
ROI é o rei. Há uma sensibilidade enorme para a necessidade de medir a eficácia dos resultados dos 
investimentos realizados em marketing (Troiano, 2000). 

As práticas fundamentais de marketing focam para as seguintes expressões: holístico e integrado. 
Essas práticas são necessárias para o sucesso no mundo atual dos negócios. 

Hoje, pessoas vivenciam marcas nas mais diversas situações: online, no varejo, por meio de 
representação de vendas, em embalagens, em aviões e até na traseira de caminhões. Um processo 
integrado e estratégico de marketing garante uma mensagem eficiente e consistente em qualquer 
ponto de contato com clientes atuais e potenciais. 

  

O QUE É UMA MARCA? 

Segundo a American Marketing Association, uma marca é entendida como um nome, termo, 
símbolo, desenho, ou uma combinação desses elementos- que deve identificar os bens ou serviços 
de uma empresa ou grupo de empresas e diferenciá-los dos da concorrência (Gouvêa, 1993). 

Essa descrição aparentemente completa, descreve estaticamente as marcas, desprovidas do que 



têm de mais valioso: seu significado. É este que permite à marca agregar valor aos 
produtos/serviços/empresas a ela associados (Gouvêa, 1993). 

  

NEM TODO O PRODUTO CHEGA A SER UMA MARCA 

Para David Ogilvy (1997) o produto e marca são palavras constantemente utilizadas como 
sinônimos. Mas elas não significam a mesma coisa. Uma simples e crucial distinção é que dentro de 
cada marca existe um produto, mas nem todo produto é marca. Um produto é tangível: você pode 
vê-lo, pode tocá-lo, possui características tais como: sua fórmula, sua embalagem, etc. O produto 
tem atributos físicos como estilo, modelo, propriedade, preço. A marca é a somatória de como os 
consumidores se sentem em relação a um produto. A personalidade que atribuem a ele. A confiança 
que depositam nele. A afeição que sentem por ele. E, acima de tudo, as experiências vividas por 
eles com o produto. 

A definição de marca é complementada como a intangível soma dos atributos de um produto: seu 
nome, embalagem e preço, sua história, reputação e a maneira como ele é promovido. A marca é 
também definida pelas impressões dos consumidores sobre as pessoas que a utilizam, assim como 
pela sua própria experiência pessoal (Ogilvy,1997). 

Quanto maior a ponderação de ordem psicológica ou emocional para o produto, a marca torna-se 
tão ou mais importante do que o produto físico. 

  

MUDANÇAS NA GERÊNCIA DE MARCAS 

Definir mudanças no sistema de gerência de marcas é uma tarefa difícil. Todas as pessoas 
envolvidas na administração de marcas lutarão contra mudanças, uma vez que elas destruirão o 
processo normal de promoção na organização. 

Todavia, mudanças são necessárias. O fato é que o sistema de gerência de marcas é orientado para 
vendas e não para o consumidor. Os gerentes de marcas estão preocupados em empurrar os 
produtos não importa a quem. 

A Procter & Gamble, mudou o seu sistema, agora, os gerentes de marcas estão subordinados a 
novos gerentes de categoria de marcas, que resolvem conflitos, protegem posicionamentos, alocam 
orçamentos e desenvolvem novas marcas para a categoria. A administração de categoria de marcas 
é também, parcialmente responsável pelo fato de os supermercados estarem introduzindo 
compradores por categoria de marcas, em substituição aos compradores gerais (Kotler,1992). 

A Colgate abandonou a organização por marca (creme dental Golgate) para a organização por 
categoria de produtos (creme dental) e, recentemente, para organização orientada para o 
consumidor (saúde oral). Finalmente, esta última etapa levou a empresa a focar sobre uma 
necessidade do consumidor (Kotler,1992). 

  

O CARÁTER DA MARCA TEM VALOR 

Dizem que quem vê cara não vê coração, mas isso não é bem verdade nas relações comerciais. Em 
uma marca, o consumidor identifica cara e coração em uníssono. Se o coração, em algum 



momento, não corresponder à cara da marca, e vice-versa, adeus consumidor. Portanto, ao tratar 
sobre marca, voltamos aos temas lealdade e marketing de emoção. Não será mais possível viver, 
ou sobreviver comercialmente, sem essas preocupações. 

A eqüidade da marca, sua retidão, seu caráter, são ativos e têm valor. A marca carrega uma 
imagem , uma personalidade, o que diminui o estresse. Os consumidores usufruem os benefícios da 
marca, por meio da confiança (emoção) que conferem à ela. 

O mundo é fé. Fé em Deus. Fé na humanidade, Fé nos relacionamentos. Hoje vive-se sob o signo 
da economia da atenção. E a coisa mais preciosa que se pode ter é o tempo. As pessoas são 
bombardeadas 24 horas com mensagens, promessas e mentiras. Vive-se em uma sociedade 
saturada de comunicação. E o que se busca no meio desse ruído todo não é mais informação. São 
relacionamentos: com pessoas, com os produtos, com os serviços. Portanto, nessa geração, nada é 
mais importante do que a fé, a lealdade e o amor. (Blecher, 2001). 

No início existiam produtos, depois os fabricantes inventaram as marcas registradas para proteger o 
consumidor e a si mesmos. Foi então que a Procter & Gamble inventou o marketing das marcas. 
Eram baseadas em apelos superlativos: a maior, a melhor, a mais forte, a mais branca. E depois 
vieram as marcas de confiança: você pode depender delas, você as respeita bastante. O problema é 
que agora elas são quase commodities (produtos cuja estrutura e conceito são praticamente 
similares entre si). Se a marca não proporciona um benefício funcional ou se não é confiável, está 
morto. Como se sobressair nesse cenário? Com auto-respeito. Com amor. Exemplo: A Harley 
Davidson não é a motocicleta mais rápida ou a melhor. Mas as pessoas amam a Harley Davidson. O 
Swatch é apenas uma relógio de plástico mas as pessoas o amam. O Burger King faz o melhor 
hambúrguer. Mas ninguém se importa. As pessoas preferem o McDonald's por causa do Ronald, dos 
brinquedos distribuídos na lanchonete, do amor. (Blecher, 2001). 

  

QUANDO O NOME NÃO IMPORTA 

Marcas populares e regionais ganham espaço na lista de compras do consumidor. As que não se 
contentam com o apelido tubaína investem em marketing, modernizam produtos, vendem mais e 
tiram o sono dos grandes fabricantes. 

Um exemplo de uma fala pode ilustrar o parágrafo anterior. - Já está indo para casa? Não se 
esqueça de levar dois litros de Vedete, uma lata de Predilecta e um Baby Soft. Não entendeu? 
Então que tal dois litros de Coca-Cola uma goiabada Cica e um Confort? Quem optar pela segunda 
lista vai levar produtos de grandes fabricantes e com um adicional de status que apenas as marcas 
com um enorme investimento em marketing proporcionam. Mas quem for de Vedete, Predilecta e 
Baby Soft não deve se sentir o último dos consumidores. Afinal, é cada vez maior o número dos que 
preferem as marcas regionais, polulares, as chamadas tubaínas (Zanuzzi, 1999). 

Da lista-demonstração do parágrafo anterior, duas marcas são líderes nacionais: o amaciante baby 
Soft e a goiabada Predilecta. Vedete é um dos inúmeros e exóticos nomes de refrigerantes que 
incomodam a vida da Coca-Cola. Estes produtos poderosos em suas regiões, tiram pontos preciosos 
da participação de mercado da marca norte-americana. Nada mais do que 34% do consumo 
nacional no Brasil, está concentrado nas mãos de marcas como Bakana, Fruki, Jesus e Frevo 
(Zanuzzi, 1999). 

  

FIGURA 1 - Tipos de Marcas 



Fonte: Churchill, Ed. Saraiva, 2000. 

 

"Nossa concorrente é a Coca-Cola", provoca Nélson Eggers, diretor da Refrigerantes Fruki, de 
Lajeado (RS). O raciocínio é lógico: se a empresa de Eggers tirar metade das vendas de um 
concorrente nanico, que só tem 15 das vendas, estará ganhando pouco. Mas, se roubar um farelo 
da fatia da Coca-Cola, aí sim fará um banquete. O resultado de conquistar mercado do líder é muito 
mais saboroso e consistente (Zanuzzi, 1999). 

Assim como a Fruki, muitos fabricantes regionais de refrigerante, de norte a sul do país, estão 
deixando de lado a estratégia focada apenas no preço baixo para apostar na consolidação da 
imagem. "Elas investem proporcionalmente a mesma coisa que as grandes marcas" avalia João 
Batista Andrade, especialista em marketing e diretor da Mentor Consultoria, que atende mais de 
200 empresas, da mundialmente conhecida Microsoft ao regionalmente famoso vinagre Castelo, de 
São Paulo (Zanuzzi, 1999). 

"As empresas regionais não possuem escala, logística e imagem para atingir o mercado nacional", 
alerta Paulo Secches, diretor da Interscience e responsável por pesquisas de comportamento do 
consumidor, em entrevista concedida à revista Amanhã. Para evitar o tombo, algumas empresas 
estão apostando num filão crescente no mercado brasileiro: fabricar o produto e deixar que ele seja 
carimbado com marcas de grandes supermercados e atacadistas, as chamadas marcas próprias. Na 
carona de um Carrefour, por exemplo, é possível vender mais e chegar a novos mercados sem 
gastar quase nada em marketing (Zanuzzi, 1999). 

O grupo Momesso, de Sorocaba(SP), aposta na aliança. Com 4% do mercado de São Paulo, investiu 
US$ 300 mil em uma fórmula exclusiva para a marca Carrefour. A produção da empresa para 
Carrefour, Makro, Sé Supermercados, Wal-Mart e Pão de Açúcar vai representar 25% do 
faturamento deste ano. Nem por isso, há descuido com as marcas do grupo, os refrigerantes Kiko-
Kola, Vedete e Bakana. "o contrato com o Carrefour vai garantir know-how para oferecermos 
nossas marcas em outros mercados", entende Gilberto Gedaile, gerente comercial da Momesso. " 
As marcas próprias funcionam como as tubaínas, com a vantagem de ter atuação nacional e um 
forte apoio de marketing", avalia Jaime Troiano, diretor da Troiano Consultoria de Marca e 
Comportamento do Consumidor. Juntas, marcas próprias e regionais também são uma ameaça aos 
grandes fabricantes em setores mais pulverizados, como os de alimentos e limpeza (Zanuzzi, 



1999). 

Com três multinacionais no páreo - Gessy Lever, Procter & Gamble e Bombril -, o consumo de 
detergentes no Brasil é liderado pela marca Ypê, fabricado pela Química Amparo, de São Paulo. Nos 
amaciantes, ninguém bate o Baby Soft, da paulista Scarlat, que detém 16,95% do mercado, 
conforme a Revista Amanhã Economia & Negócios, 1999. 

Mas basta uma embalagem simpática, enormes volumes de vendas e um nome tipo Big ou 
Carrefour, para estes e centenas de outros fabricantes transformarem seus produtos em best-
sellers das gôndolas. É a lógica da marca própria, que ganhou força depois que quatro ou cinco 
supermercados tomaram conta do varejo no país. 

  

POSICIONAMENTO 

Posicionar uma marca é conferir uma personalidade de tal modo distinta das outras que ela irá 
ocupar uma lugar próprio na cabeça e no coração do consumidor. Portanto, se é definido uma 
personalidade para uma marca, a empresa não pode deixar que o consumidor confunda as marcas 
que pertencem às mesmas categorias de produtos. (Ries, 1992). 

O posicionamento reflete a imagem da marca, a interpretação e a classificação da marca na mente 
e no coração do consumidor. O que se pensa e diz dela. 

Nem sempre este posicionamento é o idealizado pela empresa. Se posicionamento é a posição do 
produto na mente do consumidor, a marca é a imagem do produto nessa posição, balizando sua 
aceitação, classificação e retenção pelo consumidor (Souza;1993). 

A palavra posicionamento, no marketing, é utilizada em várias situações e, nem sempre de forma 
correta. Freqüentemente confunde-se posicionamento com notoriedade e posicionamento com 
slogan. 

A Teoria do Posicionamento, isto é, o produto/marca deve ser tratado como uma pessoa, tem que 
ter uma personalidade própria e distinta, foi inicialmente, desenvolvida pelo publicitário David 
Ogilvy presidente da Ogilvy&Mather Advertising na década de 60, porque nessa altura, falava-se 
em marcas e não somente em produtos. Posteriormente, esta teoria foi aperfeiçoada por outros 
publicitários. 

Já na década de 70, Al Ries e Jack Trout deram a esta teoria, um caráter muito mais abrangente 
através do livro Posicionamento. Uma batalha pela sua mente. Estes autores analisam a história 
recente da comunicação de marketing falando na Era do Produto, na Era da Imagem e na Era do 
Posicionamento. A Era do Posicionamento ressalta a importância de uma estratégia para se ocupar 
um lugar na mente e no coração das pessoas. Pessoalmente, nos dias de hoje, teríamos que fazer 
algumas ressalvas na forma como os autores justificam o uso dessa estratégia. Mas, o que nos 
cabe aqui discutir é a diferença entre o conceito Posicionamento e a sua definição. 

Das estratégias de Marketing existentes: concorrenciais ou competitivas, de desenvolvimento e de 
fidelização; o Posicionamento está dentro das estratégias competitivas juntamente com as 
comparativas, financeiras, promocionais e de imitação (Lendrevie,1996). 

Pode-se encontrar vários tipos de posicionamento, o técnico, o psicológico e o sociológico. Segundo 
Lendrevie (1996) a qualidade do Posicionamento depende de vários fatores: a natureza daquilo em 
que se apóia, o seu caráter diferenciador, a sua credibilidade, a sua universalidade, a sua 



compatibilidade com os dos outros produtos e atividades da empresa e o seu valor dinâmico. 

Já notoriedade, tem a ver com o grau de conhecimento que as pessoas possuem de uma ou mais 
marcas existentes num determinado segmento. Esta notoriedade pode ser espontânea ou 
provocada. 

A espontânea, mede-se pela porcentagem de pessoas capazes de citar, espontaneamente, e de 
imediato, o nome da marca, quando se evoca o setor de atividade ou segmento da marca estudada. 

A provocada ou assistida, mede-se pela porcentagem de pessoas capazes de citar a marca, após 
terem sido estimuladas por metodologias específicas. 

Para Lendrevie (1996,p.480) "do grau de conhecimento, resulta o chamado top of mind (a primeira 
marca citada) ou share of mind (classificação de ordem numérica que uma marca possui entre seus 
concorrentes, na mente do consumidor que normalmente é traduzida em porcentagem)." 

Estes conceitos diferem de alguns autores, nomeadamente de Raimar Richers em seu livro 
"Marketing uma visão Brasileira", onde este autor escreve que o posicionamento é entendido como 
o lugar no mercado em que o produto é colocado. A confusão existe em confundir estratégia de 
posicionamento com a "posição" que o produto/marca ocupa na cabeça do consumidor, isto é, a sua 
classificação de ordem numérica. 

Neste sentido, faz-se necessário abrir um parênteses sobre o share of heart (cota de participação 
do produto/marca no coração do consumidor). Nem sempre a primeira marca citada, é a que o 
consumidor tem em casa e/ou que gostaria de ter. Da mesma forma, nem sempre a marca que 
possui o maior share of mind, é a líder de mercado em vendas (seja em volume ou em valor). 

Imagem, também não é a mesma coisa que notoriedade. No caso de índice de imagem, estamos 
perante uma apreciação de valor do consumidor acerca do desempenho concreto da 
empresa/produto/marca. 

"A imagem de marca é caracterizada por um conjunto de idéias, convicções e sensações associadas 
à própria marca em função da comunicação, dos seus atributos e da experiências vividas pelo 
consumidor com o produto/serviço" (Lendrevie, 1996,p.482). 

Para Reboul (1988, p.8) o slogan, "é uma frase que deve conter uma promessa/benefício, é preciso 
estar ligado ao produto/serviço, ser curto e de fácil memorização." Por exemplo: BIC , é assim que 
se escreve ; Carlton, um raro prazer; Nestlé faz o melhor chocolate. Quando não contém esta 
promessa/benefício, pode-se chamar de assinatura ou claim 3. 

  

SÍMBOLO E SINAIS 

Símbolos e sinais são coisas diferentes. O sinal é o designativo de alguma coisa com pouca ou 
nenhuma carga emocional. O símbolo é a representação "da coisa" acrescida de todos os seus 
apostos emocionais. O uso estratégico de uma marca pressupõe a transformação do sinal em 
símbolo (Ribeiro, 1999). 

O Swatch nunca foi um relógio de plástico, desde o seu lançamento, foi posicionado como um 
Swatch. Um Swatch é a soma de um substrato físico em forma de um relógio com uma enorme 
carga de adicionais subjetivos de juventude, moda, irreverência, etc. O produto industrial é a parte 



menos importante. 

O que leva uma pessoa a pagar R$ 80,00 por uma camiseta com a marca Hugo Boss, quando 
poderia comprar a mesma camiseta (sem marca) por R$ 15,00 ? A marca cria valor para o 
consumidor e para a empresa. É uma garantia de qualidade, mais exatamente garante ao 
consumidor um nível estandartizado de performances. A marca diminui o risco que o consumidor 
corre ao adquirir o produto. 

A ótica hoje é sair da de criar produtos/serviços para construir marcas com personalidade própria. 
Uma personalidade que justamente ajude este novo consumidor, que quer ser ele próprio, a eleger 
aquela marca cuja personalidade, melhor se relacione com a sua própria. 

  

O DNA DA MARCA 

A marcas carregam em si um código genético único e intransferível. Cada componente possui seu 
significado que identifica uma marca. Para Churchill (2000) se a empresa trata uma marca apenas 
como um nome, está totalmente equivocada. O desafio em estabelecer uma marca é desenvolver 
profundas associações positivas em relação a ela. Os profissionais de marketing devem decidir em 
que níveis devem ancorar esta identidade. Os significados mais permanentes de uma marca são 
seus valores, sua personalidade e por fim, sua essência. 

  

FIGURA 2 - Brand Wheel - DNA da Marca 
Fonte: Elaboração dos autores. 

 

ATRIBUTOS 

É a descrição do que é a marca e suas características racionais/funcionais do produto/serviço ou 
indivíduo. Deve-se procurar ancorar a marca selecionando um ou mais atributos que caracterizem a 
importância destes atributos para o mercado-alvo. 



  

BENEFÍCIOS 

São as conseqüências desejáveis , para o consumidor, dos atributos do produto (expectativas 
emocionais e racionais). A recompensa que o consumidor terá ao utilizar determinado 
produto/serviço. 

  

VALORES 

São fatores importantes que regem os princípios fundamentais da empresa/marca. Estes valores 
estão inter-relacionados com as culturas e sub-culturas do mercado-alvo e traduzem o que a marca 
significa, valores humanos básicos e sentimentos aferidos à marca. Há valores autênticos e valores 
fabricados. O consumidor nem sempre pode estabelecer a diferença, mas é sensível a tudo que 
parece pouco autêntico. 

  

PERSONALIDADE 

São os traços salientes da psicologia da marca. Seus traços de caráter. Essa projeção da imagem 
não deve ser demasiado complexa, e é inútil querer dar-lhe um grande número de dimensões 
psicológicas. Os consumidores farão rapidamente a triagem, simplificando os excessos. Pode-se 
definir a personalidade de uma marca através das semelhanças e dessemelhanças da marca com 
pessoas, animais, flores, plantas, cidades, instituições, personagens, música, esporte, estilo 
plástico, literário, etc. 

A personificação de uma marca humaniza e personaliza o produto/serviço, facilitando um vínculo 
emocional do consumidor com o "objeto". 

  

ESSÊNCIA 

O que é fundamental que o mercado-alvo saiba e sinta sobre a marca. Pode ser uma idéia singular 
que resuma toda a alma da marca. 

  

PIRÂMIDE DA LEALDADE 

A experiência de uso é o principal fator e um pressuposto obrigatório para a formação da lealdade 
do consumidor à marca. David Aaker (1998) distinguiu cinco tipos de atitude do cliente em relação 
a sua marca, sendo o último o de máxima lealdade. Estes níveis de lealdade à marca, causam 
impacto no Brand Equity (valor da marca). Ver Figura 3, a pirâmide da Lealdade. 

  

FIGURA 3 - A pirâmide da Lealdade 
Fonte: Churchill, Ed. Saraiva, 2000. 



 

A interpretação da pirâmide da lealdade segundo Aacker (1998) e Martins (1997): 

• Sem lealdade à marca: qualquer produto é percebido como satisfatório, a marca não 
constitui elemento de poder de decisão de compra, um dos fatores de preferência é o preço 
ou a própria conveniência do consumidor. Possui pouco conhecimento da marca e é um 
comprador mutável;  

• Satisfeito e habitual: não existe ponto negativo que o faça mudar de marca, principalmente 
se isso não é conveniente para ele. Não procuram alternativas e possuem bom nível de 
conscientização;  

• Satisfeitos: são aqueles que conhecem o produto por experiência de uso, seus atributos e 
suas necessidades são satisfeitas. O concorrente só o conquistará caso apresente qualidades 
similares e um diferencial no qual haja vantagens sobre o custo benefício., são suscetíveis às 
mudanças. Possui alto grau de aceitabilidade;  

• Valoriza a marca: grupo de clientes satisfeitos com vínculo longo de consumo, o qual 
transforma em sentimento afetivo. Vê a marca como uma amiga, é um apreciador da marca 
e possui alto grau de preferência;  

• Devotado à marca: este é um comprador comprometido com a marca, que percebe todo o 
benefício obtido por ele através da marca e recomenda o seu uso a pessoas do seu círculo 
de relação. A marca define seu estilo de vida. É um defensor da marca e possui alto grau de 
lealdade.  

  

PATRIMÔNIO DA MARCA 

O patrimônio da marca tem 5 dimensões e estão interrelacionadas. É preciso determinar o valor 
relativo de cada dimensão, pois não são iguais em todos os setores/mercados. É preciso verificar 
que dimensões representam ou poderiam representar uma vantagem competitiva, sustentável 
significativa para a marca. 

  

FIGURA 4 - Elementos do valor da marca 



Fonte: Churchill, Ed. Saraiva, 2000. 

 

Os elementos do valor da marca são explicados por Aacker (1998), como segue: 

• Lealdade à marca: Este item está ligado aos lucros futuros, uma vez que se traduz em 
vendas futuras. Na base de clientes existentes X conquista de potenciais clientes. (depende 
do setor : marketing de massa, segmentado ou de nicho);  

• Conhecimento da marca: É o elo entre a classe/categoria do produto e a marca. Primeiro o 
nome para depois introduzir no "arquivo da mente" atributos, fatos, sentimentos, etc;  

• Qualidade percebida: É subjetiva porque envolve julgamentos sobre o que seja importante 
para os consumidores. É fundamental na escolha da marca. Influência a inclusão ou exclusão 
numa lista a selecionar;  

• Associações da marca: Cria as atitudes e sentimentos positivos. O seu conjunto de 
associações, o seu significado para as pessoas;  

• Outros ativos da empresa: que possam representar uma vantagem competitiva: patentes ou 
marcas registradas, relação com os canais de distribuição que proporcionem barreiras aos 
concorrentes. 
   

O esquema acima, mostra que o Brand Equity cria valor não só para o consumidor como também 
para a empresa.Se a lealdade pertencesse ao produto em vez da marca, o Brand Equity não 
existiria. 

Gerir o BE requer paciência e visão. Os lucros a curto prazo pode até não acontecer e até demorar 
anos. O valor de uma marca estabelecida é em parte, devido ao fato de que hoje é mais difícil 
construir marcas do que há alguns anos atrás. O número de marcas por categoria, a globalização, 
custos de distribuição muito mais altos e custos da veiculação na mídia de massa, são fatores 
agravantes para a construção de novas marcas (Aacker, 1998). 

  

POLÍTICA E ESTRATÉGIAS DE MARCA 

Determina a potencialidade de um bem num determinado mercado em relação aos concorrentes 



(Kotler, 2000). 

  

FIGURA 5 - Uma visão Geral das decisões de Marca 
Fonte: Churchill, Ed. Saraiva, 2000. 

 

Para Kotler (2000), a decisão de TER ou NÃO TER uma marca, hoje em dia, é algo tão poderoso que 
praticamente nada fica sem marca.As frutas e verduras são carimbadas com o nome do local do 
plantio/origem, o queijo fresco vem carimbado com o nome do produtor e assim por diante. 

Apesar do conhecimento sobre o poder de uma marca, os produtos genéricos ou sem marca, vêem 
desempenhando um papel de crescente motivação de compra pelo consumidor em relação ao 
preço, principalmente em época de crise. Em alguns casos , houve o retorno ao "genérico", no caso 
de certos bens de consumo e artigos farmacêuticos, reduzindo custos de embalagem, comunicação, 
proteção legal, P&D, etc (Kotler,2000). 

A Decisão de patrocínio de marca, segundo Kotler (2000), um fabricante pode ter diversas opções 
com respeito ao patrocínio da marca, isto é, onde e como a sua marca poderá ser utilizada.O 
produto pode ser lançado com a marca do fabricante , uma marca do distribuidor (também 
chamada marca própria) ou nome de marca licenciado. 

Embora as marcas do fabricante predominem, os grandes varejistas e atacadistas, têm 
desenvolvido suas próprias marcas, contratando fabricantes para produzí-las (estes fabricantes não 
possuem marcas no mercado). Marcas licenciadas é a fabricação de produtos utilizando 
personagens, nomes, enfim "uma fama" de forte apelo comercial para o mercado-alvo. 

As marcas próprias são mais lucrativas para os distribuidores e/ ou revendedores, primeiro porque 
eles buscam fabricantes com excesso de capacidade que produzam a marca própria a um custo 
baixo. Outros custos, como pesquisa e desenvolvimento, propaganda, promoção de vendas e 
distribuição, também são muito mais baixos. Isto significa que pode obter uma margem de lucro 
mais alta, mesmo que não venda o produto a um preço muito mais baixo. 

Desta forma, a tendência atual das grandes redes é procurar equiparar os preços das marcas 



próprias com as grandes marcas dos fabricantes nacionais, principalmente se o produto em questão 
tenha sido desenvolvido por um fabricante com exclusividade para este distribuidor. 

O poder do varejista e do atacadista, tem crescido "assustadoramente nos últimos anos" o espaço 
nas prateleiras é vendido ao centímetro quadrado, exposições especiais brevemente entrarão em 
leilão entre fabricantes. 

Os consumidores classificavam as marcas, há alguns anos, atrás em uma espécie de escala de 
marcas, com sua marca favorita no alto e as marcas restantes em ordem descendente de 
preferência. Hoje, os consumidores compram tendo uma série de marcas aceitáveis no momento de 
efetuarem suas escolhas. Os consumidores também estão mais sensíveis aos preços (Kotler, 2000). 

O fluxo infindável as extensões de marca e de linha, tem obscurecido a personalidade/identidade de 
muitas marcas e tem levado a uma confusa proliferação de produtos. 

Outro fator que vem modificando o panorama geral da gestão de marcas é a Internet. Muitas 
empresas "digitais de nascença", como a Amazon.com, America On line entre outras, usaram a 
internet para ganhar reconhecimento de marca. Outras empresas não digitais de nascença, estão 
procurando se adaptar/adequar ao meio. As táticas para o desenvolvimento de marcas via internet, 
devem ser completamente diferentes. A sua natureza um-para-um não permite uma 
conscientização de marca em massa. No mundo digital, os consumidores estão no controle ou pelo 
menos parecem que estão. À medida que o e-commerce se desenvolver veremos de forma não 
usual a construção de marcas e a comunicação de marketing na web. 

A Decisão de uso da marca própria em um, alguns ou mais nomes individuais, conforme Kotler 
(2000) pode assumir as seguintes formas: 

• Nominal individual: Um nome único identifica um produto específico;  
• Nome de família abrangentes: Os produtos utilizam a marca do grupo;  
• Nome de família por linha de produtos: As linhas recebem nomes diferentes dos demais. 

Quando a empresa fabrica produtos bem diferentes, não é desejável usar um nome de 
família abrangente;  

• Nome comercial da empresa combinada com nomes individuais: Associação da marca 
corporativa a diferentes versões do produto.  

A principal vantagem da marca individual é que se o produto lançado fracassar não compromete a 
qualidade da marca corporativa ou dos demais produtos. A política das marcas individuais estimula 
os atributos e valores de determinado bem, resultando em maior interesse e expectativa por 
clientes que buscam inovações no mercado. 

Em contrapartida, utilizando o nome de família, o fabricante diminui seus custos de criação, 
reputação consolidada. Basta manter o padrão de qualidade, então as vendas continuam com níveis 
elevados. 

  

FIGURA 6 - Bons nomes de Marca 
Fonte: Churchill, Ed. Saraiva, 2000. 



 

Dentre outras decisões, existem exemplo de estratégias de marca: 

  

FIGURA 7 - Estratégia de Marca 
Fonte: Churchill, Ed. Saraiva, 2000. 

 

Kotler (2000) refere-se as estratégias de marca categorizando em: 

• Extensões de Linha: Permanecer com os nomes de marcas existentes aquando de um 
upgrade (novos tamanhos e sabores);  

• Extensões de marca: nomes de marca aplicados a categorias de novos produtos.  
• Multimarcas: Novos nomes de marcas lançados na mesma categoria de produtos;  
• Novas marcas: Novo nome de marca para nova categoria de produtos. Pode acontecer que 



nenhum nome existente seja apropriado;  
• Marcas combinadas ou duplas: Marcas que trazem dois ou mais nomes de marcas bem 

conhecidos.  

O uso de marcas de sucesso para lançar produtos novos no mercado ou acrescentar características 
a um produto já existente introduzindo versões novas. Esta estratégia faz com que a marca seja 
visualizada em vários segmentos de mercado, fortalecendo sua imagem na mente do consumidor 
devendo, porém o fabricante planejar custo de divulgação do produto para sustentá-lo durante os 
primeiros anos de existência. Pesquisas mercadológicas constatam que é muito pequena a 
quantidade de produtos bem sucedidos no mercado. Outro risco é que a extensão pode acarretar 
fragmentação de personalidade e de identidade da marca nominal afetando seriamente o valor e o 
poder da marca. 

Na estratégia de marcas múltiplas, a empresa desenvolve duas ou mais marcas que concorrem , 
entre si. A maior preocupação é evitar a dispersão de recursos no lançamento de determinado 
número de marcas e que cada uma obtenha uma pequena participação do mercado e nenhuma seja 
particularmente lucrativa. Esta estratégia pode conquistar clientes novos que anseiam por 
inovações surgindo oportunidade de negócio. 

A Decisão de Posicionamento e Reposicionamento para Kotler (2000) e Matins (1997): mesmo uma 
marca bem posicionada no mercado, pode vir a ter que reposicionar-se, por mudanças nas 
preferências dos consumidores ou pela entrada de novas concorrentes, ou por outros fatores 
internos ou externos. 

Caso Seven UP, era um refrigerante consumido nos USA, por pessoas mais velhas. Reposicionou-se 
para um mercado mais jovem como uma bebida jovem e refrescante e diferenciando-se das Colas 
como uma bebida uncola (Ries,1992). 

Outro exemplo é o do Caso Naldecon, produto farmacêutico com mais de 30 anos no mercado 
brasileiro, indicado contra as renites alérgicas. A FDA (Fodd & Drugs Administration dos USA proibiu 
um dos componentes do remédio (o seu antiestamínico). O Naldecon voltou com uma nova 
embalagem reposicionando-se como um remédio para febres e resfriados. 

Exemplo de posicionamento permanente e sem mudanças é o do sabonete Ivory da Procter & 
Gamble , lançado na década de 1860 (Ries,1992). 

  

AMPLIANDO OS DOMÍNIOS DA MARCA 

Quanto menos verba de comunicação for necessária para realizar uma extensão de marca, maiores 
serão suas chances de sucesso. Mais: O que deve guiar esse processo de extensão é a percepção 
que o consumidor tem da marca. Esses são, na opinião do conferencista Jaime Troiano os pontos 
fundamentais a serem observados pelas empresas, que desejam fazer extensões de linha 
(Troiano,2000). 

Para Troiano (2000), esses processos oferecem uma série de vantagens de crescimento para as 
empresas - daí a sua disseminação, embora envolvam uma série de riscos. Os motivos básicos que 
alavancam as extensões de marca são: 

• Construir marcas do zero é um processo muito caro. Nos Estados Unidos estima-se que são 
necessários US$ 150 milhões para se lançar e estabilizar uma nova marca em dois anos;  

• O ROI (Return On Investment) é o Rei. As empresas são cada vez mais pressionadas a 
alcançar níveis mais rápidos e elevados de rentabilização, benefício que a extensão de linhas 



permite, pela diluição de custos que proporciona;  
• O novo produto dá relevância à família a qual pertence. Ao mesmo tempo que se alimenta 

da marca-mãe (efeito placenta), ele devolve atributos de novidade e vitalidade aos demais 
membros da família;  

• Facilidade de acesso ao espaço nas gondôlas dos pontos-de-venda;  
• Aumenta as oportunidades do consumidor não abandonar a marca;  
• Oferece resultados a curto-prazo.  

Troiano (2000) deu alguns exemplos concretos e bem sucedidos de extensão, como o da rede 
Starbrucks, com 2.200 lojas nos Estados Unidos, ela oferece aos seus clientes um ambiente no qual 
é possível relaxar, tomar café, ler um jornal, sem se preocupar com o tempo - um conceito oposto 
ao fast-food. O clima de indulgência oferecido pela rede está agora sendo estendido para uma 
experiência-piloto em San Francisco, transformada em um amplo café, com poltronas, internet, e 
outros confortos, em um ambiente retrô, lembrando o Village dos anos 60 (sem os beatniks). 

Troiano (2000) aponta cinco diferentes modelos de extensões de marcas: 

• Modelo de Formatação: o mesmo produto em formatos diferentes; Ex: o Danoninho e o 
Espichadinho, da Danone;  

• Modelo de Conteúdo: O novo produto usa o mesmo ingrediente da marca-mãe. Essa 
extensão é tão natural que o consumidor acredita que o novo produto já existia. Ex. Farinha 
Dona Benta e a massa para bolos da mesma marca;  

• Companion Product: Quando a extensão completa o produto original. Ex. fio dental e 
antisséptico bucal completando a pasta dental. Ex: Close-up;  

• Modelo de Expertise: Quando envolve uma capacidade do fabricante que se estende por 
produtos que nada têm em comum entre si. Ex: a Bic com sua expertise em descartáveis 
sejam canetas, isqueiros ou aparelhos para barbear;  

• Modelo Next Door: Quando parte para produtos "vizinhos". Ex. a marca Danone estendida 
dos iogurtes para biscoitos.  

  

ARMADILHAS A SEREM EVITADAS 

O processo de extensão de linha envolve uma série de armadilhas, que podem e devem ser 
evitadas, segundo Troiano (2000), são elas: 

• Nunca se esqueça que o que interessa é acompanhar a extensão da marca. O processo de 
extensão de linha começa na cabeça do consumidor e não na gôndola do supermercado;  

• Evite lançar vários produtos em um curto espaço de tempo. O consumidor precisa de tempo 
para processar uma determinada seqüência de lançamentos;  

• Quanto menos dispersivos forem os seus produtos novos, melhor. O consumidor não 
entende grandes saltos de um produto para outro. A Natura tem feito essa transposição de 
forma bastante adequada, saindo de perfumes, para produtos que embelezam e tratam o 
corpo;  

• Extensões de linha mal sucedidas podem atrapalhar o prestígio da marca-mãe. O caso Pitta, 
por exemplo, obrigou o Paulo Maluf a fazer um grande esforço para recompor sua imagem;  

• Extensões de linha não foram feitas para alavancar carreiras profissionais. Muito embora 
elas propiciem resultados expressivos a curto prazo. É preciso cuidado para que o objetivo 
principal não se perca de vista;  

• Marcas têm personalidade, uma "cara" uma atmosfera, que precisa ser sempre respeitada. O 
Boticário, que tem uma imagem jovem, romântica, meiga, não conseguiu traduzir esses 
adjetivos quando lançou a linha Bio-Active, voltada para mulheres mais maduras, tendo que 
descontinuá-la. Posteriormente voltou com a mesma linha de produtos sob a marca O 



Boticário;  
• A alavancagem (leverage) é o mata-burro das extensões de linha. Em pesquisa recente, 

73% dos consumidores concordaram com a afirmação de que "só boas marcas conseguem 
lançar tantos produtos";  

• É necessário, ainda, considerar a similaridade percebida pelo consumidor. Se a marca-mãe 
não estiver bem consolidada pode comprometer toda a linha;  

• Não entender ao pé da letra. A percepção que o consumidor tem, pode ser intangível. 
Exemplo, a revista Bons Fluídos, que nasceu da Casa Claudia. É a primeira vez que um título 
nasce redondo, originando inclusive a criação de um site, licenciamento de produtos, e-
commerce e uma primeira loja no Shopping Villa-Lobos. São formas distintas de atender as 
necessidades de um determinado perfil de consumidor;  

• É perigoso se libertar do posicionamento da marca-mãe. Exemplo, o Classe A, da Mercedes-
Benz, que vem enfrentando dificuldades ao tentar se posicionar como uma linha popular, em 
confronto com o posicionamento "elitista" da marca original. O valor agregado, neste caso, 
acaba se perdendo;  

• Acreditar que a sua marca é forte o suficiente e que, por isso, pode sobreviver a essas dez 
armadilhas.  

  

CONCLUSÃO 

Um estudo aprofundado sobre o tema Gerência de Marcas demonstrou que uma série de dinâmicas 
completamente novas estão surgindo e estas ditarão o sucesso ou o fracasso de uma marca no 
mercado. 

De leitura obrigatória, Theodore Levitt em seu livro, "A Imaginação de Marketing" em 1983, já 
previa estas mudanças. 

E os sinais de mudança aí estão: de uma situação de maior número de necessidades do que de 
produtos e serviços para uma situação de numerosa oferta de produtos e serviços para uma mesma 
necessidade. De uma procura de informação sobre produtos e serviços para uma escolha entre uma 
enorme gama de oferta. Da ânsia pelo ter, pelo status, para uma maior preocupação com o ser, 
com a qualidade e o estilo de vida. Em suma, de uma necessidade de ter o mesmo que todo mundo 
para um desejo de ser dentro de uma comunidade que conta com o indivíduo. 

E é esta a última perspectiva que tem um impacto fundamental no Marketing da Gerência de 
Marcas, obrigando as empresas a passar de uma ótica de criar produtos e serviços, para uma outra 
de construir marcas com uma identidade e personalidade próprias. Uma personalidade que 
justamente ajude este novo consumidor, que quer ser ele próprio, a eleger aquela marca cuja 
personalidade melhor se adeqüe à sua própria. 

As empresas criam os produtos ou serviços, mas as marcas são constituídas por um processo 
cuidadoso e rigoroso que consiste em gerenciá-las tendo em conta o seu mercado alvo e o mercado 
onde atuam. 

Um dos grandes problemas atuais é a "comoditização" dos produtos - -produtos cuja estrutura, 
preço e conceito são praticamente similares entre si- e o surgimento das marcas próprias dos 
supermercados que levam o consumidor a vivenciar um novo tipo de relacionamento com as 
marcas. O processo de escolha já não segue um padrão, mas uma situação de momento que pode 
ser motivada pelo preço, pelo conhecimento que o consumidor possui da qualidade, características, 
etecetera que, comparados, levam-no à ação da compra sem que se preocupe com a marca. O 
maior desafio será fazer com que o produto/serviço deixe de ser commodity e passe a ser uma 



referência no mercado, desenvolvendo relações duradouras com seus consumidores. 

As estratégias a serem adotadas quanto às extensões de linha requerem muita habilidade, uma vez 
que consistem em determinar que produtos estarão sob a chancela de uma determinada marca. É 
muito fácil perder o rumo deixando-se levar pela ambição de lucros a curto prazo. 

A principal função da Gerência de Marcas é criar e desenvolver marcas fortes de valor inestimável, 
com características realmente diferenciadoras quer do ponto de vista racional, quer emocional, mas 
que resistam ao tempo, criando um mito de longevidade inigualável, alimentando o espírito do 
consumidor para que ele seja um defensor incondicional da marca. 

Disponível em: http://www.academiademarketing.com.br. Acesso em: 23 maio 2003. 

 


