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 O que as marcas "Oreo", nos EUA, e "Suvinil", no Brasil, têm em comum? Elas pertencem a uma 
elite de marcas que têm crescido mais do que suas categorias. Em um estudo realizado pela 
consultoria Bain & Company, nos EUA, com 524 marcas de 100 diferentes categorias de bens de 
consumo, entre 1997 e 2001, 90 delas deixaram seus concorrentes para trás, crescendo três 
vezes mais que seus respectivos segmentos. 
 
O bom senso diria que o desempenho de uma marca depende de seu tamanho, maturidade, 
categoria a qual ela pertence ou liderança dentro da categoria. É de se esperar que, ao contrário 
de marcas pertencentes a categorias em alto crescimento, as marcas antigas, líderes de 
categorias tradicionais, dificilmente cresçam a taxas que impressionem muito. No entanto, a 
pesquisa realizada pela Bain & Company não encontrou qualquer correlação entre estes fatores e 
crescimento. Entre as vencedoras encontram-se tanto as tradicionais, como os biscoitos Oreo, 
quanto marcas menores lançadas há pouco tempo. Além disso, quase dois terços das marcas 
vencedoras estão em categorias de baixo crescimento como, por exemplo, detergente líquido. 
 
Que fatores explicam, então, o sucesso deste conjunto tão diverso de marcas? Inovação e 
marketing agressivo. As marcas, cujos produtos lançados no período pesquisado representam, 
pelo menos, 10% das vendas, têm 60% de probabilidade de vencer. Além disso, as marcas 
vencedoras, em 60% dos casos, são as que mais investem em publicidade de sua categoria. Isso 
não quer dizer que estes dois fatores, por si só, garantem altos níveis de lucratividade; são 
inúmeros os exemplos de novos produtos que não dão certo apesar de investimentos pesados em 
marketing. Mas estas duas táticas, se bem implementadas, aumentam a probabilidade de 
crescimento forte e consistente. E, na indústria de bens de consumo, esse crescimento é 
acompanhado de forte aumento de rentabilidade. 
 
Inovação pode ser encontrada em diversos atributos (novas fórmulas, posicionamento, 
embalagem) e é intrínseca à marca e não à categoria. Marcas inovadoras podem ser novas ou 
tradicionais, "premium" ou "low end" e aparecem em categorias de alto ou baixo crescimento. 
 
Um primeiro exemplo é a marca dos biscoitos Oreo da Nabisco, nos EUA. Lançada em 1912, ela 
voltou a crescer em 1997, mesmo pertencendo a uma categoria madura. Durante 85 anos houve 
apenas um biscoito Oreo, o "sanduíche" de wafer de chocolate com recheio de baunilha, tendo 
poucas variações. Entre 1997 e 2001, a Nabisco transformou o conceito de biscoito em lanche, 
lançando novos biscoitos e embalagens, incluindo o Chocolate Cream Oreo, produtos sazonais e 
porções individuais. Todos os lançamentos foram acompanhados de pesados investimentos em 
publicidade. Em 2001 foram US$ 34 milhões, 30% do total da categoria. O resultado? Entre 1995 
e 2002, as vendas do Oreo cresceram quatro vezes mais do que a média da categoria. 
 
Um bom exemplo no Brasil é o da Suvinil, líder no mercado brasileiro de tintas imobiliárias, no 
segmento "premium". Em 2001, o mercado estava estagnado, o segmento "premium" perdendo 
volumes para o econômico e a participação da Suvinil em queda. Ao invés de acompanhar a 
"degradação" do mercado, tentando apenas tirar o leite que a marca ainda podia dar, a estratégia 
da Suvinil foi de reverter o quadro, estimulando a demanda por meio de inovação e marketing 
agressivo. Lançou novos produtos de maior valor agregado, segmentados por tipo de uso: para 
decoração (design, texturizadas, como BASF metalizada para aplicação de magnetos) e de alta 
performance, substituindo itens com baixo desempenho. Aumentou significativamente 
investimentos em marketing, voltando de forma pesada à mídia, e lançou programas de 
fidelização para os canais de vendas e os principais "influenciadores" na escolha da marca de 
tinta: arquitetos, decoradores e pintores. A resposta da marca a estas ações foi surpreendente: os 
volumes cresceram mais que o mercado e a rentabilidade aumentou absoluta e relativamente, 
mesmo com o aumento das despesas de marketing. 
 



Exemplos parecidos podem ser encontrados em diversas categorias: produtos de higiene pessoal, 
bebidas, congelados etc. Marcas vencedoras foram encontradas em 55% das categorias 
analisadas e tinham duas coisas em comum: inovação e investimento agressivo em marketing. Os 
produtos são diferentes, mas a mensagem é clara: marcas cansadas podem ser reenergizadas. 
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