
Índice 
 
INTRODUÇÃO .................................................................................................................................................3 
I. O CONCEITO DA MARCA .......................................................................................................................7 

1.1 DEFINIÇÃO .................................................................................................................................................7 
1.2 FUNÇÕES DA MARCA...............................................................................................................................10 
1.3 RELAÇÃO ENTRE MARCA/PRODUTO.......................................................................................................12 

1.3.1 Relação entre a marca e o produto: Tipologia de David Aaker ..................................................14 
1.3.2 Relação entre a Marca e o Produto: Tipologia de Jean- Noël Kapferer ....................................29 

1.4 CAPITAL DA MARCA (BRAND EQUITY) ....................................................................................................39 
1.5 A ALAVANCAGEM DA MARCA ...............................................................................................................50 

II. AS EXTENSÕES DE MARCA E O COMPORTAMENTO DE COMPRA ...................................56 
2.1 ESTRATÉGIAS DE EXTENSÃO DE MARCA................................................................................................56 

2.1.1 Extensões de Linha ..........................................................................................................................56 
2.1.2 Extensões de Marca.........................................................................................................................60 
2.1.3 Extensões Verticais..........................................................................................................................68 

2.2 ESTUDOS EMPÍRICOS SOBRE EXTENSÕES DE MARCA ............................................................................75 
2.2.1 A análise dos factores que afectam a avaliação dos consumidores face à extensão de marca .77 
2.2.2 Os efeitos das extensões na marca original...................................................................................94 

2.3 COMPORTAMENTOS DE COMPRA ..........................................................................................................108 
2.3.1 Modelos de Comportamentos de Compra................................................................................110 

III. AS EXTENSÕES DE MARCA E O COMPORTAMENTO DE COMPRA NO MERCADO 
PORTUGUÊS ................................................................................................................................................125 

3.1 ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL E METODOLOGIA : ..........................................................................125 
3.2 MODELOS EXPLICATIVOS DAS EXTENSÕES DE 4 MARCAS NO MERCADO PORTUGUÊS.....................146 

CONCLUSÕES GERAIS ............................................................................................................................157 
 
 



Extensões de Marca e Diferentes Comportamentos de Compra: Modelo Econométrico de Avaliação 

 ii 

Índice de Figuras 
 
Figura 1 - Funções da Marca...........................................................................................................................12 
Figura 2 - Identidade Corporativa...................................................................................................................14 
Figura 3 - Relação entre a Marca e o Produto...............................................................................................15 
Figura 4 - Relação entre a Marca e o Produto...............................................................................................30 
Figura 5 -  Estrutura de Marca- Gama ...........................................................................................................35 
Figura 6 - Estratégia de Marca- Umbrella .....................................................................................................38 
Figura 7 - Como Brand Equity gera valor ......................................................................................................49 
Figura 8 - Alavancagem da Marca ..................................................................................................................55 
Figura 9 - Aumento de interesse na gestão e nas extensões de marca..........................................................76 
Figura 10 - O Processo do Comportamento de Compra do Consumidor...................................................110 
Figura 11 - Factores que Influenciam o Comportamento do Consumidor .................................................113 
Figura 12 - O Modelo Black Box de Comportamento de Compra ..............................................................115 
Figura 13 - Comportamento de Compra – Modelo de Assael (1992) .........................................................119 
Figura 14 - Representação do Modelo e Respectivas Variáveis..................................................................127 
Figura 15 – Caracterização da  Amostra: Género .......................................................................................138 
Figura 16 – Caracterização da Amostra: Idade ...........................................................................................139 
Figura 17 - Apresentação das Marcas Seleccionadas e Extensões Propostas ...........................................141 
Figura 18 - Grupos e Variáveis Explicativas da Atitude Face à Extensão.................................................147 
 
 
Índice de Tabelas 
 
Tabela 1 - Relação de Marcas..........................................................................................................................17 
Tabela 2 - O Papel da Sub-marca....................................................................................................................25 
Tabela 3 - Selecção de estratégia a seguir face à relação entre a marca e os seus produtos.....................29 
Tabela 4 - A Marca ...........................................................................................................................................41 
Tabela 5 – Capital da Marca (Brand Equity) .................................................................................................42 
Tabela 6 - Exemplo General Electric ..............................................................................................................74 
Tabela 7 - Descrição das Variáveis .................................................................................................................91 
Tabela 8  - Descrição do Processo de Compra.............................................................................................112 
Tabela 9 - Modelo de Comportamento de Compra de Howard e Sheth (1969)..........................................117 
Tabela 10 – Variáveis .....................................................................................................................................128 
Tabela 11 - Variáveis e Escalas de Medida ..................................................................................................134 
Tabela 12 – Hipóteses de Investigação .........................................................................................................136 
Tabela 13 – Resultados da Marca Vista Alegre............................................................................................148 
Tabela 14 – Resultados da Marca Mimosa ...................................................................................................150 
Tabela 15 – Resultados da Marca Hush Puppies .........................................................................................152 
Tabela 16 – Resultados da Marca Luso ........................................................................................................154 
Tabela 17 – Resumo dos Resultados das 16 Extensões das Marcas Vista Alegre,  Mimosa, Hush Puppies 
e Luso. ..............................................................................................................................................................162 
Tabela 18 – Verificação das Hipóteses .........................................................................................................166 
Tabela 19 - Quadro das Marcas e o Comportamento de Compra...............................................................168 
Tabela 20 - Quadro das Extensões e o Comportamento de Compra...........................................................169 
Tabela 21 - Comportamento de Compra das Extensões e Factores de Influência .....................................171 
Tabela 22 - Correlação Linear entre as Variáveis Relativas à Marca Mãe...............................................204 
 
Índice de Modelos  
 
Modelo 1 - Modelo Econométrico de Aaker e Keller .....................................................................................80 
Modelo 2 - Modelo em Estudo........................................................................................................................128 
Modelo 3 - Modelo Econométrico..................................................................................................................147 
 



Extensões de Marca e Diferentes Comportamentos de Compra: Modelo Econométrico de Avaliação 

 iii 

Índice de Diagramas 
 
Diagrama 1 - Scatterplot da relação entre a qualidade e confiança para a marca Vista Alegre.............205 
Diagrama 2 - Scatterplot da relação entre a qualidade e atitude para a marca Mimosa .........................205 
Diagrama 3 - Scatterplot da relação entre a qualidade e confiança para a marca Hush Puppies ..........206 
Diagrama 4 - Scatterplot da relação entre a qualidade e atitude para a marca LUSO ............................206 
 
Índice de Anexos 
 
Anexo 1 - Resumo de alguns factores que foram estudados empiricamente e que foram considerados 
factores influenciáveis no sucesso das extensões da marca .........................................................................181 
Anexo 2 - Resumo dos resultados das replicas do estudo de Aaker e Keller (1990)..................................183 
Anexo 3 - Resumo dos Estudos Referenciados ..............................................................................................185 
Anexo 4 - Mensagem enviada aos participantes via correio electrónico....................................................196 
Anexo 5 - Inquérito “Extensões da Marca” ..................................................................................................197 
Anexo 6 - Análise de Correlações ..................................................................................................................204 
 
 



Extensões de Marca e Diferentes Comportamentos de Compra: Modelo Econométrico de Avaliação 

 iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicated to my father. You have been my inspiration. Thank you. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extensões de Marca e Diferentes Comportamentos de Compra: Modelo Econométrico de Avaliação 

 v 

Agradecimentos 
 

Quero, antes de mais, agradecer os orientadores, Professora Doutora Hôrtensia 

Barandas e Professor Doutor Vitorino Martins, pelo esforço, empenho e dedicação que 

orientaram esta tese. Agradeço todo o apoio e motivação que me deram. Nunca 

deixaram de acreditar em mim.... 

 

Quero agradecer os meus pais pelo todo o apoio e incentivo que me deram. 

 

Aos meus amigos que me ajudaram neste capítulo da minha vida, serei eternamente 

agradecida – thank you. 



Extensões de Marca e Diferentes Comportamentos de Compra: Modelo Econométrico de Avaliação 

 1 

Abstract 

No mundo moderno e tecnológico de hoje, a inovação constante é necessária para 

qualquer empresa que queira sobreviver.  Os produtos hoje, tornam-se rapidamente 

démodés o que implica para as empresas uma necessidade de renovação de forma 

continuada. Na verdade, o comportamento de compra dos consumidores não é igual ao 

de há 30 anos. A exigência dos consumidores aumenta cada vez mais e o desejo de 

obter os “new and improved products” é um facto real. As empresas têm que actuar 

estratégica e agressivamente sobre este fenómeno, passando a adoptar sempre que 

possível, uma lógica de extensão de marca. 

 

Na verdade, as empresas rapidamente identificaram que a chave de sucesso para 

alcançarem estes objectivos, com menores custos de comunicação e maior 

probabilidade de aceitação pelo mercado, seria através da extensão da própria marca. 

Ou seja, utilizando os seus atributos, notoriedade e valor e alavancando estas mais 

valias para novos mercados. Desta forma, observa-se uma tendência de 

desenvolvimento do fenómeno das extensões de marca. 

  

Neste contexto, o objectivo deste estudo é o de analisar o potencial de extensão das 

marcas, associadas a diferentes comportamentos de compra, baseando-nos em quatro 

marcas bem conhecidas no mercado português: Vista Alegre, Mimosa, Hush Puppies e 

Luso. Nesse sentido, fizemos um estudo empírico através de um inquérito, com o 

objectivo saber como é que os consumidores avaliam as extensões de marca e quais os 

factores que as influenciam. Para tal, utilizamos um modelo conceptual, baseado nos 

estudos pioneiros de David Aaker e Kevin Keller. Como factores de possível influência 

na avaliação das extensões, foram estudadas as seguintes variáveis: confiança, atitude, 

qualidade, fit, risco e “inovatividade”. Para além disso, foram ainda analisadas as 

avaliações dos consumidores face às extensões das marcas, tendo em conta os diferentes 

comportamentos de compra, nomeadamente, o envolvimento e complexidade da tomada 

decisão de compra. O modelo teórico e as respectivas hipóteses, analisadas através de 

regressões múltiplas, foram confirmadas com base numa amostra de 766 inquiridos. 
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Foram também propostos modelos econométricos de avaliação da importância das 

variáveis explicativas consideradas. 
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Introdução 
 

Hoje em dia, a constante modernização da tecnologia exige que os mercados mudem  

acompanhando estes avanços tecnológicos e que o consumidor se torne cada vez mais 

exigente. Assim, as empresas sentem-se cada vez mais pressionadas para criarem em 

permenência, novas marcas e produtos que satisfassam os seus consumidores.  

 

Nesta era de novas tecnologias, os consumidores são extremamente exigentes e têm um 

grande conhecimento do produto. Com as tecnologias actuais como a televisão, 

telefone, fax, satélites, Internet etc., adquirir informação torna-se uma tarefa cada vez 

mais fácil e possível, tornando o consumidor dos dias de hoje, cada vez mais 

“inteligente”. O consumidor dos tempos actuais tem acesso a qualquer tipo de 

informação desejada. Por exemplo, o consumidor liga-se à Internet e num prazo de 

segundos obtém todas as respostas e esclarecimentos que pretende. Tem acesso a 

informação sobre projectos e lançamentos de novos produtos mesmo quando a 

informação ainda não foi divulgada oficialmente ao público. Tem informação sobre a 

qualidade da marca, os preços dos concorrentes, os pontos de venda, a história e mesmo 

a saúde financeira da empresa. Isto significa que as empresas têm que desenvolver 

produtos extremamente atractivos, originais, com características interessantes e 

diferentes de forma a oferecer ao cliente algo de novo que lhe desperte a curiosidade de 

obter mais informação sobre o novo produto e o experimentar. No entanto, com a 

globalização da economia e o actual clima competitivo, manter e desenvolver produtos 

com características únicas é cada vez mais difícil e dispendioso. De acordo com David 

Aaker, o aumento da concorrência nos canais de distribuição, os outlets e o aumento 

constante dos custos de publicidade, torna o lançamento de novos produtos cada vez 

mais difícil. (Aaker, 1991) 

 

A introdução de novos produtos tem sido sempre uma estratégia popular e com 

potencial para empresas que procuram crescimento, contudo, o risco financeiro 

associado à penetração de novos mercados é muitas vezes assustador. Devido a factores 

como elevados custos de publicidade e o aumento de concorrência para obter espaços de 
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prateleira, torna-se cada vez mais difícil obter sucesso com novos produtos. (Aaker, 

David 1991). 

 

Estima-se que o custo de introduzir uma nova marca em alguns mercados, por exemplo 

nos mercados de bens de consumo, pode ir desde $ 50 milhões até mais de $100 

milhões (Brown,1985). Alguns estimam que actualmente 30-35 % de todos os novos 

produtos são fracassos (Booz, Allemand, e Hamilton, 1982), o que é corroborado por  

Bragg, Arthur (1986) que refere que somente dois em três novos artigos é que são bem 

sucedidos.  

 

As empresas lutam para poderem corresponder à pressão competitiva dos mercados e 

procuram métodos para atingirem crescimento enquanto reduzem o custo de lançamento 

de um novo produto e o risco envolvido. Esta pressão competitiva tem levado as 

empresas a analisarem cuidadosamente os bens da própria marca e têm vindo a tomar 

consciência de que um dos aspectos mais importantes do produto é, na realidade, o 

valor que a marca tem, ou seja, o seu brand equity (equidade da marca). 

 

Durante várias décadas, o valor de uma empresa era medido através dos seus bens 

tangíveis e patrimoniais, isto é, os terrenos, fábricas, prédios e maquinarias que lhes 

pertenciam. Hoje em dia, já é bem claro que o verdadeiro valor, o capital principal de 

uma empresa, é sem dúvida, a sua marca (Jean-Noël Kapferer, 1992). Tornou-se claro 

para as empresas e para os seus gestores e marketeers que já não são os novos produtos, 

mas sim a marca, que cria oportunidades para crescimento.  

 

Sendo assim, pode-se constatar que bem analisada e gerida, a marca é a chave que 

abrirá a porta para as novas oportunidades do mercado e para o crescimento e sucesso 

da organização. Esta teoria levou a que várias empresas começassem a apostar em 

estratégias de expansão da marca que as pudessem conduzir a novos mercados. Uma 

vez reconhecidas as vantagens e o potencial de usufruir da notoriedade da marca 

original, das suas mais valias e da sua organização já implementada (departamentos 

tecnológicos, departamentos de I&D e de marketing estratégico), tornou-se rapidamente 

numa das estratégias mais exploradas e praticadas na área de marketing. 
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Em situações onde uma empresa opta por utilizar uma marca já conhecida para 

introduzir novos produtos no mercado, estamos perante uma estratégia de alavancagem 

da marca, conseguida através das extensões de marca. Este tipo de estratégia é cada vez 

mais comum e cada vez mais utilizada pela sua facilidade em penetrar os novos 

mercados ainda não explorados. Contudo, é uma estratégia que apresenta as suas 

vantagens e desvantagens.  Porém, se não for aproveitada e gerida correctamente poderá 

ter efeitos negativos e até destruidores para a marca mãe (original). 

 

Em consequência, existem várias questões que devem ser analisadas antes de 

implementar este tipo de estratégia. Por exemplo: Será que a estratégia de extensão de 

marca é sempre a mais apropriada e a melhor opção? Em que circunstâncias é que 

deverá ser utilizada? Em que categorias de produto? Quais os factores que influenciam 

o sucesso da extensão de marca? Será que os consumidores são sempre receptíveis às 

extensões? Deverá o nome da marca mãe ficar relacionado ou ligado à extensão? Quais 

os riscos envolvidos? Qual será o efeito de uma extensão na marca mãe? 

 

Todas estas perguntas são válidas e preocupantes e deverão ser analisadas antes de 

efectuar qualquer decisão que poderá afectar definitivamente a marca. Face à literatura, 

verificou-se a existência de vários estudos efectuados no sentido de tentar procurar os 

factores de maior influência no sucesso e aceitação de extensões de marca. Por 

exemplo, os estudos demonstram que factores como a percepção da qualidade da marca 

mãe, a semelhança entre a categoria de produto da marca mãe e a extensão, o afecto 

face à marca e o risco associado à compra da nova extensão ocupam todos um lugar 

importante no sucesso da extensão (Aaker e Keller, 1990; Broniarczyk e Alba, 1994; 

Hem e Chernatony, 2003; Volckner e Sattler, 2006). Estas conclusões são cruciais para 

os gestores das empresas que necessitam deste tipo de informação para se orientarem e 

tomarem as decisões correctas. 

 

Tendo em conta todos estes factores e com o fim de prestar nova informação para esta 

área de pesquisa, o objectivo principal deste estudo será apresentar um novo modelo 

que procurará identificar as variáveis que poderão ter grande influência nas avaliações e 

sucesso das extensões de marca e ainda, considerando o facto de não ter sido ainda 
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objecto de estudo, analisar as atitudes face a extensões de marcas associadas aos 

diferentes tipos de comportamentos de compra, o que constitui a chave deste trabalho. 

 

Como é sabido, nem todos os consumidores reagem da mesma forma perante decisões 

de compra. Dependendo do tipo do produto em causa, a complexidade da compra e o 

envolvimento exigido por parte do consumidor poderá variar, o que por sua vez, poderá 

ter influência no sucesso da extensão. Desta forma, iremos analisar quatro marcas com 

notoriedade nacional, associadas a diferentes comportamentos de compra baseando-nos 

na tipologia de Henry Assael (1992).  

 

O plano de trabalho deste estudo será composto por quatro partes fundamentais que 

passará da parte teórica para a parte empírica do estudo.  

 

Na primeira parte deste estudo, apresentamos uma breve revisão de literatura sobre o 

conceito da marca, o brand equity e a alavancagem da marca. Passamos, de seguida, a 

apresentar alguns conceitos sobre as extensões de marca, a revisão de literatura sobre 

uma selecção de estudos empíricos efectuados nesta área de estudo e apresentamos 

alguns conceitos sobre o comportamento de compra. Na terceira parte do estudo 

apresentamos o enquadramento conceptual do estudo em si, a sua metodologia e o 

projecto de análise. Terminamos por fim com a revelação das conclusões do estudo quer 

a nível teórico quer ao nível da prática de gestão, seguida pelas limitações do trabalho e 

das indicações para pesquisa futura. 
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I. O Conceito da Marca  
1.1 Definição 

 
“O capital principal de uma empresa é sem dúvida a(s) sua(s) marca(s).” (Kapferer, 

Jean-Nöel (1991) 

 

O fenómeno de branding tem raízes antigas na história e verifica-se que já em séculos 

passados a marca, como símbolo de identificação, era de grande importância para as 

pessoas como também para o negócio. Verifica-se que já na idade da pedra os 

fabricantes de utensílios marcavam os objectos com símbolos como forma de 

representar informação. No século XVI, os produtores de whisky exportavam os seus 

produtos em barris de madeira com o nome do produtor queimado no barril. O nome 

identificava o fabricante ao consumidor e evitava a substituição de produtos mais 

baratos e de qualidade inferior. Na época das monarquias, utilizava-se lacrar as cartas 

com o símbolo real, símbolo de grande importância, e até as casas de famílias nobres 

tinham solares com o brasão da família para os identificar como parte da nobreza. 

Portanto, a marca, ou seja, a utilização de símbolos, já é um costume antigo na 

humanidade, utilizado para identificar e comunicar informação sobre produtos, serviços 

e até pessoas. A informação contida e transmitida pela marca cria reputação dos 

produtos e serviços e é através desta reputação que o valor das marcas é gerado e 

estabelecido. 

 

Durante os últimos anos, as marcas têm tido um papel importante no comércio mas só 

foi a partir do século XX que o verdadeiro conceito da marca e do seu valor, foi 

reconhecido pelas empresas que começaram a dar importância ao fenómeno do poder da 

marca como arma competitiva. 

 

A distinção entre marca e produto tornou-se óbvia e cada vez mais, o valor da marca 

para as empresas se foi tornando uma realidade. Hoje, considera-se a marca o bem mais 

importante e valioso, ou seja, a jóia da empresa. O segredo do sucesso para qualquer 

empresa está no sucesso da marca - as suas associações, representações e valor para o 

consumidor. De acordo com Stephen Kings da WPP Group em Londres, “um produto é 
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uma coisa fabricada numa fábrica, uma marca é o que o consumidor compra. Um 

produto pode ser copiado por um concorrente; uma marca é única. Um produto pode 

desaparecer (perder o seu valor) muito rapidamente mas uma marca é eterna”. (citado 

por Aaker, David, (1991)) 

 

Vejamos de seguida algumas definições do conceito da marca apresentada por alguns 

autores durante as últimas décadas: 

 

“A marca é um nome, um termo, um sinal, um desempenho ou uma combinação destes 

elementos, com vista a identificar os produtos e serviços de um vendedor, ou de um 

grupo de vendedores, e a diferenciá-los dos concorrentes.” (AMA – American 

Marketing Association, (1960)). 

 

“A marca identifica o produto, revela a sua identidade e o que a diferencia…….numa 

palavra e/ou num símbolo concentra-se uma ideia, uma frase, inúmeros atributos, 

valores e princípios que são injectados no produto ou no serviço…..a marca identifica, 

garante, estrutura e estabiliza a oferta, reduzindo assim o risco e incertezas através do 

seu valor.” (Kapferer, Jean-Noël (1991)). 

 

“A marca é algo que traz em si uma promessa de qualidade e autenticidade em que os 

consumidores podem confiar. O seu objectivo é identificar uma empresa e os seus 

produtos, diferenciando-os dos seus concorrentes. A marca melhora o valor percebido, 

qualidade e satisfação que o consumidor experimenta. Fornece uma base para o 

lançamento, contribui para estabilizar a procura de longo prazo e para maximizar o 

lucro”. (Pettis, Chuck.(1995))  

 

“A marca é o bilhete de identidade do produto” Silva Gomes, Presidente do Grupo 

McCann Ericson, (Mercator (1996)) 

 

“A marca, mais do que uma assinatura, é um nome, uma designação ou qualquer outro 

sinal (desenho, emblema, logotipo) que serve para distinguir ou identificar os produtos 

de um determinado fabricante ou o objecto (ou sujeito) de uma actividade comercial ou 
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industrial.” Francisco Amaral, Director de Marketing da Nestlé Portugal, (Mercator 

(1996)) 

 

“A marca é a promessa do vendedor em fornecer um conjunto de características, 

benefícios e serviços aos compradores” (Kotler, Philip (1997)) 

 

“São nomes, desenhos, impressões, selos, figuras, cartas, formas de produtos ou 

embalagens e todos os outros sinais que servem para diferenciar os produtos (bens e/ou 

serviços) de uma organização.” (Enciclopédia Internacional de Marketing, (1998)) 

 

“A marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou design ou uma combinação deles, com o 

intuito de identificar produtos e serviços de um vendedor e para os diferenciar dos 

concorrentes" (Kotler, Philip (2000))  

 

De acordo com estas definições, podemos então concluir que a marca já não é 

simplesmente definida ou considerada em termos funcionais, ou seja, um nome que se 

aplica a um produto. A marca é hoje, um conjunto de valores e emoções que identifica e 

personaliza cada produto e que permite ao consumidor identificá-la facilmente. Atribui-

lhe de imediato um conjunto de atributos que lhe permitem diferenciar os bens a ela 

associado, das restantes marcas e carrega em si um conjunto de experiências e valores 

que são automaticamente transferidos para o consumidor. Ou seja, as marcas são 

consideradas um elemento identificador de enorme valor e é este valor que traz vida 

para os produtos. 

 

De uma forma clara e objectiva, podemos concluir que o objectivo principal da marca é 

ser facilmente identificada no mercado fazendo com que os seus consumidores a 

distingam perante a concorrência. Porém, este “bilhete de identidade”, a marca, é aquilo 

que estabelecerá uma relação emocional com os consumidores através da promessa e do 

compromisso de garantir satisfação e, mais importante ainda, tranquilidade, reduzindo, 

assim, o risco associado à compra.  
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Na secção seguinte do estudo, iremos apresentar de uma forma simplificada e 

sintetizada, as funções da marca, a relação entre a marca e o produto através de duas 

tipologias (uma de David Aaker e outra de Jean-Nöel Kapferer), o valor da marca, ou 

seja, o capital da marca (brand equity) e por fim, algumas estratégias de marca que nos 

levarão a uma análise sobre extensões de marca. Por último, passaremos ao objectivo 

mais concreto do estudo: analisar os factores que influenciam as atitudes face às 

extensões de marca associadas aos diferentes comportamentos de compra. 

 

1.2 Funções da Marca 

 
A marca, tem em si, um objectivo único de correctamente identificar e diferenciar os 

seus produtos. Para que esta tarefa seja bem conseguida, a marca dependerá dos 

atributos e do conjunto de valores que tem associados. Quanto mais valor os 

consumidores atribuírem à marca, maior será a ligação emocional entre ambos o que 

tornará, por sua vez, a marca cada vez mais forte e valiosa. 

 

Porém, além da marca servir como identificador, também tem outras funções. A marca 

poderá servir como um espelho que reflectirá a persona do consumidor e o seu estilo de 

vida, oferecendo desta forma um bem estar ao consumidor. Poderá também servir como 

diferenciador, evidenciando as diferenças de gostos entre consumidores, nível de 

qualidade entre produtos e até classes sociais e, poderá ainda servir de segurança 

(security blanket). O conjunto de valores e características do produto em si, sejam estes 

intrínsecos ou extrínsecos, estabelecem confiança junto do consumidor, resultando desta 

forma numa sensação de tranquilidade e segurança face à marca. O factor de risco é 

desta forma diminuído através desta garantia e ligação emocional de confiança. 

 

Kapferer e Thoenig (1991) (citado também no trabalho de Carlos Brito et al (2000)) 

questionam a importância da marca junto dos consumidores e de uma forma 

simplificada, concluem que a marca serve para indicar, garantir e situar-se e apresentam 

seis funções da marca que permitem perceber a importância que esta tem no mercado e 

perante os consumidores: 
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• A marca serve para identificar: a marca identifica o produto através das suas 

características que a diferenciam das outras marcas.  Serve como uma fonte de 

reserva onde toda a informação sobre o produto é guardada. Estas características e 

atributos ficam na memória do consumidor e são identificadas e relembradas através 

da marca. 

• A marca serve como  indicação: esta função segue a anterior ajudando o 

consumidor a organizar-se perante a larga oferta de marcas. A marca ajuda também 

a criar uma estrutura de organização permitindo ao consumidor identificar os 

atributos que diferenciam a marca das outras e focar nas que correspondem 

especificamente às suas necessidades. Desta forma o consumidor considera apenas 

as marcas que são realmente orientadas para as necessidades que procura satisfazer e 

ao mesmo tempo, reduz o tempo de procura de informação e o seu envolvimento.  

• A marca serve como uma garantia: serve como uma promessa pública da sua 

garantia de qualidade e desempenho.  O produtor, através da sua marca, garante ao 

consumidor que terá sempre o mesmo nível de qualidade, seja qual for ponto de 

venda ou país onde compre a marca, ou seja, garante ao consumidor que o valor, 

características e qualidade da marca serão sempre os mesmos.  

• A marca personaliza: a marca transmite ao consumidor um bem estar, isto é, as 

suas características permitem que o consumidor considere a marca um elemento 

essencial de diferenciação, motivação, originalidade e qualidade. De acordo com 

Kapferer (1991), a comunicação da marca é um veículo gerador de representações 

sócio- psicológicas, frente às quais o consumidor se posiciona em relação ao seu 

ambiente social. Porém, a marca permite ao consumidor, comunicar quem ele é ou 

deseja ser perante a sociedade, ou seja, reflecte a sua personalidade. 

• A marca tem uma dimensão dimensão lúdica: refere-se ao prazer e ao bem estar que 

o consumidor obtém da compra da marca. A compra de marcas oferece felicidade e 

um bem estar a muitos consumidores. Esta sensação é resultado do sentimento que 

os consumidores sentem ao usufruirem das caractéristicas e atributos específicos 

que cada marca oferece. 

• A marca tem uma dimensão prática: a marca permite que o consumidor memorize 

facilmente os atributos e valor que obteve como resultado da compra. Isto evitará 

que em cada ocasião de compra, o consumidor tenha que novamente investir tempo 
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e repetir o processo de decisão de compra. Desta forma, o consumidor memorizará 

os atributos da marca e os resultados que obteve e poderá simplesmente repetir a 

escolha da marca o que eventualmente poderá levar à fidelização da mesma.  

 

Figura 1 - Funções da Marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Adaptado de Kapferer e Thoenig (1991)) 

 

1.3 Relação entre Marca/Produto 

 

“...uma marca é uma entidade psicológica e física: o produto físico é combinado com 

imagens e com símbolos, criando uma identidade incorporada (por um lado) no nome 

da marca (e por outro), no preço, na embalagem e na publicidade. Para serem eficazes, 

estas imagens e símbolos devem explorar as necessidades, os valores e os estilos de 

vida dos consumidores...” Brito, Carlos Melo e Lencastre, Paulo (2000) citando 

Pellemans (1990, p.213).  

 

Para percebermos a relação entre a marca e o produto, temos que começar por perceber 

o que é o produto. Verificamos desta forma, que em geral, a literatura define o produto a 

três níveis: o primeiro nível sendo o produto em si, inclui a parte física e os aspectos 

tangíveis deste mesmo, ou seja, o design, as suas características físicas (cor, tamanho, 

etc.) a embalagem, etc. O segundo nível engloba os serviços adjacentes, isto é, a 
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garantia, o serviço de venda (vendedores), o serviço pós-venda, apoio ao cliente, etc. E 

por último, inclui os aspectos intangíveis como o nome da marca, a percepção de 

qualidade, valor, reputação, etc. (Martínez, Eva e Pina, José, (2003)). 

 

Como já verificamos, a nível do aspecto intangível do produto, a marca é o factor mais 

importante e é por esta razão que cada vez mais as empresas apostam no seu valor e 

utilizam-na para crescer no mercado. No entanto, é muito importante perceber a relação 

que existe entre a marca e o produto antes de tomar qualquer decisão face à escolha de 

estratégias de marca. Ou seja, antes da empresa escolher e desenvolver a marca que irá 

representar e apresentar no mercado, terá que analisar a sua política de marca e 

identificar e estabelecer a sua estrutura corporativa. De uma forma simplificada, Paulo 

Lencastre et al. (2000), apresentam 3 estruturas de Identidade Corporativa: 

 

Estrutura Monolítica: a marca aparece em todos os seus produtos. Por exemplo, a 

Yamaha fabrica motos, instrumentos musicais e electrónica e verifica-se que a marca 

aparece em todos os seus produtos. 

 

Estrutura Diferenciada: marcas diferentes são atribuídas a todos os seus produtos, no 

entanto, alguns produtos poderão ser identificados com a marca da organização 

especialmente em casos de lançamentos de novos produtos. Nesta situação, a utilização 

da marca tem como objectivo reforçar a garantia de qualidade aos seus consumidores. 

Temos como exemplo a marca L’Oréal, que está presente em diferentes mercados com 

marcas como: Lancôme, Kerástase, Garnier, Vichy, etc. 

 

Estrutura Mista: nesta situação a marca da organização é atribuída ou ligada às marcas 

dos produtos. Poderá ser de uma forma expressa ou subtil, por exemplo: Nestlé - 

Nescafé, Nescacau; McDonalds- McChicken, McNuggets ou chocolates da Nestlé (onde 

a presença da marca ocupa um lugar importante e bem visível); leite  condensado da 

Nestlé (onde a marca do leite consensado é claramente visível); chocolate CRUNCH 

(onde a marca Nestlé aparece no canto superior na frente da embalagem); chocolate 

FINDUS (onde a marca Nestlé aparece no verso da embalagem e em ponto pequeno 

como simples referência).  
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Figura 2 - Identidade Corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (Adaptada de Paulo Lencastre et al, 2000) 

 

A decisão de utilizar a marca mãe em novos produtos é uma decisão fundamental e deve 

ser efectuada cuidadosamente uma vez que terá enorme influência não só no sucesso 

dos seus futuros produtos mas também na própria marca mãe. Para termos uma melhor 

percepção da relação entre a marca e o produto e/ou entre a marca da organização e 

outras sub-marcas, procedemos à análise de duas tipologias pioneiras nesta área e 

largamente citadas nas obras literárias e estudos sobre as extensões de marca: David 

Aaker e Jean-Nöel Kapferer.  

 

1.3.1 Relação entre a marca e o produto: Tipologia de David Aaker 

 

Começamos por apresentar a tipologia de David Aaker sobre a relação existente entre a 

marca da organização (que daqui adiante será denominada marca mãe) e as suas 

categorias de extensões. Quando uma marca mãe decide estender a sua marca para 

novos produtos, deverá decidir qual será o seu papel na nova categoria de produto. Ou 

seja, a marca mãe poderá ocupar um papel importante na vida da nova marca actuando 
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como principal condutor na decisão da compra ou poderá simplesmente ocupar um 

lugar nos bastidores. 

 

A primeira parte da tipologia de David Aaker consiste em determinar a relação que irá 

existir entre a marca mãe e as novas extensões. Ou seja, poder-se-á optar por uma 

relação de endossante (endorser), de sub-marca (subbrand) ou de condutor (driver 

role).  

  

Figura 3 - Relação entre a Marca e o Produto 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Adaptado de Aaker, 2000) 

 

No caso das marcas que ocupam lugares de endossantes, o objectivo da marca mãe é 

oferecer credibilidade e valor aos novos produtos da marca. David Aaker fornece o 

exemplo do hotel Courtyard by Marriott, uma extensão da marca Marriott. Neste caso, o 

consumidor sabe que está a comprar os serviços do hotel Courtyard e que são diferentes 

dos serviços e da marca Marriott, mas, o facto da marca Courtyard by Marriott estar 

ligada à marca mãe acrescenta valor e estabelece garantias de qualidade e tranquilidade 

aos seus consumidores. Ou seja, o valor e as características associadas à marca mãe são 

transferidas para a extensão. Neste caso, a marca mãe segue uma estratégia onde opta 

por associar, de uma forma visível e clara, a marca mãe à sua extensão com o objectivo 

de prestar garantias de qualidade e de que a promessa do novo produto será cumprida. 

 

No caso das marcas que ocupam o papel de sub-marcas, a marca mãe tem um enorme 

peso na decisão final da compra. Ou seja, a marca mãe ocupa o papel principal e utiliza 

ENDOSSANTE 

SUB-MARCA 

CONDUTOR 

 
EXTENSÃO 

 
 
 

MARCA 
MÃE 



Extensões de Marca e Diferentes Comportamentos de Compra: Modelo Econométrico de Avaliação 

 16 

as sub-marcas para estender a sua marca para novos segmentos do mercado. Optando 

por esta situação, a marca mãe mantém o seu valor e utiliza o poder da sua marca e 

imagem para desenvolver novos produtos. Desta forma apoia-se no melhor da marca 

mãe e tudo que ela tem para oferecer mas consegue desenvolver novos produtos 

direccionados a novos segmentos com características diferentes e originais. Temos 

como exemplo as seguintes marcas: Playstation (da Sony), Smart (da Mercedes, Z3 (da 

BMW). Todas estas sub-marcas: Playstation, Smart, Z3 são direccionadas a novos 

clientes mas que necessitam da promessa da marca mãe (Sony, Mercedes e BMW) como 

fonte de segurança e tranquilidade. 

 

Em situações onde a marca do produto ocupa o papel de condutor, a influência e o peso 

da marca mãe na decisão de compra é menor. Temos como exemplo a marca mãe Kraft, 

que tem uma enorme variedade de sub-marcas orientadas para diferentes segmentos de 

mercado, como: Oreo Cookies, Royal, Cool-Aid, Philadelphia Cream Cheese. Nestes 

casos, a marca Oreo, Philadelphia, etc., são a razão principal da compra. São estas 

marcas que irão conduzir à compra e não a marca mãe (Kraft). O valor, características e 

promessa das extensões da marca (Oreo, Cool-Aid, Philadelphia) são suficientemente 

fortes e credíveis para levar à decisão de compra. A marca mãe nestas situações tem 

pouca ou até nenhuma influência na decisão de compra. 

 

A relação entre a marca mãe e as suas extensões é de extrema relevância uma vez que 

irá indicar e establecer a distância ou proximidade entre ambas, ou seja, indicará qual a 

estratégia a aplicar a cada situação e permitirá estabelecer identidades individuais junto 

dos consumidores. Depois de perceber a relação existente entre a marca mãe e as suas 

extensões, passamos para a fase seguinte que consiste em analisar e decidir qual a 

estratégia mais adequada a adoptar.  Passamos desta forma à segunda fase da tipologia 

de David Aaker.  

 

Aaker (2000) apresenta um conceito de relações de marca onde apresenta quatro 

estratégias básicas que se dividem em  nove sub- estratégias.  As quatro estratégias 

básicas são: 
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a) Casa de Marcas (House of Brands) 

b) Marcas Endossadas (Endorsed Brands) 

c) Sub-marcas de uma marca mãe (Subbrands under a Master Brand) 

d) Marca que identifica a casa (Branded House) 

 

Apresentamos no quadro abaixo, de uma forma mais simplificada, as quatro estratégias 

básicas divididas porém nas nove sub categorias oferecendo exemplos para facilitar a 

compreensão. 

 

Tabela 1 - Relação de Marcas 

RELAÇÃO DE MARCAS 
Marca que identifica a casa 

(Branded House) 
Sub-marcas 
(Subbrands) 

Marcas Endossantes 
(Endorser) 

Casa de Marcas 
(House of Brands) 

 Mesma Identidade 
(Ex: BMW e Virgin) 
 
 
 
 Identidade diferente 
(Ex: GE Capital e GE 
Appliance) 

 Marca mãe 
como condutor 

(Ex: HP Deskjet) 
 
 
 Co- condutores 
(Ex:  Gillette 
Sensor) 

 Forte endossador 
(Ex: Courtyard by Marriott 
e Obsession by Calvin 
Klein) 
 
 Nomes interligados 
(Ex: DKNY, McChicken, 
Nestea) 
 
 Endossador através de 

pequena lembrança 
(Ex: Universial Studios 
(Sony), Playstation (Sony)) 

 Endossador tipo 
sombra 

(Ex: Universal Studios 
(Disney), Lexus 
(Toyota), Tide 
(Procter&Gamble)) 
 
 Não interligadas 
(Ex: Pantene (P&G), 
Audi (Volkswagon), 
Hotpoint (GE), Lancôme 
(L’Oréal)) 

Fonte: (adaptado de Aaker, 2000) 

 

Através do quadro da Tabela 1, verificamos que a maior separação entre a marca mãe e 

as suas extensões ocorre no lado direito do quadro onde as novas extensões têm a sua 

própria identidade e não precisam de apoio da marca mãe.  Ao passar para o lado 

esquerdo do quadro, verifica-se que existem uniões mais fortes e próximas entre a 

marca mãe e as suas extensões, no entanto, isto não significa que as novas extensões 

não tenham a sua própria identidade e força no mercado. 

 

Para melhor perceber a tipologia apresentado por David Aaker, apresentaremos uma 

breve descrição de cada estratégia de marca e as possíveis sub- estratégias que poderá 

adoptar consoante a relação que pratica com as suas extensões.  
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a) CASA DE MARCAS (a house of brands): 

A estratégia de casa de marcas é semelhante à estratégia de estrutura diferenciada 

acima referida no conceito da identidade corporativa apresentado por Chernatony 

(2001). Ou seja, uma estratégia de casa de marcas é composta por várias marcas 

independentes onde nenhuma (ou quase nenhuma) ligação entre elas existe. Existe a 

marca mãe que desenvolve várias novas marcas que se destinam a satisfazer novos 

mercados independentes da marca mãe. Cada nova marca é completamente 

independente, tem a sua própria identidade e função e maximiza o seu impacto no 

mercado. Uma das maiores vantagens em optar por este tipo de estratégia é que o risco 

para a marca mãe em lançar novos produtos é quase nulo uma vez que não existe 

ligação com esta. Outras vantagens incluem a minimização de conflitos de identidade 

entre as marcas (devido à distância entre elas) que por sua vez minimiza os possíveis 

efeitos de canibalização dos seus outros produtos.  Esta distância e independência entre 

as marcas também ajuda a minimizar os conflitos junto dos canais de distribuição, 

estabelecendo percursos e destinos claros para cada marca.  Temos como exemplo a 

marca L’Oréal que reserva a sua marca Lâncome para centros comerciais, casas 

especializadas de cosmética, perfumarias e department stores (Corte Inglês) que 

normalmente não distribuem produtos de beleza que se encontram em supermercados, 

hipermercados, discount stores e lojas de conveniência. Este tipo de estratégia 

estabelece imediatamente uma distinção entre as marcas e evita conflitos de identidade 

entre os produtos, conflitos na rede de distribuição e efeitos de canibalização. 
 
Contudo, o facto de não existir uma relação entre a marca mãe e as suas extensões traz 

uma grande desvantagem para a empresa.  Ou seja, implica custos mais elevados em 

termos de desenvolvimento e lançamentos do produto, uma vez que as extensões não 

beneficiam nem capitalizam da equidade da marca mãe nem das mais valias 

(conhecimento no mercado, publicidade, o know how, etc. ). 

 

De acordo com David Aaker (2000), a estratégia de casa de marcas pode optar por duas 

sub- estratégias: (1) não interligadas ou (2) endossador tipo sombra 
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 Não interligadas: 

Numa situação de casa de marcas onde a marca mãe opta por uma sub- estratégia de 

não interligação, está a assumir uma posição de ficar completamente independente 

das suas novas extensões.  Estas novas marcas terão os seus próprios nomes, 

características e valores, ou seja, terão a sua própria identidade.  Este tipo de 

estratégia permitirá à empresa um posicionamento claro e distinto das suas marcas 

com base nos seus benefícios funcionais e permitirá capturar e liderar novos 

segmentos.  

 

David Aaker dá a marca Procter & Gamble como exemplo de uma casa de marcas 

que opta por seguir uma estratégia de não interligação entre as suas extensões de 

marcas e a própria marca mãe. A Procter & Gamble é uma casa de marcas que 

opera mais de 80 marcas e quase nenhuma tem grande ligação entre elas ou mesmo 

com a própria marca mãe ofercendo aos seus consumidores vários produtos 

destinados a diferentes segmentos de mercado: produtos para o cabelo (champô, 

laca, cremes, etc.), produtos de limpeza de casa, produtos para lavar roupa, louça, 

etc. (Aakar, 2000). No entanto, a marca consegue oferecer uma grande variedade de 

produtos aos seus consumidores sem causar conflitos de identidade devido às 

características únicas de cada produto.  Por exemplo, no que diz respeito à gama de 

champôs, a Procter & Gamble oferece uma enorme variedade de tipos de champô 

permitindo desta forma satisfazer as necessidades dos vários segmentos: tem a 

marca Head & Shoulders que domina a categoria de champô contra caspa; têm a 

marca Pert Plus que é um produto que combina champô e amaciador, e têm a marca 

Pantene “para cabelos tão saudáveis que brilham”, uma marca com características 

e tecnologias especificas para satisfazer o segmento de mercado preocupado em 

enriquecer a vitalidade do cabelo (Aaker, 2000) 

 

O facto de não haver uma forte e evidente ligação entre a marca mãe e as suas 

extensões facilita a extensão para novos mercados do tipo higher end, ou seja, 

estender a marca verticalmente para cima. Devido ao facto de não haver ligação 

entre a marca mãe e as extensões, quaisquer associações ligadas à marca mãe que 

poderão ser incompatíveis com as extensões não teráo qualquer tipo de impacto 
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nesta. Vejamos o exemplo da marca Volkswagon que possivelmente teria um 

impacto negativo na imagem da Porsche e na Audi se existisse uma forte ligação 

entre elas. Isto é, a marca Volkswagon tem as suas próprias características e valores 

para satisfazer um segmento de mercado específico e a marca Porsche e Audi tem 

outras características únicas para satisfazer um outro tipo de consumidor.  

 

A utilização de novas marcas (nomes) na introdução de novos produtos no mercado 

neste tipo de estratégia, permite um certo dinamismo e constante novidade perante 

os consumidores. Por exemplo, a marca Toyota quando lançou a marca Lexus, 

conseguiu, através do novo nome e design, apresentar um novo modelo de carros 

direccionado a um novo segmento do mercado (Aaker, 2000). A Lexus era uma 

marca nova com as suas próprias características sem ligação nem associação à 

marca Toyota, direccionada a uma novo cliente, de uma classe social mais alta e 

com exigências e expectativas mais elevadas e refinadas em comparação com as 

exigências dos produtos normais da Toyota. O facto de não haver ligação entre 

ambas as marcas fez com que a Toyota conseguisse estender a marca verticalmente 

para cima, higher end market, com um produto mais luxuoso a um preço muito mais 

elevado. Qualquer associação entre as marcas facilmente poderia impedir o sucesso 

da nova marca Lexus. 

 

 Endossador tipo sombra (shadow endorser): 

De acordo com David Aakar, uma marca que seja uma sombra endossante (shadow 

endorser) não está visivelmente ligada às suas extensões, no entanto, muitos dos 

seus consumidores estão conscientes da ligação entre ambas.  Esta subtil e fosca 

ligação entre a marca mãe e as suas extensões permite segurança e estabelece 

confiança junto dos consumidores, sem dar lugar a conflitos de indentidade entre as 

marcas.  Ou seja, o objectivo não é associar as duas marcas, mas sim, simplesmente 

estabelecer  o conhecimento de que existe uma forte identidade a apoiar as novas 

extensões.  Este tipo de sub- estratégia permite usufruir do melhor que a marca mãe 

tem para oferecer, ou seja: da sua estabilidade no mercado, sem ter que assumir nem 

sofrer com associações que poderão ser negativas para as novas marcas. O facto de 

marca mãe ocupar um lugar de sombra, (ou seja, vigia de certa forma as suas 
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extensões à distância), comunica ao consumidor distância e independência. As 

novas extensões têm as suas próprias características e atributos. 

 

Voltando ao exemplo da marca Lexus, o autor chama a atenção de que esta nova 

marca usufrui de certa forma, da marca mãe Toyota.  Neste caso, a marca Toyota 

funciona como uma sombra endossadora, servindo como uma pequena fonte de 

segurança perante os consumidores que sabem da existência da relação entre as 

marcas. Ou seja, a força financeira e reputação da Toyota estabelece credibilidade e 

suportará a nova marca Lexus. Porém, a relação entre ambas é mínima e somente 

como base de fonte de segurança em termos de suporte financeiro e garantia.  Não 

existe qualquer relação entre as marcas em termos de características, atributos nem 

valores que por outra hora prejudicaria o sucesso das marcas. 

 

Outros exemplos de marcas mãe que ocupam lugares de sombras endossadoras são: 

Levi’s Strauss com a marca Dockers; A General Electric (GE) com a marca Saturn; 

a marca Gap com a Banana Republic e Old Navy; a marca Pepsi com a Mountain 

Dew; a Walt Disney com Touchstone. Cada um destes casos são exemplos onde a 

marca mãe serve como fonte de segurança para as suas novas extensões mantendo 

uma relação mínima e quase nem visível junto dos seus consumidores. São marcas 

que actuam à distância, como sombras, a vigiar e a proteger as suas extensões. 
 

 

b) MARCAS ENDOSSANTES: (endorser) 

Quando uma marca ocupa o lugar de marca endossante, está a prometer aos seus 

consumidores um selo de garantia, garantindo desta forma aos seus consumidores que a 

promessa da marca será entregue. Se verificamos o significado de endossar, verifica-se 

que significa confirmar ou autenticar algo, que é o papel principal da marca mãe neste 

tipo de estratégia. 

 

De acordo com David Aaker (2000), quando uma marca mãe endossa uma extensão, ela 

oferece credibilidade e segurança para a nova oferta. Aqui neste caso, David Aaker 

explica que as marcas endossadoras normalmente representam organizações em vez de 

produtos porque inovação, liderança e confiança, particularmente relevantes em 
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contextos de endossar, são associados à organização. Além disso, como as marcas 

endossadoras são de um certo modo, separadas da marca que endossam, estas 

associações não são afectadas pelo desempenho da marca endossada (por exemplo: 

KitKat da Nestlé). Além do mais, mesmo que a marca endossadora possa alterar a 

imagem da marca endossada, esta continua uma marca independente (como ColourStay, 

da Revlon). 

 

As marcas endossadoras podem optar por seguir três diferentes sub- estratégias 

dependendo da forma e da força que pretendem endossar as suas novas extensões. 

Poderão, desta forma, optar por estar presentes junto das suas extensões através de um 

símbolo, através de uma associação leve ao nome da própria marca mãe ou de uma 

forma mais predominante tendo presente de uma forma clara e evidente o nome da 

marca mãe. 
 

 Endossador através de pequena lembrança (Token Endorsers): 

Começamos então pela sub-estratégia de token endorsers (a palavra “token” 

significa uma marca ou símbolo de algo), onde a presença da marca mãe é feita de 

uma forma subtil, normalmente através de um símbolo que representa a sua 

identidade. Esta marca de identidade poderá ser feita através de um logo ou imagem, 

por exemplo: a “lâmpada” da marca General Electric, o “crocodilo” da marca 

LaCoste, a “Medusa Grega” dourada da marca Versace, o cão “Basset Hound” da 

marca Hush Puppies, ou por uma frase como “A SONY COMPANY”. 

 

O objectivo da marca mãe nesta situação é fornecer garantias de qualidade e garantir 

que a nova extensão irá manter a sua promessa, mas sempre, ocupando um lugar 

secundário.  Nestas situações, a marca mãe tem como objectivo tornar claro e visível 

a sua ligação com as novas extensões, prestando desta forma segurança aos 

consumidores e facilitar a entrada das novas extensões no mercado. Porém, estas 

novas extensões serão independentes da marca mãe, com a sua própria identidade e 

com o objectivo de satisfazer novos segmentos do mercado, ocupando desta forma, 

o papel principal. 
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O autor apresenta os seguintes exemplos: a Nestlé coloca o seu selo de garantia em 

todas as embalagens dos produtos da Maggi onde claramente se lê “todos os 

produtos Maggi beneficiam da experiência da Nestlé de produzir produtos de 

qualidade por todo o mundo”. O papel do token endorser neste caso é fazer a 

ligação com a Nestlé visível e fornecer alguma segurança e credibilidade, porém, a 

marca que terá maior influência na decisão de compra será a marca endossada, neste 

caso, a marca Maggi. (David Aaker, 2000).  

 

 Nomes interligados (Linked Name): 

Neste tipo de sub-estratégia, a marca mãe estabelece uma relação com as extensões 

através do seu próprio nome mas de uma forma subtil e não tão evidente.  Este tipo 

de estratégia permite com que a marca possa desenvolver uma família de marcas 

aproveitando-se das mais valias da própria marca mãe.  Porém, como a ligação não 

é muito forte, as novas extensões conseguem ter a sua própria personalidade e 

características diferentes da marca mãe.  Este tipo de estratégia é semelhante à 

estratégia de estrutura corporativa mista apresentada por Carlos Brito et al (2000) 

onde todas as marcas da organização estão interligadas através de uma associação 

ao nome da marca mãe. David Aaker exemplifica utilizando o exemplo da 

McDonald’s que possui as marcas Egg McMuffin, McChicken, McPizza, McKids, 

McNuggets, etc. Nesta situação, a marca McDonald´s consegue marcar a sua 

presença, num conjunto de produtos, através de uma pequena lembrança da sua 

identidade, o “Mc”. No entanto, o facto da marca McDonald’s não estar identificada 

por completo permite que estas novas extensões possam ter a sua própria 

personalidade mantendo por detrás a força e poder da marca mãe. 

 

 Forte endossador (Strong Endorsers): 
Quando uma marca segue uma estratégia de endossadora e opta por ter uma 

presença forte na vida das suas extensões, está a assumir um papel de grande 

importância junto da extensão e sabe que terá bastante influência no seu sucesso.  

Normalmente, o lançamento de novas marcas no mercado não é uma tarefa fácil e 

implica alguns riscos tanto para a marca mãe como para as suas extensões.  Como 

forma de reduzir estes riscos e aumentar a probabilidade de sucesso, marcas que já 
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estão bem implementadas no Mercado optam por endossar fortemente os seus novos 

lançamentos, especialmente quando existem associações semelhantes entre elas. 

Temos como exemplo marcas como a Ralph Lauren que endossou fortemente a sua 

extensão “Polo Jeans by Ralph Lauren”, ou Obsession by Calvin Klein, Post-it da 

3M.  

A marca mãe, nestas situações, apoia fortemente as novas extensões e tem grande 

impacto na decisão de compra do consumidor.  A segurança e confiança dos 

consumidores é obtida através da notoriedade e valor da marca mãe e o sucesso 

destas extensões dependem da relação estabelecida entre ambas. 

 

c) SUB-MARCAS (Subbrands): 
A marca mãe utiliza o lançamento de extensões para penetrar mercados novos que de 

outra forma não conseguiria. Através de uma estratégia de sub-marcas, a marca mãe 

consegue alterar a sua imagem inovando e modernizando-a com novas associações e 

atributos. 

Numa relação de sub-marcas, a ligação entre a marca mãe e as suas extensões é mais 

próxima, o que implica que as novas extensões têm o poder de alterar as associações 

ligadas à marca mãe.  Este poder poderá implicar oportunidades como também riscos 

para ambas as marcas. (David Aaker, 2000) Porém, ao utilizar uma estratégia de sub-

marcas, a marca mãe terá a oportunidade de readaptar a sua imagem ao mesmo tempo 

que lança os novos produtos. O papel da marca mãe neste tipo de estratégia é de grande 

peso.  Poderá optar por seguir uma sub- estratégia de condutor principal ou como co-

condutor face à nova extensão.  No entanto, a diferença existe no papel das extensões.  

Ao assumir o papel principal, a marca mãe limita o crescimento e a independência da 

nova extensão.  David Aaker apresenta os seguintes exemplos: a marca Dodge Viper ao 

lançar o modelo desportivo Viper, conseguiu lançar um produto completamente novo, 

com características novas e ao mesmo tempo conseguiu rejuvenescer a imagem da 

própria marca mãe.  Outra situação é da marca Revlon que lançou a marca Revlon 

Revolutionary Lipcolor onde a marca claramente utilizou a Revolutionary Lipcolor 

como sub-marca.  No entanto, se a marca Revlon tivesse ocupado um papel de 

endossadora perante a marca Revolutionary Lipcolor, isto é: Revolutionary Lipcolor by 
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Revlon, teria mais liberdade para criar a sua própria identidade e estabelecer uma 

distinção. (David Aaker, 2000). 

 

 Condutor Dominante (Dominant Driver) 

O papel que a sub-marca irá ocupar terá grande influência no tipo de estratégia a seguir 

como também na relação entre a marca mãe e as extensões. De acordo com o autor, a 

sub-marca poderá ocupar um lugar de descritor (descriptor), condutor (driver) ou uma 

combinação de ambos ocupando um lugar de co-condutor juntamente com a marca mãe. 

Ou seja, se a sub-marca servir para simplesmente descrever o novo produto, passaremos 

então para uma estratégia onde a marca identifica a casa (Branded House) uma vez que 

é a marca mãe que está a ocupar o papel dominante e de maior influência, ou seja, seria 

o condutor dominante (dominant diver). No entanto, se a sub-marca tiver um papel 

importante, mas não decisivo, na decisão de compra, então neste caso estaremos perante 

uma verdadeira estratégia de sub-marcas. Se a sub-marca ocupar o papel principal, 

passaremos então para uma situação de marcas endossadas, onde a sub-marca tem a sua 

própria identidade e o peso da marca mãe é mínimo.  
 

Tabela 2 - O Papel da Sub-marca 

O Papel da Sub-marca 

 Descritor 
(Descriptor) 

Papel importante como 
condutor 

(Meaningful Driver Role) 

Co-condutor: Igual importância 
como papel de condutor 

(Equal Driver Role) 

Situação 

 

A marca mãe como um 
condutor dominante 

 
(dominant driver) 

 

A marca mãe como 
condutor principal 

 
(primary conductor) 

 

A marca mãe e as sub-marcas como 
co- condutores 

 
(co-drivers) 

 

Estratégia 

 

Branded House Sub-marca Co-condutores 

 

Exemplo 

GE Jet Engines 
Ford Minivan 

Virgin Cosmetics 
Virgin Airlines 
Virgin Records 

Compaq Presario 
BMW Z3 

Sony Walkman 
 

(Adaptado de: Aaker, David e Joachimsthaler, (2000). “Brand Leadership”)  
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 Co- condutores (co-drivers) 

Como já foi referido, numa estratégia de co- condutores, a marca mãe e a sub-marca 

ocupam um lugar de igual importância. Neste tipo de situações, a marca mãe é 

normalmente uma marca com grande notoriedade e valor no mercado que irá 

conduzir a nova extensão. Porém, a nova extensão é desenvolvida com o objectivo 

de  ser identificada pelos seus próprios atributos e valor no mercado.  Sendo assim, 

ambas as marcas são fortes e apoiam-se mutuamente. Temos o exemplo da Gillette 

Sensor: a marca mãe Gillette é bem conhecida e valorizada no mercado como 

também é a sub-marca Sensor. Quando um consumidor compra uma lâmina de 

barbear, compra a marca Sensor pelo produto que é como também pela sua 

valorização mas, também compra porque é marca Gillette – marca que já está 

implementada no mercado há muitos anos com excelente reputação e de alta 

qualidade. Como resultado, ambas as marcas influenciam a decisão de compra  
 

 A marca mãe como condutor principal (primary driver): 

Nesta situação a sub-marca é mais do que uma simples descritora, no entanto, ocupa 

um lugar mínimo na decisão de compra o que leva à necessidade de precisar do 

apoio da marca mãe.  Sendo assim, a marca mãe ocupa o papel de condutor 

principal e orienta e apoia as suas extensões.  Neste tipo de situação, a probabilidade 

de uma extensão, ou sub-marca, sobreviver no mercado é muito baixa devido ao 

facto de precisarem do estatuto e do valor e atributos de tudo que a marca mãe 

representa.  

 

De acordo com David Aaker, se a opção de estratégia passa por uma sub-marca 

onde a marca mãe servirá como condutor principal, deve-se impor poucos recursos e 

atributos de grande importância nas extensões e colocar maior ênfase na marca mãe. 

Por exemplo, a marca Compaq (Compaq’s Presario) e Dell (Dell Dimension). O 

consumidor está consciente que está a comprar um computador de marca Dell e não 

Dimension, esta sub-marca representa simplesmente um modelo de PC da Dell. O 

valor e atributos a considerar são os que estão relacionados com a marca mãe e não 

com o da sub-marca mesmo tendo em conta que poderá ter novas características de 

alguma importância. 
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d) MARCA QUE IDENTIFICA A CASA (A Branded House): 
 
Perante este tipo de estratégia, a relação entre a marca mãe e as suas extensões é 

extremamente próxima. Nestas situações, a marca mãe passa a ocupar o papel de 

dominante e a sub-marca torna-se cada vez menos importante.  Numa estratégia de 

Branded House, a marca mãe estrutura-se de forma a criar um tipo de guarda chuva que 

contem várias extensões debaixo do seu poder e orientação.  Desta forma, a marca mãe 

consegue oferecer aos consumidores uma grande variedade de produtos orientados a 

segmentos diferentes mas sempre com a mesma promessa. A marca mãe poderá optar 

por oferecer todos estes produtos utilizando o mesmo nome, ou seja, sobre a mesma 

identidade ou, através de identidades diferentes permitindo desta forma maior liberdade 

junto das suas extensões. 

 

De acordo com David Aaker, uma estratégia de branded house, maximiza três factores 

críticos para o desenvolvimento de uma marca: 

Clareza: o facto da marca mãe ser a marca dominante significa que o consumidor sabe 

exactamente o que está a comprar. A marca mãe cria tranquilidade na compra e garante 

fornecer o valor e qualidade da promessa da marca mãe. 

Sinergias: os outros produtos da marca mãe também usufruem das mais valias da marca 

mãe (know-how, publicidade, etc.) 

Alavancagem: a estratégia de uma branded house fornece a possibilidade de 

alavancagem, ou seja, estender para outros mercados capitalizando na equidade da 

marca mãe. 

 

 Mesma identidade (Same Identity): 

Quando uma marca mãe é bem sucedida e tem grande poder no mercado, poderá 

obter grandes vantagens em optar por seguir uma sub- estratégia de mesma 

identidade. Ao colocar a sua identidade, o seu nome, em todos os seus produtos, o 

risco de insucesso é minimizado drasticamente e poderá lucrar de todas as sinergias 

e mais valias da marca mãe.  Além do mais, o facto de haver uma única identidade 

aumenta e realça a percepção da identidade da marca tornando as suas 

características, valores e promessa muito claras junto dos consumidores. No entanto, 
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este tipo de estratégia tem algumas desvantagens que poderão ser perigosas.  A 

marca mãe ao estender o seu nome para diversas áreas do mercado, poderá esticar-se 

longe demais, causando uma possível crise de identidade.  O facto da marca mãe ter 

presente a sua identidade de uma forma tão agressiva junto das suas extensões 

também poderá causar danos junto destas se por algum motivo sofrer um 

decréscimo face à sua reputação e valor. O insucesso da marca mãe será o insucesso 

das suas extensões. 

 

A marca Virgin é um exemplo típico de uma marca que segue este tipo de estratégia 

com as seguintes marcas sobre o seu poder: Virgin Airlines, Virgin Express, Virgin 

Radio, Virgin Music, Virgin Jeans, Virgin Cosmetics, etc. 

 

 Identidades Diferentes: 

Mesmo que todas as marcas utilizem o mesmo nome, poderão existir marcas com 

identidades próprias e com um posicionamento diferente no mercado. No entanto, é 

importante realçar que a utilização de muitas identidades pode criar anarquia na 

marca o que por sua vez, poderá tornar difícil o seu desenvolvimento. Por outro 

lado, em certos casos, o desenvolvimento e utilização de uma identidade única é 

essencial para o sucesso das novas marcas. Por exemplo, a marca GE Capital tem 

certas associações e atributos específicos que no entanto, são completamente 

inadequados e incompatíveis com a marca GE Appliances. (Aaker, 2000) 

 

A decisão de selecção de qual a estratégia a seguir não é uma tarefa fácil para as 

organizações.  É necessário e crucial perceber o tipo de organização em questão, 

analisar cuidadosamente o peso que a marca tem no mercado e o tipo de relação que 

existe entre as suas extensões. Nem as opções nem as decisões são sempre lineares e 

poderá ser necessário ajustar e adaptar-se de acordo com cada lançamento de novos 

produtos. David Aaker propõe quatro questões prévias que devem ser analisadas 

para ajudar a estruturar uma via mais sólida de tomada de decisão: 
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Tabela 3 - Selecção de estratégia a seguir face à relação entre a marca e os seus 

produtos 

 UMA MARCA QUE IDENTIFICA A 

CASA (Branded House): 

UMA CASA DE MARCAS (House of 

Brands) 

A marca mãe ligada à nova marca oferecerá:  

 

• Associações que realçam o valor da 

proposição? 

• Credibilidade através de associações 

organizacionais? 

• Visibilidade? 

• Eficiências na comunicação? 

 

 

Será que o poder e valor da marca mãe 
aumentará se ficar associada às novas 
extensões? 

A marca mãe separada da nova marca irá:  

 

• Criar e ser dono de uma associação? 

• Representar  algo de novo e diferente? 

• Evitar alguma associação? 

• Repreender, capturar a ligação com o 

consumidor e a marca? 

• Conflitos junto dos canais de 

distribuição? 

 

Será que a organização conseguirá suportar 
uma nova marca (nome)? 

 
Fonte: (Aaker, David: 2000 pp.120) 
 

 

1.3.2 Relação entre a Marca e o Produto: Tipologia de Jean- Noël Kapferer 

 

Passamos de seguida a apresentar a tipologia sobre a relação entre a marca e os produtos 

proposta por Jean-Noël Kapferer (1991). 

 

Relembramos que de acordo com o autor, a marca tem seis funções de grande 

importância (identificar, indicar, garantir, personalizar, oferecer prazer e diferenciar) 

que irão motivar o sucesso dos seus produtos, facilitarão o processo de decisão de 

compra do consumidor e ajudarão a perceber a razão do porquê as marcas se tornarem 

tão importantes junto dos consumidores. 
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Como é claro, a importância que a marca tem junto da sua organização e perante os 

consumidores é de grande relevância. Tendo em conta a realidade desta importância que 

a marca possui, qualquer decisão que poderá afectá-la, deverá ser cuidadosamente 

estudado antes de tomar qualquer acção.  Muitas das vezes as organizações colocam 

peso a mais sobre as marcas e esticam-nas longe de mais causando danos 

irrecuperáveis. É por esta razão que a relação que existe ou poderá vir a existir junto dos 

seus actuais ou futuros produtos deverá seguir um raciocínio lógico, ser viável e deverá 

ter uma instituição suficientemente forte para suportá-la. A escolha de estratégia que 

uma organização deverá seguir não é fácil de decidir e podemos verificar através da 

tipologia apresentada por David Aaker que, as opções e possibilidades são muitas. 

Porém, é crucial saber que a orientação da estratégia a seguir deve ser muito bem 

concebida e estruturada antes de tomar qualquer decisão definitiva. 

 

Segundo a tipologia apresentada por Jean-Noël Kapferer, existem três categorias 

principais de marcas (marca Institucional, marca Produto e marca Umbrella) dando 

origem a diversas sub- estratégias. 

 

Figura 4 - Relação entre a Marca e o Produto 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: adaptado de Jean-Noël Kapferer (1991) 

 

Marca Institucional: 

A marca institucional refere-se à marca da empresa, ou seja, é a razão social da 

empresa. Por norma, quando uma empresa opta por seguir este tipo de estratégia, o 

nome da marca institucional, ou seja, o nome da empresa, nunca ou mesmo raramente 

MARCA 
MARCA 

Marca Institucional 
 

Marca produto 

Marca Umbrella 

Marca Linha 

Marca Gama 

Marca Fonte 

Marca Caução 
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aparece nos seus produtos.  A empresa desenvolve marcas próprias para identificarem 

os seus produtos independentemente da instituição. Um exemplo típico é a empresa 

Lactogal que detem marcas como Agros, Mimosa, Fresky, Adágio, Pleno, Matinal, 

Castelões, etc. Neste tipo de estratégia, a empresa desenvolve uma gama de marcas e 

produtos diversos onde cada marca é independente das outras criando a sua própria 

identidade e atributos.  Desta forma, a organização consegue espalhar para áreas 

diversas do mercado minimizando o risco de influências negativas de uma marca para a 

outra. Ao mesmo tempo, se a empresa, ou seja, o nome da empresa sofrer qualquer dano 

e sofrer desvalorização, esta situação terá pouco impacto nas suas marcas uma vez que a 

ligação entre ambas é raramente conhecida. No entanto, esta situação tem as suas 

desvantagens, por exemplo, pelo facto de não haver ligação entre as marcas, não se 

usufrui do valor da marca da organização nem das mais valias e possíveis economias de 

escalas desta mesma nem das outras suas marcas. 

 

Marca Produto: 

A estratégia de marca produto é o que o autor David Aaker (2000) designa como uma 

estratégia de casa de marcas (a house of brands). 

 

Esta estratégia consiste em desenvolver uma ligação (de um forma exclusiva) entre um 

nome (uma marca) e um único produto, com um posicionamento único. Neste tipo de 

estratégia, cada produto novo recebe um nome próprio. O objectivo é fazer com que a 

marca mãe consiga desenvolver novas marcas associadas com produtos novos com 

características novas para satisfazer novos segmentos do mercado. No entanto, neste 

tipo de estratégia, as novas marcas normalmente são associadas, de uma forma subtil, à 

marca mãe onde esta, funciona como um selo de garantia perante os consumidores. 

Temos como exemplo, a marca Accor, que lançou novas marcas como : Sofitel, Novotel, 

Mercure, Ibis, etc., onde cada marca é independente da outra, com as suas próprias 

características, com o seu próprio segmento e posicionamento no mercado e onde cada 

marca tem como objectivo satisfazer diferentes necessidades dos consumidores. Nesta 

situação, o facto destas novas marcas estarem ligadas e fazerem parte do grupo Accor é 

uma mais valia e portanto, este tipo de informação é apresentada e sabida no mercado, 

mas sempre de uma forma muito subtil e despercebida. É como se fosse um piscar do 
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olho a garantir a qualidade e a relembrar o valor da organização por detrás destas novas 

marcas. 

 

Outro exemplo é a marca Procter & Gamble que gere as suas marcas através de uma 

filosofia de marca produto. A Procter & Gamble está presente no mercado de 

detergentes com as marcas Ariel, Tide, Dash, etc., e no mercado dos sabonetes com as 

marcas Camay, Zest, etc. Cada uma destas marcas tem a sua própria identidade, as suas 

características próprias e próprio posicionamento no mercado. Não existe nenhuma 

ligação entre as extensões de marcas, porém, a ligação com a marca mãe existe. Ou seja, 

a marca Procter & Gamble, aparece, mas sempre de uma forma subtil, nas embalagens 

dos seus produtos para como forma de garantia e marca de qualidade. 

 

É importante ter a noção que a gestão de uma estratégia marca produto não é uma tarefa 

fácil. Kapferer (1991) explica que a possibilidade de estender o produto é limitada e a 

melhor opção para manter o produto atractivo no mercado sem perder vendas é através 

do melhoramento do produto em si. Por exemplo, reformular a fórmula do produto, 

alterar um pouco a receita (new and improved...), modernizar e/ou alterar a embalagem, 

etc. Porém, esta estratégia de relação entre a marca e o produto oferece várias 

vantagens. O facto de ter que se atribuir um novo nome a cada novo produto lançado no 

mercado, obriga a reconhecer a realidade e diferenças físicas existentes entre todos os 

produtos, um factor importante especialmente para os casos onde os produtos são 

fisicamente parecidos um com os outros. Permite também cobrir o mesmo mercado 

através de várias marcas mas sempre com posicionamentos diferentes junto deste. O 

facto das extensões de marca serem todas independentes, não existe a necessidade de se 

preocupar com a possível transferência de associações entre marcas o que significa que 

o insucesso de uma não afectará ou prejudicará as suas marcas irmãs. No entanto, 

voltamos à situação semelhante à estratégia de marca institucional, onde a 

independência existente entre as marcas, implica que não se lucra das sinergias de 

marketing e economias de escala, o que significa que, para cada lançamento de uma 

nova marca, será necessário investir em publicidade, promoção, e I&D. 

 



Extensões de Marca e Diferentes Comportamentos de Compra: Modelo Econométrico de Avaliação 

 33 

Seguindo o raciocínio da estratégia de marca produto, onde é criada uma nova marca 

para representar cada novo produto, podemos optar entre quatro sub- estratégias (marca- 

linha, marc- gama, marca- fonte e marca-caução) dependendo da vida e sucesso de cada 

nova extensão. 

 

 Marca- Linha 

A estratégia de marca- linha normalmente é desenvolvida através do lançamento de um 

novo produto que com o seguimento do seu sucesso sente a necessidade de criar novos 

produtos da mesma marca para satisfazer os pedidos e desejos dos seus consumidores. 

Vejamos o mercado da cosmética, mais precisamente, para os produtos de anti-rugas. Se 

verificamos o historial do desenvolvimento destes produtos, vemos que normalmente as 

marcas, por exemplo, Dior, Lâncome, Estée Lauder, L’Oréal, etc., começam por 

apresentar cremes de anti-rugas para a cara, e com o tempo introduzem outros produtos 

mais ao menos da mesma linha, por vezes até mais específicos, i.e.: cremes anti-rugas 

para os olhos (cremes de noite e de dia). Como a procura destes produtos existe, a 

marca é obrigada a satisfazer estas necessidades por forma a não perder lugar no 

mercado. 

 

De acordo com  Kapferer, a estratégia marca- linha tem como objectivo responder às 

necessidades dos consumidores oferecendo desta forma uma oferta larga de produtos 

coerentes, sobre o mesmo nome, propondo assim um conjunto de produtos 

complementares ou produtos pertencendo à mesma classe de produtos. Por exemplo, a 

marca Studio Line da L’Oréal oferece aos seus consumidores produtos que lhe 

permitem criar penteados com um “look” especial. Sendo assim, criou uma linha de 

produtos onde o conceito e promessa principal continua a mesma: marca Studio Line 

gel, laca, champô, amaciador, etc. 

 

É obvio que este tipo de estratégia não só facilita a distribuição das extensões de linha 

da marca, mas também permite uma redução de custos de lançamento. Por fim, a força 

da marca e a coerência no lançamento de produtos cria uma imagem única e coerente. 
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 Marca- Gama: 

“As marcas que seguem uma estratégia de marca- gama originam do mesmo nome da 

marca e, através da mesma promessa, promovem um conjunto de produtos de igual 

competência e qualidade”. (Kapferer,1991). Ou seja, a marca cria um conceito e uma 

única promessa que será levada a cabo por todos os seus produtos. Temos como 

exemplo as marcas Louis Vuitton, Samsonite, Clarins, Moulinex. A marca Louis Vuitton 

é propriamente conhecida pelas suas carteiras e malas de viagens, como sendo uma 

marca de luxo, de altíssima qualidade, e associada a um estilo de vida relacionada com a 

alta sociedade. Porém, a marca Louis Vuitton, tem hoje associado ao seu nome, uma 

larga gama de produtos desde sapatos, roupa, óculos do sol, relógios, jóias, etc.. onde 

cada produto continua a representar o valor e qualidade exibida pela marca Louis 

Vuitton. A promessa é a imagem do que representa a marca é a mesma 

independentemente do produto em causa. Ou seja, o peso e a força da marca mãe é o 

que valoriza o novo produto, sem o nome da marca mãe, o produto não teria qualquer 

valor nem comparação de sucesso. Neste tipo de estratégia, a marca mãe é representa o 

papel principal e é a razão pela compra do produto. Sendo assim, a marca não tem 

necessidade de criar novas marcas para entrar para novos mercados com novos 

produtos.  

 

Seguindo este princípio, este tipo de estratégia facilita a comunicação da marca, reduz 

os custos de publicidade, facilita o desenvolvimento do conceito da marca e facilita a 

distribuição e gestão dos produtos junto do mercado. 
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Figura 5 -  Estrutura de Marca- Gama 
 

    

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: (Kapferer, 1991) 

 

 Marca- fonte: 

Quando uma marca mãe decide desenvolver novas marcas para representar novos 

produtos, terá que decidir se irá estar presente de uma forma poderosa na vida das suas 

novas extensões, de uma forma mais subtil, tipo uma sombra de reforço, ou, se irá estar 

completamente independente das suas extensões. No caso da estratégia marca–gama, a 

forte presença da marca mãe influencia fortemente a decisão de compra, no entanto, 

numa estratégia de marca fonte, a marca mãe irá funcionar como uma fonte de 

segurança mas ocupando um papel menos importante. Temos como exemplo as 

seguintes marcas: Jazz de Yves St Laurent, Baby-Doll de Yves St. Laurent, Nº 5 de 

Chanel, Pólo Jeans by Ralph Lauren. Todas estas novas extensões têm a sombra da 

marca mãe actuando como o reforço de garantia. Este tipo de estratégia é semelhante ao 

conceito de fortes endossadores apresentado por David Aaker (2000). É importante 

notar  que o valor da marca mãe tem enorme influência na decisão de compra e os 

consumidores gostam das novas extensões pelas suas próprias características mas o 

facto de serem associados a uma certa marca aumenta o seu valor e pesa enormemente 

na decisão de compra face a tudo que esta representa (compram porque é Ralph Lauren 

ou porque é Yves St. Laurent). 

 

Kapferer (1991) explica que a estratégia de marca- fonte é muitas vezes confundida com 

a estratégia marca-caução porque neste tipo de estratégia, muitas vezes a marca mãe 

também “assina” os seus produtos, exemplo: (Nestlé: Fitness da Nestlé, Nescafé, 
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Nesquick, chocolates Crunch, Galak). No entanto, é importante notar que na realidade, 

existe uma grande diferença. No caso de uma marca-caução, a marca mãe aparece como 

uma pequena lembrança (semelhante à estratégia da token endorser proposta por David 

Aaker, 2000) para garantir a qualidade das novas marcas, porém neste tipo de estratégia, 

as novas marcas estão fortemente valorizadas no mercado e praticamente já não 

precisam da protecção nem da presença da marca mãe. Por exemplo: os consumidores 

não compram Nesquick por ser da Nestlé, compram porque gostam dos atributos da 

Nesquick e da qualidade que esta representa. O facto de ser da Nestlé é uma mais valia 

e serve como garantia de que existe uma estrutura forte a suportar estas novas marcas. 

 

De acordo com o autor Kapferer (1991), o problema com a estratégia de marca- fonte é 

que a maioria das extensões de marcas ligadas a este tipo de estratégia, uma vez bem 

sucedidas no mercado, passam para estratégias de marca-caução. A nova extensão 

começa a ganhar notoriedade e poder no mercado e portanto, o valor da marca mãe 

junto das extensões diminui e esta, passa a ocupar um lugar muito menos importante nas 

suas vidas e a ter menos influência na decisão de compra 

 

 Marca-caução: 

Como foi acima referido, a influência da marca mãe neste tipo de estratégia, junto das 

novas extensões, é muito pouca. Perante uma estratégia de marca-caução, a marca mãe 

simplesmente está presente para dar segurança ao consumidor garantindo qualidade e 

assumindo a responsabilidade pelo produto. A assinatura da marca mãe serve para 

eliminar algumas dúvidas que alguns produtos possam levantar e fornece segurança 

junto dos consumidores. Como exemplo temos a marca Kit Kat da Nestlé: neste caso a 

Nestlé intervém em minoria uma vez que a Kit Kat já é líder até ao ponto que alguns 

consumidores nem sabem, nem associam a marca à Nestlé. Para aqueles consumidores 

que conhecem a marca Nestlé, este reforço é uma mais valia e uma fonte “extra” de 

segurança e garantia. 

 

Neste tipo de estratégia, como a marca mãe ocupa um papel secundário, a marca mãe 

tem a possibilidade de dar liberdade a todas as suas extensões de terem a sua própria 

identidade e serem independentes da marca mãe e das outras extensões da marca. 
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Kapeferer (1991) fornece-nos o exemplo da GM (General Motors), que tem as seguintes 

marcas: Pontiac, Buick, Oldsmobil, Chevrolet, etc. Todas estas marcas estão bem 

implementadas no mercado e tem grande notoriedade junto dos consumidores devido 

aos seus atributos e características únicas. Quando um consumidor compra uma destas 

marcas, considera o valor e as características da marca em causa e não propriamente os 

da marca mãe General Motors. O facto de serem ligadas à marca GM  simplesmente 

reforça a qualidade e garante que a promessa será cumprida. 

 

 Marca umbrella: 

O conceito proposto por Kapferer (1991), sobre a estratégia de marca umbrella, 

coincide ao conceito da estratégia de Branded House (marca que identifica uma casa) 

proposto por David Aaker (2000), recordando o exemplo por este dado da marca Virgin.  

Perante uma estratégia de marca umbrella, temos uma marca que servirá como âncora 

para todas as suas extensões. Kapferer (1991), explica que numa estratégia de marca 

umbrella, a mesma marca suporta vários produtos em mercados diferentes, tem a sua 

própria comunicação e desenvolve as suas próprias promessas. Neste tipo de estratégia, 

a marca mãe atribui, de uma forma genérica, o seu nome a todos os seus produtos com o 

objectivo de reforçar a garantia de qualidade. No entanto, a marca mãe diferencia-se das 

suas extensões através das características únicas dos seus produtos. No caso da Virgin, a 

marca está presente em vários mercados completamente independentes uns dos outros 

mas todos com uma única coisa em comum, o nome da marca mãe: Virgin Airlines, 

Virgin Records, Virgin Rail, Virgin Cola, Virgin Radio, etc. Esta ligação da marca é 

uma ligação extremamente forte uma vez transmite a promessa da marca através de 

todos os seus produtos. Outro exemplo também previamente dado é o caso da: Yamaha 

(vende motas, pianos, guitarras, produtos electrónicos) como também a marca Canon 

que tem produtos na área de máquinas fotográficas (Canon Foto), de fotocopiadoras 

(Canon Photocopiers) e impressoras (Canon Printers).  

A principal vantagem desta estratégia é a sinergia de capitalização. Isto é, a estratégia 

permite capitalizar sobre o nome da marca já conhecida no mercado e com uma boa 

reputação, para poder entrar para novos mercados onde a empresa ainda não está 

presente. Como já referido, isto traz várias vantagens e benefícios. Os distribuidores 
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tornam-se mais receptivos aos novos produtos e os consumidores transmitem mais 

confiança.  

 

Por outro lado, a força de querer reduzir custos beneficiando do efeito umbrella, pode-

se tornar perigoso. Isto é, com o objectivo de poupar dinheiro, a empresa, acreditando 

que a notoriedade da marca mãe e o suficiente, deixa ou esquece-se de investir na nova 

marca porém, nem sempre a reputação e notoriedade da marca mãe é suficiente. Cada 

divisão de marcas deve providenciar os meios financeiros e humanos de forma a 

demonstrar ao público que os seus produtos valem tanto ou mais do que a marca mãe e 

a dos concorrentes. Por último, este tipo de estratégia poderá ser confrontada com uma 

situação de fragilidade e perca de valor. Referimos aqui ao efeito de elasticidade onde 

quanto maior for o número de produtos debaixo do “umbrella” a sua fragilidade 

aumenta. (Kapferer, 1991) Ou seja, quanto mais se esticar um elástico maior será a sua 

probabilidade de rebentar. 
 

Figura 6 - Estratégia de Marca- Umbrella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Fonte: (Kapferer, 1991) 
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linear e simplesmente seguir umas tantas regras e o sucesso será garantido.  Nem 

sempre uma única estratégia é suficiente e muitas das vezes as organizações tem que 

adaptar e mudar conforme o sucesso de cada extensão. Por vezes, é necessário optar por 

uma combinação de estratégias e fazer adaptações ao longo da vida de cada produto. 

Vejamos o seguinte exemplo. A marca L’Oréal tem como extensões várias marcas 

orientadas a diferentes segmentos no mercado. Dependendo da extensão de marca em 

causa, L’Oréal adapta a sua estratégia. Para a sua extensão de marca Studio Line, a 

marca L´Oréal convém estar presente junto da extensão e então opta por uma estratégia 

de marca-caução. No entanto, perante a sua extensão de marca Lâncome, onde a marca 

está bem posicionada para mercados up scale, nem convém à L’Oréal  estar associada à 

marca mãe (Lâncome) e portanto, uma estratégia diferente é seguida e a ligação entre 

ambas é quase invisível. Portanto, em situações que convém ter a ligação com a marca 

mãe, certas estratégias são seguidas e no caso onde a ligação com a marca mãe deve ser 

evitada, deve-se seguir outras. Conforme a reacção e feedback dos consumidores é que a 

marca mãe decide o seu posicionamento no mercado e decide como deverá reagir. 

 

1.4 Capital da Marca (Brand equity) 

 

Nos anos 60 o termo brand equity ou seja, o capital da marca, tornou-se num tema 

popular e de reflexão junto dos financeiros, economistas e gestores das empresas. As 

publicações sobre este tema começaram a surgir com o objectivo de perceber e definir 

exactamente o que é brand equity. A motivação principal era desenvolver uma análise 

através de uma persepctiva financeira, ou seja, para estimar o valor da marca para 

efeitos contabilísticos e efeitos de aquisições, etc., e a outra grande motivação era numa 

perspectiva estratégica com o objectivo de aumentar  produtividade. (Keller 1993; Yoo 

and Donthu 2001; Czellar e Denis 2002; Moore et al. 2002; Myers 2003; Broniarczyk e 

Gershoff 2003).  

 

Assim, abundam as definições de brand equity com enfoques diversos: as que se 

focalizam na medida do valor e as que se orientam para a formação desse valor. As que 

definem a marca pelas suas características intrínsecas e as que a definem em relação à 

concorrência. 
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De um ponto de vista financeiro, temos a definição de Guillaume (1993; pp. 131), que 

traduz o capital da marca como sendo “o valor adicional da comercialização de um bem 

ou de um serviço sob uma marca, comparado com o que seria gerado pelo mesmo 

produto sem marca”.   

 

Para Aaker e Keller, (1989), “brand equity baseia-se nas associações da marca que 

existem na memória dos consumidores que podem ser influenciados pelo marketing da 

empresa, ou mais especificamente, pela sua estratégia de marca”.  

 

Em 1991 Aaker, define “brand equity como sendo um bem intangível que é composto 

da base de dados dos clientes fiéis à marca, a marca em si, o símbolo e o slogan, a 

imagem da marca, personalidade, identidade, atitudes, familiaridade e o conhecimento 

da marca”. (Aaker, 1991) 

 

Wansink, B e Michael, R., (1991) apresentam também uma definição a partir da 

concorrência explicando que “brand equity refere-se ao impacto que um conjunto de 

actividades relacionadas com marketing têm sobre uma marca quando comparado com 

o impacto que estas mesmas actividades têm sobre uma marca alternativa... são as 

associações que os consumidores têm com uma marca” 

 

Em 1993, Biel diz que “o maior valor de uma marca encontra-se na memória colectiva 

dos consumidores, ou seja, o brand equity é gerado pelos atributos e associações que os 

consumidores associam ou ligam a um nome de uma marca (Biel, 1993) 
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Tabela 4 - A Marca 

 Marca definida em termos 

absolutos 

Marca definida em relação à 

concorrência (mercado) 

Valor da Marca definido 

(Formação do Valor) 

• Aaker e Keller (1989) 
• Aaker (1991) 
• Biel (1993) 
 

• Wansink, B e Michael, R., 
(1991) 

• Aaker (1992) 
Customer based brand equity 
Firm based brand equity 

Valor da Marca definido 

(Medida do Valor) 

• Keller (1998) 
• Simon e Sullivan (1993) 

• Guillaume (1993) 

 

Aparecem ainda as definições holísticas de brand equity. Destacamos a do Institute of  

Marketing Science que define Brand Equity como sendo um “conjunto de associações e 

comportamentos dos consumidores, dos canais de distribuição e da empresa proprietária 

da marca que conduzem a maiores volumes de vendas e margens, e que permitem uma 

vantagem diferenciada e sustentada face à concorrência”. 

 

Apresento, no quadro abaixo, algumas definições de brand equity apresentadas por 

diversos autores. 

 



Extensões de Marca e Diferentes Comportamentos de Compra: Modelo Econométrico de Avaliação 

 42 

Tabela 5 – Capital da Marca (Brand Equity) 

Autor Definição do valor ou capital da marca (brand equity) 

Aaker (1991) Conjunto de activos e passivos ligados a uma marca que 
permitem aumentar ou diminuir o valor dos produtos 
oferecidos, quer para a empresa quer para o consumidor 

Keller (1998) Efeito diferencial que o conhecimento da marca tem 
sobre a resposta do consumidor ao marketing dessa 
marca. A este conceito o autor dá o nome de customer 
based brand equity 

Farquar (1989) A marca confere valor ao produto, valor este que vai além 
da sua função. A marca pode , assim, ser portadora de 
valor acrescentado para a empresa, para o comércio e para 
o consumidor. 

Marketing Science Institute 
(in Keller, 1998) 

Conjunto de associações e comportamentos dos 
consumidores, dos canais de distribuição e da empresa 
proprietária da marca que conduzem a maiores volumes 
de vendas e margens, e que permitem uma vantagem 
diferenciada e sustentada face à concorrência. 

Simon & Sullivan (1993) Cash flow adicional obtido pela empresa devido ao seu 
investimento na marca. 

Guillaume (1993) Cash flow incremental resultante do facto de o objectivo 
de comercialização ser um produto com marca e não um 
produto sem marca. 

Adaptado de: Brito, Carlos Melo e Lencastre, Paulo (2000)  

 

Shocker, Allan e Weitz, Barton (1988) e Farquar (1989) que definem o capital da marca 

como sendo o valor que uma marca acrescenta a um produto. De acordo com os autores, 

a definição de brand equity pode ser vista através de três perspectivas diferentes: 

• Perspectiva de empresa: é o cash flow que resulta de um produto com marca, 

comparado com o cash flow que resultaria do mesmo produto mas sem marca. 

• Perspectiva do consumidor: a estabilidade e força de uma marca gere atitudes 

positivas junto do consumidor em relação à marca que resulta através das 

experiências que o consumidor tem com esta mesma. Estas experências 

permitem que o consumidor desenvolva atitudes face à marca e memórias 

positivas que influenciarão a próxima decisão de compra e possivelmente criar 

fidelidade à marca. Leuthesser (1988), define brand equity como sendo a 

lealdade dos consumidores perante a marca. Esta lealdade ajudará e tornará 
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possível criar barreiras à entrada para os concorrentes colocando a marca numa 

posição vantajosa.  

• Perspectiva de expansão do negócio: brand equity é medido em termos de 

poder de alavancagem da marca face a outros produtos no mercado. Uma marca 

bem sucedida no mercado poderá ser utilizada para alargar para novos negocios. 

O valor e notoriedade da marca permitirá introduzir novos produtos no mercado 

com menos risco de insucesso com a vantagem das novas extensões poderem 

tirar proveito das mais valias e know-how da marca mãe.  

 

De acordo com Farquar (1989), existem 3 etapas para gerir correctamente o capital da 

marca: a primeira etapa é a introdução do produto, isto é, desenvolver um produto de 

boa qualidade com uma boa imagem que resultará em avaliações positivas junto dos 

consumidores. O objectivo nesta fase é tornar a marca acessível na mente do 

consumidor e fácil de lembrar. A segunda etapa é a elaboração, cujo objectivo principal 

é aumentar o capital da marca através do contacto entre o consumidor e a marca, ou 

seja, criar uma forte ligação entre ambos. A última etapa é a fortificação da marca que é 

conseguido através da expansão para novos mercados através de estratégias de 

extensões de marca. 

 

David Aaker, um dos autores da literatura sobre marcas, com maior notoriedade (tem 

inúmeras publicações literárias e é largamente citado por outros), descreve brand equity 

como sendo os bens associados ao próprio nome da marca e ao seu símbolo (logótipo) 

que poderão valorizar ou desvalorizar o produto e/ou serviço. De acordo com esta 

definição, podemos concluir que o brand equity pode ser analisado a dois níveis 

dependendo do beneficiário do valor: ao nível do consumidor ou ao nível da empresa. 

Ou seja, customer based brand equity quando é o consumidor que está na origem do 

capital da marca e, firm based brand equity quando é a empresa que está na origem do 

valor do capital da marca. (Aaker, 1992).  Em termos do brand equity a nível da 

empresa (firm based brand equity), refere-se ao valor lucrativo em termos monetários e 

quotas de mercado alcançadas, ou seja, é o valor da marca através de uma perspectiva 

financeira. Porém, customer based brand equity ocorre quando o consumidor conhece e 

está familiarizado com a marca e tem em memória associações fortes, favoráveis e 
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únicas face à marca. A marca é valorizada de uma forma positiva quando os 

consumidores reagem mais favoravelmente ao marketing mix de um produto com uma 

marca conhecida em comparação com um produto idêntico mas sem marca conhecida 

(Keller 1993). Contudo, o capital da marca, ou seja, o seu valor, somente é realizado se 

a marca for conhecida e identificada junto dos consumidores. Ou seja, os consumidores 

terão que ter capacidade de identificar a marca através das memórias que têm dos 

atributos, características específicas e atitudes que associam à esta. Estas associações 

facilitarão a avaliação da marca e a decisão de compra.  

 

Com o objectivo de melhor perceber e identificar o que realmente gera e cria o 

verdadeiro valor da marca, David Aaker (1992) apresenta quatro dimensões que 

orientam o seu desenvolvimento e a sua gestão a saber: a notoriedade da marca, a 

percepeção da qualidade, as associações à marca e a lealdade. 

 

• Notoriedade da marca:  

A notoriedade da marca é muitas vezes subvalorizada pelas empresas (Aaker, 2000), 

porém, na literatura de marketing, foi sempre considerada como sendo um dos 

melhores indicadores do grau de conhecimento que os consumidores têm da marca. 

É por esta razão que é de extrema importância que as empresas percebam que a 

percepção que os consumidores têm da marca tem enorme influência no seu 

sucesso. É importante que os consumidores reconheçam e valorizem a existência da 

marca e distinguam os seus atributos que irão certamente influenciar o 

desenvolvimento de atitudes positivas ou negativas face a ela. Ou seja, o facto da 

marca ser conhecida pelo consumidor influencia a decisão de ser escolhida e 

seleccionada. É conhecido que as pessoas gostam do que lhes é familiar porque cria 

segurança e eventualmente lealdade. 

Quando uma marca tem grande notoriedade no mercado e junto dos consumidores, 

permite-lhe usufruir de várias vantagens. Ou seja, ajudará a inibir outras marcas a 

entrar no mercado, isto é, quanto mais uma marca é conhecida pelos consumidores, 

significa que a probabilidade de estar como marca de top of mind aumenta o que lhe 

dará prioridade em termos de decisão e opção de compra. Outras vantagens de 

conseguir notoriedade da marca é que fomentará uma relação de familiaridade que 
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actuará no seu benefício e fornecerá à empresa argumentos para motivar e forçar a 

própria distribuição (Elizabete Serra et al. 1998). 

 

• A Percepção da Qualidade: 

Esta dimensão refere-se ao nível de qualidade que o consumidor consegue 

distinguir, percepcionar e associar à marca além das características físicas que o 

produto já possui. A “qualidade” não é física, no entanto, o consumidor mesmo 

assim consegue aperceber-se quando um produto (ou serviço) possui qualidade. 

Essa percepção da qualidade do “produto” influencia a compra, diferencia a marca e 

permite praticar preços mais elevados. Assim, a percepção da qualidade terá 

impacto não só nas vendas mas também na produtividade da empresa (Aaker, 2000) 

uma vez que a qualidade percebida pelo consumidor é tomada como um juízo do 

consumidor sobre a superioridade do produto. De acordo com Elizabete Serra 

(1998), a marca reduz o esforço ao comprador no acto da compra pela informação 

que proporciona em termos de qualidade. 

 

• Associações à marca: 

De acordo com o autor, esta dimensão corresponde a qualquer coisa que crie uma 

ligação entre o consumidor e a marca. Poderá ser uma combinação de características 

e atributos do produto, situações de utilização do produto ou sensações que o 

produto ou a marca provoquem no consumidor. Serão estas associações que levaram 

à criação da imagem da marca e ao desenvolvimento de uma relação entre esta e o 

consumidor. 

Estes atributos que contribuiram para a imagem da marca segundo Park e al. (1986), 

poderão ser catalogados a três níveis: funcionais – motivam a procura de vantagens 

intrínsecas dos produtos para a resolução de problemas de consumo; de experiência 

– quando a procura é orientada para produtos que proporcionam a satisfação de 

necessidades de naturaza sensorial; simbólicas – quando geradas por necessidades 

pessoais de aprovação social, credibilidade ou estatuto, que a visibilidade de uma 

marca pode satisfazer (Elizabete Serra et al. (1998)). 
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• Lealdade à Marca: 

É verificado através da quantidade de consumidores que compram uma marca, 

repetem a compra e que são fieis à marca. Esta lealdade deve-se ao facto do 

consumidor reconhecer e valorizar qualidades superiores de uma marca quando 

comparada com outras. Quanto maior for a lealdade, mais poderosa ficará a marca e 

maior será a sua equidade.  

 

Pode dizer-se que a lealdade assenta em um cliente estabelecer uma ligação forte 

que transcende a compra actual de um produto ou serviço. Frequentemente associa-

se a ideia da lealade à ideia de recompensa do cliente. Como a concorrência pode 

com facilidade replicar os processos de fidelização, a longo prazo só aqueles que 

entregam um activo único podem ter sucesso.  

 

Um cliente leal permanecerá se percebeu que está a receber valor excepcional único 

de uma dada relação.  

 

Como pode uma empresa constituir lealdade à marca? Uma marca é uma promessa, 

e as promessas são para serem cumpridas (Pearson, Bryan (2006)). 

 

Programas de Fidelização (Loyalty Programs) são uma estratégia de marketing 

baseada na oferta de um incentivo com o objectivo de garantir a lealdade dos 

clientes para com o retalhista (Gomez et al, (2006)). 

 

A pesquisa sobre lealdade compreende a análise de dois aspectos: o aspecto 

comportamental e o aspecto afectivo. 

 

Benavent et al (2000) e Myer-Waarden (2002) dizem que os detentores de cartões 

de fidelização compram mais do que as pessoas que não os têm. Outro indicador de 

lealdade comportamental é a percentagem de quota de compra, definido pelo rácio 

das despesas totais de um consumidor feitas num retalhista específico. (Gomez et al 

(2006) 
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A maioria dos autores concordam na identificação de componentes- chave para o 

desenvolvimento de lealdade afectiva: atitude, satisfação, confiança e 

empenhamento (Gomez et al, (2006)). 

 

Em marketing, a lealdade dos consumidores está frequentemente associada a uma 

marca. A lealdade à marca dá aos vendedores a larga protecção de competição e 

maior controlo no planeamento de programas de marketing (Kotler, (2000)). 

Lealdade à marca é um “empenhamento profundo” em voltar a comprar, de forma 

consistente, um produto/serviço preferido, no futuro, deste modo causando a compra 

da mesma marca, apesar de influências situacionais e esforços de mudança (Oliver, 

(1999)). Esta definição permite distinguir a lealdade comportamental, atitudinal e 

situacional (Chaudhuri e Holbrook. (2001); Uncles et al. (2003)). 

 

Lealdade comportamental é expressa principalmente em termos de compra 

manifestada e comportamento de utilização, frequentemente determinada pela 

satisfação do cliente e é medida pelo histórico de compras da marca e das marcas 

concorrentes. 

 

A lealdade de atitude é frequentemente expressa como uma relação em curso com 

uma marca, frequentemente determinada pelas preferências positivas do cliente para 

com uma marca e é fortemente influenciada por outras. 

 

A lealdade situacional é frequentemente expressa como uma relação contingente 

para com uma marca (e.g. comprá-la-ei se estiver disponível ou se estiver em saldo) 

que é frequentemente determinada pela situação de compra (Mascarenhas et al 

(2006)). 

 

A lealdade à marca corresponde a uma atitude favorável em relação à marca que 

resulta em compras repetidas ao longo do tempo, pelo facto de ter aprendido (com a 

experiência que a marca satisfaz as suas necessidades). Em síntese, podemos afirmar 

que existem principalmente 2 ópticas de análise da lealdade à marca que dependem 

das teorias de aprendizagem subjacentes: a abordagem baseada na teoria do 
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“instrumental conditioning” que defende que a compra continuada de uma marca 

reflecte a lealdade à marca (mas isto não significa “commitment” para com a marca, 

reflecte apenas compras baseadas em inércia) e a abordagem baseada na teoria 

cognitiva que defende que o comportamento não é uma medida suficiente para 

avaliar a lealdade à marca, pois é também necessário uma atitude de compromisso  - 

“attitudinal commitment”. 
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Figura 7 - Como Brand Equity gera valor 
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Fonte: adaptado de Aaker (1996) 

 

É importante salientar que brand equity não aparece por acaso e nem sempre existe. 
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No seguinte capítulo, desenvolvemos o conceito de alavancagem da marca,  as suas 

vantagens e desvantagens como também uma descrição de algumas possíveis estratégias 

seguidas pelas empresas, como forma de expandirem para novos mercados utilizando o 

valor e imagem da própria marca. 

 

1.5 A Alavancagem da Marca 
 

A alavancagem da marca utiliza o poder do nome da marca já existente para segurar a 

entrada da empresa para uma nova, mas relacionada categoria de produtos. Como David 

Aaker e Erich Joachimstal (2000) afirmam, “a alavancagem da marca significa fazer 

com que a marca trabalhe mais, ou seja, é aumentar o seu impacto no mercado e 

estender a marca para novos mercados”. O conceito é simples, isto é, o objectivo é 

juntar o nome da marca a um novo produto por forma a facilitar a entrada para novos 

mercados. Tendo em conta a notoriedade da marca já existente, os consumidores 

poderão mais facilmente fazer a ligação entre as marcas, recorrendo às associações e 

atributos (qualidade, características específicas, sentimentos, etc) conectados à marca 

original. 

 

Uma das principais razões pelo qual a alavancagem da marca tem vindo a ser adaptada e 

praticada mundialmente pelas empresas, é simplesmente pelo facto que permite lançar 

novos produtos utilizando uma marca já conhecida no mercado, o que implica menor 

risco e uma maior probabilidade de sucesso. Cada vez mais as empresas optam por 

entrar para novos mercados utilizando a marca já existente, em vez de lançar novas 

marcas. Os dados revelam esta tendência, vejamos: “de acordo com a Nielsen 

Company, 40% dos lançamentos de novos produtos das grandes e médias empresas 

optam por praticar a alavancagem da marca” (Aaker, David, 1990). 

 

Segundo Lane e Jacobson, (1995); Meyers-Levy Louie e Curren, (1994) e Pitta e 

Katsanis, (1995), estabelecer uma marca em mercados internacionais e/ou nacionais 

poderá significar um investimento tão elevado (mais de $100 milhões) que se torna 

quase impossível e mesmo irreal para muitas empresas. Este custo, combinado com o 

esforço de diferenciar os produtos, evitar a concorrência de preços e alargar a base do 
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mercado dos produtos da empresa, tem aumentado o valor das marcas já estabelecidas e 

levado as empresas a reconhecerem o potencial e possibilidade de alavancar a marca 

para novas categorias de produtos. A alavancagem da marca é a estratégia adoptada em 

mais de 95% dos seus bens de consumo introduzidos no mercado. 

 

A estratégia da introdução de novos produtos através de extensões tem vindo a ser 

alargada. De 1977 a 1984, aproximadamente, 40% das 120 às 175 novas marcas que 

foram introduzidas nos supermercados anualmente nos EUA, foram através de 

extensões ( Nielsen, 1985). Em 1986, mais de $15 bilhões das vendas de retalho e mais 

do que 34% das vendas de têxtil e acessórios eram compostas por produtos licenciados 

ou de patentes de marcas. (Kesler, 1987). 

 

A alavancagem da marca é uma forma importante de introduzir novos produtos porque 

fornece aos consumidores um sentido de familiaridade, onde as características e atitudes 

positivas já existentes face à marca original, são transportadas para a nova categoria de 

produto. A marca será reconhecida quase de imediato pelos consumidores e aqueles 

com opiniões favoráveis sobre a marca, terão curiosidade em experimentar o novo 

produto da marca mãe.  

 

É evidente que o objectivo de qualquer empresa é estabelecer e aumentar a rentabilidade 

do seu negocio. A feroz competitividade sentida nos mercados durante as últimas 

décadas tornou o lançamento de novas marcas uma acção perigosa e arriscada, não 

obstante o facto dos custos elevadíssimos que implica. Este cenário obrigou as empresas 

a procurarem outras formas de continuarem a crescer no mercado utilizando vias mais 

económicas e seguras. As fusões e aquisições de empresas e de marcas tornou-se 

popular e rapidamente verificou-se os benefícios e vantagens possíveis. A importância 

da marca e as sinergias que esta poderia trazer tornou-se evidente e as empresas 

rapidamente actuaram sobre este fenómeno o que levou ao desenvolvimento da 

estratégia de estender a marca já existente, conhecida e valorizada pelos consumidores 

para novos horizontes. Porém, a alavancagem da marca não é uma estratégia simples de 

executar e nem sempre garante sucesso.  A marca é um bem sensível e deverá ser 

tratada cuidadosa e estrategicamente. Vários estudos têm demonstrado que nem sempre 
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a marca pode ser estendida e nem sempre os novos produtos são aceites – o mercado em 

que se instala deverá ter ligação e enquadramento com a marca original. Esta situação 

poderá causar danos à marca mãe e confusão junto dos consumidores. De acordo com 

Nancy Giddens (2002), a forma mais eficaz de evitar o desapontamento dos 

consumidores leais à marca, é simplesmente manter o nível de qualidade consistente 

através dos diferentes produtos da marca. Portanto, é importante alavancar a marca para 

categorias que sejam relacionadas com a marca ou produto original.  

 

Tendo em conta que restrições e desvantagens existem em qualquer estratégia, as 

vantagens de uma estratégia de alavancagem da marca são bem interessantes e positivas 

tanto para as empresas como para os consumidores. Ao nível dos consumidores, o risco 

de compra é diminuído uma vez que novos produtos ou marcas estão associados a 

marcas já conhecidas e de valor oferecendo desta forma, segurança e garantias de 

qualidade. Além do mais, o tempo e envolvimento na busca de informação sobre os 

novos produtos também é reduzido uma vez que já conhecem a marca mãe, o que 

facilita largamente o processo de decisão de compra. Ao nível das empresas, uma das 

vantagens de alavancar a marca é que, quanto maior for o número de produtos que uma 

marca tiver, mais espaço de prateleira ocupará e consequentemente, maior será a 

probabilidade de venda. Esta maior oferta de variedade de produtos aumentará também 

a probabilidade de satisfazer os seus consumidores o que se traduzirá  num aumento de 

fifelidade à marca. Por fim, existe a possibilidade de tirar proveito das mais valias da 

marca mãe o que diminuirá os custos de lançamento de novos produtos ou marcas em 

termos de I&D, marketing e publicidade.  

 

Razões da alavancagem da marca: 

Sendo a alavancagem da marca o resultado esperado de uma estratégia de extensão da 

marca, para compreender este fenómeno interessa perceber a razão pelo qual as 

empresas apostam em extensões de marca. Assim, é necessário voltar á década de 70 

em que o mundo sofreu grandes alterações. A tecnologia modernizava e melhorava cada 

vez mais, aumentava o número de mulheres no mercado de trabalho, os consumidores 

tornavam-se cada vez mais inteligentes e exigentes e, as preferências do consumidor em 

geral tornavam-se mais diversas. Estas alterações levavam as empresas a acreditar que a 
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única forma de satisfazer as necessidades dos clientes era através do desenvolvimento e 

introdução de novos produtos no mercado. Ou seja, acreditava-se que empresas sem 

novos produtos acabariam por ter de sair do mercado.  

 

O conceito do ciclo de vida do produto assumiu-se e a maior parte das missões dos 

especialistas de marketing era criar e lançar novos produtos que iriam atrair e fidelizar 

novos clientes, aumentar o volume de vendas e estabelecer o futuro da empresa. No fim 

dos anos 70 e início dos anos 80, várias empresas começaram a analisar profundamente 

a questão e todo o processo que rodeava o lançamento de novos produtos. Verificava-se 

que os custos de tal acção eram exorbitantes com riscos elevadíssimos com baixas 

probabilidades de sucesso e que nem sempre compensavam o esforço e investimento 

feito. O mercado encontrava-se instável e os custos de média e publicidade aumentavam 

drasticamente (Gibson, Howard, 1985) e as empresas procuravam novas estratégias e 

vias de crescimento. Durante este período, os gestores das empresas começavam a 

tomar consciência da importância do valor da marca que era uma fonte de poder para se 

lançar em novos mercados. Rapidamente identificaram-se as vantagens de tal estratégia 

e os benefícios que se podiam obter em utilizar uma marca já integrada e conhecida no 

mercado para penetrar novos mercados (Edward, Tauber, 1988).  A chave de sucesso 

revelou ser claramente a notoriedade da própria marca.  

 

Verifica-se desta forma, que nas últimas décadas, eram cada vez mais as empresas a 

apostarem na alavancagem da marca, ou seja, apostaram em marcas já estabelecidas no 

mercado para introduzirem novos produtos. “As extensões de marca têm proliferado 

durante a última década, batendo o recorde com estimativas variando entre 81% a 

95%, no inicio desta década”. (The Wall Street Journal, 1992). O raciocínio por detrás 

desta estratégia de associar a marca já conhecida a novos produtos, era de fornecer aos 

seus consumidores e ao mercado em si, uma sensação de familiariedade e segurança ao 

estender (alavancar) as características e atributos positivos para novas categorias de 

produtos. 

 

As estratégias mais comuns e utilizadas pelas empresas para alanvancarem a marca é 

através de extensões de marca ou extensões de linha. Vejamos as seguintes definições: 
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Extensões de linha: estratégia de utilizar o nome de uma marca já existente e 

conhecida, para entrar num novo segmento de mercado mas mantendo-se na classe de 

produto que se encontra actualmente. Extensões de linha transformam marcas de 

produto em “range brands”, oferecendo ao mercado vários produtos diferentes mas 

com valores em comum (Hart e Murphy, 1998). (exemplo: a marca Tide lança o novo 

produto Tide em Líquido; a marca Coke Cola lança o novo produto Coke Cola Light). 

 

Extensões de marca: estratégia de utilizar o nome de uma marca já existente e 

conhecida, para entrar numa classe de produto completamente diferente da actual. 

(exemplo: a marca Yamaha está associada a motos e estendeu a sua marca para o 

mercado de pianos; Yves St. Laurent está associada a roupa haute couture, perfumes e 

maquillagem). 
 

Um estudo sobre empresas no mercado Americano, permitiu constatar que as formas 

mais habituais de praticar alavancagem da marca é através de uma estratégia de 

extensões de linha ou de extensões de marca. Porém, face estas estratégias de estender a 

marca, pode-se ainda optar por sub- estratégias (down- scale e/ou  up- scale) como 

veremos no capítulo seguinte. 
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Figura 8 - Alavancagem da Marca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Adaptado de: Aaker, David 1996, (p.275) 
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II. As Extensões de Marca e o Comportamento de Compra 

 
Este capítulo apresenta, de uma forma mais completa, uma revisão sobre o conceito de 

extensões de marca onde apresentamos as possíveis estratégias e diferentes formas de 

estender uma marca para novos mercados. De seguida, os estudos de maior relevância 

são analisados e concluímos com a apresentação de alguns modelos de comportamento 

de compra. 

 

2.1 Estratégias de Extensão de Marca 
 
Como dissemos, para alavancar a marca, a estratégia mais utilizada pelas empresas é a 

extensão de marca. Porém, a alavancagem da marca, também poderá apoiar-se numa 

estratégia menos agressiva e ambiciosa, a extensão de linha segundo a qual a marca é 

estendida somente dentro da mesma categoria do produto. Quando o objectivo é de 

alavancar a marca para mercados acima ou abaixo do actual, apenas diferenciando-se 

através do preço e da qualidade, a marca estará a optar por uma estratégia de extensão 

vertical. 

 

Neste próximo capítulo iremos apresentar os conceitos, incluindo uma revisão de 

literatura, sobre extensões de marca, extensões de linha e extensões verticais, expondo 

as vantagens e desvantagens de cada estratégia. 

 
2.1.1 Extensões de Linha 

 

a) Enquadramento Teórico: 

A estratégia de linha tem como objectivo entrar em novos mercados e cativar novos 

consumidores mas actuando sempre dentro da mesma categoria de produto. Ou seja, a 

empresa tem como fim, desenvolver novos produtos com características suficientemente 

de “novidade” capazes de despertar interesse junto dos consumidores. Algumas 

estratégias utilizadas podem ser através da embalagem do produto, por exemplo 

apresentar um formato económico, embalagem familiar ou formato de viagem. 

Extensões de linhas podem também apresentar novos sabores, diferentes conteúdos 

nutricionais ou produtos que contenham aditivos especiais, ou seja, diferem do produto 
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original no que diz respeito a sabores, tamanhos e/ou preço. Temos como exemplos de 

extensões de linha: Diet Coke, Cherry Coke; Häagan Daz Gelado de Morango, de 

Chocolate, de Cheese Cake, de Café; Cool Beer-6 Pack; Heinz Ketchup em garrafa de 

vidro ou embalagem de plástico “Easy Squeeze Heinz Ketchup”, etc. 

 

Esta estratégia de adicionar novos itens a uma linha de produto de uma marca tem vindo 

a ser uma das estratégias mais utilizadas no marketing de produtos embalado. Segundo 

Gallo (1992), “Quase 90% dos produtos embalados introduzidos todos os anos, são 

extensões de linha” e Nancy Giddens (2002), afirma que mais de metade de todos os 

novos produtos introduzidos no mercado são extensões de linha. 

 

Extensões de linha é uma óptima estratégia para atrair novos clientes especialmente 

quando novas tendências surgem. Um bom exemplo é o aumento da procura que se tem 

verificado nos últimos anos de produtos light e de baixas calorias. Vários produtores de 

produtos alimentares tomaram proveito desta nova tendência e novos hábitos de comer 

para lançarem novas versões dos seus produtos, por exemplo: “sem açúcar”, “50% 

menos gordura”, “light”, “sem colesterol”, etc. Ou seja, a barreira que existia entre a 

marca e os consumidores que preferem comidas de baixas calorias foi quebrada por 

muitas marcas. O facto da marca poder oferecer o mesmo produto mas com 

características um pouco diferentes, sabores diferentes, e até mais saudáveis, fornece 

variedade e permite satisfazer as necessidades de um maior número de consumidores.  

 

“Em categorias caracterizadas por comportamentos de compra que procuram 

variedade, a estratégia de extensão de linha pode ajudar a manter a quota de mercado 

da empresa dessa categoria de produtos” (Guiltinan, 1993). 

 

A estratégia de extensão de linha torna-se também um boa aposta para todas as marcas 

que se encontram actualmente no fim do seu cículo de vida. As empresas podem, desta 

forma, usar este tipo de estratégia para renovar o seu produto e introduzir uma extensão 

“new and improved” tornando-o mais actual e interessante.  Temos como exemplo a 

marca de batatas fritas Ruffles que conseguiu modernizar o seu produto apresentando 
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novos produtos, para a sua marca, como Ruffles com sabor a Rancho, Presunto, 

Ketchup, etc. 

 

É óbvio que uma das principais razões para investir numa estratégia de extensão de 

linha é para angariar novos consumidores ou, como vimos, fidelizar os existente. No 

entanto, a implementação desta estratégia nem sempre é fácil e nem sempre resulta em 

sucesso.  Como qualquer outra estratégia, tem as suas vantagens e desvantagens.  

 

b) Vantagens e Desvantagens: 

Uma das maiores vantagens de utilizar uma extensão de linha são todos os benefícios e 

mais valias que se obtém em utilizar uma marca já conhecida no mercado e junto dos 

consumidores. Uma extensão de linha introduz os seus novos produtos utilizando 

sempre o nome da marca original acrescentando ligeiras modificações e melhorias 

permitindo desta forma, trazer novas vantagens para a marca. A extensão de linha torna-

se uma estratégia importante porque reduz o risco de não aceitação pelo mercado 

associado ao desenvolvimento de novos produtos. Ou seja, dado o sucesso já 

estabelecido da marca mãe, os consumidores reconhecem de imediato o nome do 

produto e mais facilmente experimentarão a nova extensão de linha. Desta forma, o 

esforço normalmente necessário em lançamentos de novos produtos, seja a nível 

financeiro e/ou publicitário, é largamente reduzido tendo em conta a notoriedade já 

existente da marca. Além do mais, economias de escala também podem ser alcançadas 

quando os produtos utilizam recursos de produção, de marketing e ainda canais de 

distribuição já existentes. (Guiltinan, 1993).  

 

Outro grande benefício que as extensões de linha fornecem é o potencial de criar 

barreiras competitivas no mercado. O facto da marca ter várias extensões permite 

ocupar um maior espaço de prateleira aumentando desta forma a visibilidade da marca. 

Todo o espaço de prateleira que a marca ocupar significa menos espaço disponível para 

outras marcas ocuparem. Como consequência, haverá uma maior variedade na oferta, 

atraindo desta forma mais consumidores e potenciando novas compras, resultando na 

possibilidade de aumentos de lucro. (Giddens, Nancy (2002), Ashley, Lye, 
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Venkateswarlu e Jo Barrett (2001); Aaker (1991), Bottomley, Paul e Holden, Stephen 

(2001), Keller, Kevin (2000). 

 

No entanto, as extensões de linha nem sempre resultam em sucesso. A implementação 

da estratégia é crucial e exige grande orientação e organização.  Existe sempre a 

possibilidade do novo produto não ser aceite pelos consumidores e resultar num 

fracasso, o que poderia ter consequências negativas e até causar danos  à marca original 

e a todos os seus produtos. Outra desvantagem deste tipo de estratégia é a possibilidade 

de canibalização da própria marca mãe e dos seus outros produtos.  Uma forma de 

evitar este problema é criar diferenças significativamente notáveis entre os produtos. 

Mesmo em produtos semelhantes, a diferença terá de ser tal que evite a concorrência 

entre eles. 

 

De uma forma geral, as vantagens que as extensões de linha apresentam e a facilidade 

em contornar as desvantagens, tornam esta estratégia numa das formas mais populares e 

lucrativas de alavancar uma marca. No entanto, é importante perceber que a chave de 

sucesso está na diferenciação das novas extensões.  O consumidor tem que perceber os 

benefícios dos novos produtos e têm que ser suficientemente significativos para 

alimentar a sua curiosidade. Ou seja, a mais valia do novo produto tem que ser 

claramente identificada e não existente no produto actual da marca original. Estender a 

linha com produtos que não serão significativos para os consumidores poderá ter 

consequências negativas para a empresa e a sua marca. (Quelch e Kenny, 1994). 

 

Os autores Baw, Landwehr, Kristen (1989) e Dhar (1997), explicam que os 

consumidores, quando são confrontados em super/hipermercados, com prateleiras de 

artigos muito semelhantes, ficam muito confusos e poderão utilizar o factor de preço 

para simplificar a decisão de compra ou até desistir por completo. Este tipo de situação 

poderá afectar a margem e volume de vendas geradas por uma linha de produtos. É por 

esta mesma razão que as extensões de linha têm que ser cuidadosamente analisadas e 

geridas de forma a apresentar produtos que serão valorizados pelos consumidores. 

Estudos efectuados nos Estados Unidos, demonstraram que em 1997, cerca de 6% dos 

25,000 produtos embalados introduzidos no mercado é que realmente apresentaram 
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diferenças e melhorias substancialmente notáveis e valorizadas pelos consumidores a 

nível da formulação do produto, posicionamento, embalagem e novas tecnologias 

(Andrews, Jonlee e Low, S. George (1998). Este tipo de situação poderá desagradar o 

consumidor e desvalorizar a marca original. Porém, há quem argumente que mesmo 

nestas situações, onde a nova extensão pouco acrescenta em termos de novidade, o 

simples facto do novo produto estar a ocupar espaço de prateleira que em outras 

circunstâncias, seria ocupado por marcas concorrentes, é, só por si, uma grande 

vantagem que facilmente motiva a implementação deste tipo de estratégia. 
 
2.1.2 Extensões de Marca 
 
No mercado competitivo de hoje, a estratégia de extensões de marca tem levado ao 

crescimento de várias empresas e tem vindo a ser a estratégia principal para introduzir 

novos produtos no mercado ao longo das três últimas décadas. O poder desta estratégia 

é evidenciado por diversos autores, nomeadamente:  

 

Aaker, David (1990) “Todos os anos desde 1977 a 1984, 120 a 175 novas marcas 

foram introduzidas nos supermercados dos Estados Unidos e, em cada um desses anos, 

40% das novas marcas introduzidas eram extensões de marca.”.  

 

Kesler, (1994) “Em 1986, mais de 34% das compras de produtos de apparel e 

acessórios envolviam nomes licenciados de marcas já estabelecidas no mercado e estes, 

só se referem a uma parte dos $15 biliões de vendas de retalho de produtos que 

utilizaram marcas licenciadas e com grande notoriedade no mercado.”  

 

Murphy, (1997) “Extensões de marca constituem estimadamente 95% dos 16.000 

produtos novos lançados nos Estados Unidos todos os anos”  

 

Extensões de marca é uma estratégia que explora a imagem da marca como também a 

sua notoriedade no mercado e junto dos consumidores. O valor, reputação e poder que 

uma marca tem, fornece junto dos seus consumidores um bem estar de familiaridade, 

estabelecendo desta forma confiança face a marca o que ajuda a diminuir o risco de 

compra e incertezas. Adicionalmente, extensões de marca podem reduzir o custo de 
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aceder a canais de distribuição e tornar os esforços promocionais mais eficientes 

(Aaker, (1991), Smith e Park (1992), Tauber (1988). De acordo com David Aaker 

(1991), uma das principais razões pelo qual as empresas continuam a utilizar 

agressivamente estratégias de extensões de marca, é com o objectivo de criar 

motivação, ânimos, e excitação numa marca madura. Contudo, é importante realçar o 

facto que este tipo de estratégia poderá ter as suas limitações e nem sempre garante o 

sucesso de lançamento de novos produtos. 

 

a) Enquadramento Teórico: 

Existe uma clara distinção entre uma estratégia de extensão de linha e extensão de 

marca. Numa situação de extensão de marca, o objectivo não é estender a marca para a 

mesma categoria de produto (este é o caso de extensão de linha) mas sim, utilizar a 

marca original para facilitar a entrada em novos segmentos de mercado completamente 

diferentes do actual. Alguns exemplos: McDonald’s Photo Lab, Yamaha Piano’s, 

Calvin Klein Perfume, Isqueiros Bic, Virgin Airlines, Palmolive Shampoo, etc. 

 

A estratégia de extensões de marca é mais ambiciosa do que extensões de linha uma vez 

que o objectivo é entrar para uma classe de produto diferente (Aaker e Keller, 1990, 

Tauber 1988), onde obviamente os riscos são maiores. Esta estratégia pressupõe que a 

promessa da marca original possa ser estendida a produtos de outra categoria. 

 

Uma estratégia de extensão de marca assenta no reconhecimento do nome e da imagem 

da marca original em entrar para novos mercados (Aaker e Keller, 1990), o que 

significa uma redução no custo de entrada que são, frequentemente, uma redução nos 

custos de distribuição (Farquhar, 1990). Sendo assim, uma marca já estabelecida e 

reconhecida no mercado é muitas vezes utilizada pelos marketeers como uma forma de 

reduzir o fracasso e insucesso de novos produtos. O sucesso de extensões de marca do 

género, óculos do sol Gucci, Motas BMW, champô Ivory, Isqueiros Bic, etc., 

evidenciam o verdadeiro valor das estratégias de extensões de marca que, segundo a 

tipologia de Tauber (1988), podem ser de 7 tipos: 
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- utilização do o mesmo tipo de produto, mas numa forma diferente (“Jell-O Pudding 

Pops” é um exemplo clássico). Ou seja, já existia no mercado Jell-O Pudding e através 

da alteração da embalagem (agora num pau) e alterando a forma de comer o pudim 

(agora em forma de gelado) estendeu-se o produto para uma nova categoria de produtos.  

 

- utilização de um distinto sabor/ingrediente/componente da marca mãe no novo item, 

(novo produto) de uma categoria diferente. Os gelados “Oreo Cookies n’Cream Ice 

Cream” ou “Mars Ice Cream” são exemplos deste tipo de extensão de marca.  

 

- a seguir temos a extensão de marcas através de recurso a  produtos de companhia 

onde, através de situações de relacionamentos, a marca pode ser alavancada para outra 

categoria de produto Temos como exemplo a pasta dentífrica “Colgate Plus Toothpaste 

que lançou Colgate Mouthwash” e a marca de pilhas Duracell que lançou as lanternas 

“Duracell Durabeam Flashlights”).  

 

- a venda de outro produto ao cliente que já pertence à base de consumidores da marca 

original: mesmo consumidor do franchise. Por exemplo, venda de “Visa Travellers 

Cheques” ou “Visa Gold” a clientes que já são consumidores de um cartão de credito 

Visa.  

 

- aplicação da perícia. Por exemplo, a Bic consegue aplicar o seu know-how e perícia de 

desenvolver canetas de plástico descartáveis no desenvolvimento de isqueiros plásticos 

descartáveis. Para que este tipo de extensão de marca funcione, as empresas têm que 

introduzir as extensões em categorias de produtos onde os consumidores acreditem que 

a empresa tem o know-how necessário para o fazer.  

 

- utilização dos benefícios/ atributos/características próprias nos novos produtos.  

Neste caso, o autor utiliza o exemplo da suavidade da Ivory para demonstrar que 

“suavidade” é uma característica específica da marca original e que deverá ser 

reconhecida nos novos produtos (Ivory Shampoo; Ivory Dishwashing Liquid).  
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- a alavancagem da imagem, prestígio e estatuto do designer, por exemplo, o prestígio e 

valor das marcas Porsche, Cristian Dior, Versace é transferido para a categoria dos 

produtos de óculos do sol e perfumes.  

 

O facto da extensão depender da marca mãe e tudo que ela representa, seja através do 

mesmo nome ou por associações a características específicas, significa que terá grande 

influencia na imagem das novas extensões. Em situações onde a marca mãe e a nova 

extensão encontram-se em categorias de produtos similares, a imagem e valor da marca 

mãe é facilmente transportada para os novos produtos e vice versa. Ou seja, a marca 

mãe poderá ficar sujeita a alterações inesperadas face à sua imagem com os 

lançamentos de novas extensões. Por forma a evitar estas situações, é aconselhado a 

desenvolver novos produtos com características suficientemente originais e diferentes 

da marca original, em novas categorias de produtos, que representam novos contextos e 

formas diferentes de utilização, que tornará a independência entre a marca mãe e a 

extensão mais fácil. Sendo assim, o objectivo é motivar e gerar, junto dos 

consumidores, novas opiniões face à marca mãe mas, distintas e orientadas para a nova 

extensão na sua categoria de produto.  

 

Mas, mesmo em situações em que a marca e a extensão são produtos de categorias 

completamente diferentes, nem sempre os novos produtos são aceites e por vezes, estes 

insucessos podem danificar a própria imagem da marca mãe. 

 

Existem vários estudos que estudaram os efeitos negativos de extensões na marca 

original, como Aaker e Keller (1990), Boush e Loken (1991) Loken e Roeder, John 

(1993), e Roeder e Joiner (1998) que serão  analisados à posteriori neste estudo. 

 

De acordo com o autor David Aaker (2000), uma marca só deve estender-se até onde 

“enquadra”, onde acrescenta valor e até onde a nova associação realça a sua equidade. 

Isto é, o consumidor tem que se sentir confortável com a marca na sua nova categoria. 

Deverá haver um elo que associa a extensão à marca mãe, seja ela com base num 

ingrediente (Arm & Hammer Carpet Deodorizer), um atributo (Sunkist Vitamin C 

Tablets), uma aplicação (escova dos dentes Colgate), por perícia (Honda – máquinas de 
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cortar relva), ou pela imagem de designer (carteiras Dior).  Ou seja, a ligação entre as 

duas categorias tem que existir e tem que ser lógica de forma a ser bem aceite pelo 

consumidor. 

A fim de evitar lançamentos de produtos de insucesso, é importante perceber quais os 

factores que influenciam as atitudes e sucesso das extensões. Em 1990, os autores David 

Aaker e Kevin Keller apresentaram um estudo onde procuravam analisar factores que 

teriam influência no sucesso de extensões e verificaram que uma das variáveis com 

maior influência era o factor de haver um “fit” entre ambos, isto é, haver uma ligação, 

enquadramento, semelhança entre a marca mãe e as suas extensões. Vários autores 

replicaram este mesmo estudo para testarem os resultados, por exemplo Bottomley e 

Doyle (1996), Barret, Lye e Venkateswarlu (1999); Chernatony (2001) e todos 

provaram empiricamente que o sucesso de uma extensão depende até um certo ponto, 

do facto de existir ou não um fit (ou semelhança) entre as duas categorias de produtos. 

(Por exemplo: quando a marca de cerveja Heinken lançou Vinho Heineken verificou-se, 

junto da opinião dos consumidores, a existência de um certo fit entre as duas classes de 

produtos).  

 

Verifica-se portanto, que uma extensão de marca, mesmo pertencendo a uma categoria 

de produto completamente diferente da marca mãe, deve transmitir uma ligação entre 

ambos por forma a que os consumidores consigam verificar um enquadramento e 

associação à marca original. Esta situação deve-se ao facto de que as ideias e 

expectativas que os consumidores já têm formuladas sobre a marca mãe, vão de certa 

forma, influenciar as opiniões que irão conceber sobre a extensão. Isto é, a empresa tem 

que convencer e fazer acreditar ao consumidor que ele pode depender e utilizar a 

informação, crenças e expectativas que já têm da marca original, para avaliarem a 

extensão. Se este objectivo for conseguido e o consumidor conseguir identificar um fit 

entre as duas categorias, a extensão terá uma maior probabilidade de sucesso.  

 

No entanto, isto não significa que o sucesso de um extensão de marca depende somente 

do factor de existir uma semelhança face à marca mãe. A marca Virgin tem conseguido 

estender a sua marca para categorias de produto completamente alheias à da marca 

original.  
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b) Vantagens e Desvantagens: 

É extremamente importante analisar as vantagens e desvantagens de uma estratégia de 

extensão de marca por forma a perceber não só o valor, como também o risco que 

poderá implicar para a empresa. 

 

Como já foi dito anteriormente, uma das maiores vantagens de utilizar extensões de 

marca, é a redução de custos das despesas de marketing que normalmente ocorrem 

quando novas marcas são introduzidas no mercado. (Tauber 1981; Tauber, 1988; Keller 

e Aaker, 1990; Randall, 1997). Outros custos também poderão ser reduzidos através de 

economias de escala quando os novos produtos conseguem tirar proveito dos recursos 

de produção e distribuição da marca original (Andrews e Low, 1998). 

 

A introdução de uma nova extensão também poderá ter efeitos bem positivos na marca 

original e até ajudar a revitalizá-la. Ou seja, o lançamento do novo produto poderá 

aumentar a notoriedade da marca original e aumentar mesmo as suas próprias vendas 

dado a possibilidade de haver efeitos sinergéticos de publicidade relativa à entrada do 

novo produto no mercado. (Tauber, 1998; Aaker 1990; Randall, 1997). Esta situação 

poderá também aumentar a visibilidade e conhecimento da marca junto dos actuais e 

dos novos consumidores. Ou seja, o facto desta situação potenciar nova publicidade à 

marca, aumentará a sua visibilidade que ajudará a reconquistar os consumidores que a 

esqueceram ou já não ouvem falar dela como também conquistar novos clientes. 

 

Uma outra grande vantagem deste tipo de estratégia, é o facto de poder estender a marca 

para novas categorias de produto conseguindo desta forma ganhar novas quotas de 

mercado e aumentar os lucros da empresa. Este objectivo torna-se mais fácil uma vez 

que a marca mãe serve de suporte e reforço de garantia e segurança para os 

consumidores. De acordo com Taylor (2004), “ 58% dos consumidores entrevistados no 

Reino Unido experimentariam um novo produto de uma marca que já conhecem versus 

3% face a uma marca nova”. Além do mais, o facto deste tipo de estratégia permitir 

uma ligação entre a marca mãe e a nova extensão, facilita a entrada em novos mercados 

uma vez que os consumidores mais facilmente acreditarão nos novos produtos tendo em 

conta o valor da marca mãe. Este factor ajudará a reduzir o risco de insucesso do novo 
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produto, especialmente quando a marca mãe já por si, transmite os benefícios desejados 

na nova categoria (Tauber, 1981).  

 

Outra grande vantagem neste tipo de estratégia, à semelhança do que acontece tal como 

no caso de extensões de linha, é o facto de criar barreiras à entrada. O simples facto 

destas novas extensões de marca ocuparem espaços de prateleira significa que estão a 

ocupar espaços que de outra forma seriam ocupados por marcas concorrentes. Além do 

mais, a grande variedade de extensões possíveis, permite preencher os furos nas linhas 

de produto aumentando a possibilidade de responder às oportunidades que surgem 

constantemente devido às alterações e avanços na tecnologia que motivam os desejos 

dos consumidores (Randall, 1997). O facto de poder estar presente em várias categorias 

de produto também facilita e cria a possibilidade de responder às necessidades e desejos 

dos vários segmentos do mercado (Keller e Aaker, 1992). 

 

De uma forma sintetizada e de acordo com Czellar (1998), as vantagens mais 

importantes de extensões de marca são “as reduções do risco percebido pelos 

consumidores no processo de decisão de compra, eficiência nos custos promocionais, o 

aumento de probabilidade de ganhar espaço de distribuição e por fim, o “feedback” 

positivo do capital da marca (brand equity) da empresa no caso da extensão ser bem 

sucedida. 

 

Como qualquer outro tipo de estratégia, uma extensão de marca, apesar de apresentar 

óptimas vantagens de crescimento para uma empresa, também possui as suas 

desvantagens. Quando uma extensão é demasiadamente bem sucedida, a empresa 

poderá ser confrontada com uma situação de canibalização das vendas da marca mãe 

(Aaker, 1990; Bottmley, 1996 e Lane, V. 1995). Ou seja, a nova extensão poderá ter 

grande sucesso junto do mercado com aumento de vendas, no entanto, as vendas do 

produto da marca original poderão começar a diminuir o que poderá causar danos junto 

da imagem e equidade da marca original (Aaker, 2004). 

 

Uma outra grande desvantagem deste tipo de estratégia é o facto de existir a 

possibilidade de efeitos recíprocos junto da marca mãe. Tendo em conta a forte ligação 
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que se cria entre ambas, qualquer ocorrência negativa que aconteça junto da nova 

extensão poderá ter efeitos graves junto da marca original. Ou seja, o insucesso de um 

novo produto poderá danificar a imagem da marca mãe. No entanto, os dados 

apresentados nos escassos estudos efectuados sobre este assunto, não revelam grandes 

evidências de que extensões de marca mal sucedidas possam diluir ou danificar a 

imagem da marca original. (Keller e Aaker, 1992; Romeo, 1991). Nestes estudos, os 

inquiridos tiveram que avaliar marcas já com alguma notoriedade no mercado onde 

foram fornecidos com alguma informação que indicava que a marca não tinha grande 

sucesso em termos de volume de vendas geradas, nem sucesso em termos de 

desempenho dos vários atributos do produto (Keller e Aaker 1992). Numa segunda fase 

do estudo, os inquiridos receberam informação negativa sobre a nova extensão da marca 

e verificou-se que as avaliações dos consumidores face à marca original, não sofreu 

alterações nem diferiu da avaliação efectuada antes de terem recebido a informação 

negativa (Keller e Aaker, 1992; Romeo 1991). 

 

Porém, em 1993, foi efectuado outro estudo pelos investigadores Loken e John que 

procuravam investigar os efeitos do fracasso de uma extensão nas associações e 

atributos relacionados com a marca original. De acordo com os dados recolhidos, 

verificou-se que os efeitos de diluição só ocorrem quando os atributos da extensão da 

marca são inconsistentes com as crenças da marca mãe. (Aaker, 1990; Randall, 1997). 

Isto é, a extensão, além de poder gerar efeitos de canibalização das vendas da marca 

original, poderá danificar a sua imagem através da criação e associação de novos 

atributos, sendo reflectidas através da nova extensão, que poderá confundir o 

consumidor (Ries e Trout, 1981). Ou seja, os atributos mais favoráveis da marca mãe 

não devem ser alterados nem confundidos com os atributos dos novos produtos. 
 

Para concluir, diremos que as maiores desvantagens de uma estratégia de extensão de 

marca é a possibilidade de afectar negativamente a marca original através da 

proximidade e ligação existente com a extensão, o risco de transportar atributos e 

características indesejadas da nova extensão para a marca original e o risco de 

canibalização das vendas da marca mãe em situações onde se verifica o sucesso da 

extensão. 
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2.1.3 Extensões Verticais 

 

A estratégia de extensões verticais actua através da diferenciação do preço e não 

propriamente através da alteração da função do produto. Com o objectivo de conquistar 

novos potenciais mercados, pois devido à sensibilidade ao preço, a marca pode tornar-se 

“off limits” para estes consumidores. O contrário também se verifica, ou seja, muitas 

vezes, a marca tem todo o potencial para subir e conquistar mercados acima do actual. 

O objectivo nestes casos é um pouco mais difícil mas não impossível de atingir.  

 

A estratégia de uma extensão vertical simplesmente implica estender a marca para um 

mercado aparentemente atractivo que está acima ou abaixo da posição actual da marca. 

Face ao crescimento e rentabilidade dos mercados de luxo e segmentos Premium, torna 

a mudança difícil de resistir. Esta é uma das principais razões por que tantas empresas 

são seduzidas pela estratégia de extensões verticais. Este tipo de estratégia tem à sua 

disposição duas vias possíveis: aceder a mercados abaixo (downscale) ou tentar aceder a 

mercados acima (upscale) do actual. Ambas as vias apresentam vantagens apetitosas e 

rentáveis se forem alcançadas, porém, as desvantagens não devem ser de todo 

desconsideradas. 

 

O desejo das empresas de estenderem a marca para mercados abaixo do actual, é, 

incentivado pelo crescimento que se tem verificado nos últimos anos destes mercados. 

Os factores económicos dos últimos tempos, a tecnologia moderna e free trade que 

ocorre entre todos os países do mundo tem motivado uma descida nos preços facilitando 

a introdução de novos produtos e possibilitando a prática de preços muito mais baixos. 

Estes mercados tornam-se rapidamente alvos de crescimento e todas as marcas querem 

tirar proveito. Porém, a vitalidade e altas margens praticadas nos mercados premium são 

factores muito atractivos para qualquer empresa em busca de sucesso e lucro. No 

entanto, esta mudança para mercados acima, é perigosa e arriscada para a marca mãe 

uma vez que a imagem da qualidade desta torna-se sujeita a grandes alterações. O 

objectivo neste tipo de estratégia é conseguir alavancar a marca para este novos 

mercados, usufruindo ao máximo das oportunidades, sem causar grandes alterações de 

imagem à marca original. Ou seja, a ligação entre ambas deve estar presente, porém, a 



Extensões de Marca e Diferentes Comportamentos de Compra: Modelo Econométrico de Avaliação 

 69 

marca mãe deve ocupar um papel secundário e ficar protegida de quaisquer novas 

associações à extensão. (David Aaker, 1997) 

 

Os factores económicos e modernizações dos últimos anos têm vindo a alterar a 

tendência do comportamento de compra dos consumidores. Hoje em dia, os 

consumidores valorizam cada vez mais as marcas que oferecem boa qualidade a preços 

mais baixos. A facilidade de importar de outros países tem permitido a introdução 

constante de novidades e quando é feita a partir de países com custos de produção muito 

baixos, o factor preço torna-se num monstro gigantesco. Ou seja, consegue-se produtos 

com boa qualidade, muitas vezes produtos orginais a preços extremamente baixos. A 

concorrência torna-se agressiva e inevitável oferecendo desta forma grande variedade e 

oportunidades para os consumidores. 

 

Neste sentido, acentua-se também cada vez mais o fenómeno das marcas brancas e 

grandes infra estruturas. As cadeias de distribuição que se têm vindo a instalar no 

mercado participam em guerras de preços bem agressivas e têm conquistado uma 

grande quota de mercado.  

 

a) Extensões para baixo: Mercados downscale 

Neste caso, estamos perante o desafio de criar um produto a um preço inferior, para 

servir um segmento de mercado mais sensível ao preço e menos sensível à qualidade do 

produto. É importante referir que isto não significa necessariamente que o novo produto 

seja de baixa qualidade. 

 

Uma extensão vertical para um mercado downscale poderá resultar num aumento de 

volume de vendas, aumento de economias de escala e poderá fornecer protecção contra 

os concorrentes dos mercados inferiores. Uma das suas maiores vantagens é o facto de 

poder capitalizar em mercados onde os consumidores são mais sensíveis ao preço. Isto 

dá, inclusivé, a possibilidade de competir com as marcas brancas e de conseguir  novas 

quotas de mercados. O facto de colocar a marca acessível a mercados mais sensíveis ao 

preço altera a imagem da marca mãe que dificilmente é contornável porque corre o risco 
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de perder o seu estatuto de marca de “preço elevado ou marca de luxo” (David Aaker, 

1997).  

 

De acordo com David Aaker, existem algumas soluções possíveis para evitar estes 

riscos. Uma delas é através da utilização de uma sub-marca que poderá ou não ter 

ligação à marca mãe. Em situações onde a nova extensão é claramente de qualidade 

inferior, a estratégia de sub-marca deve sempre ser aplicada, evitando ao máximo 

qualquer ligação com a marca mãe. Por exemplo, a Levi’s Strauss lançou a marca 

Docker’s, uma nova marca de roupa orientada para um mercado mais sensível ao preço 

e desta forma, a marca evitou qualquer relação directa com a marca original “Levi´s”.  

 

Um outro exemplo de outra grande marca que optou por uma estratégia de downscale 

com o objectivo de angariar novos segmentos de mercado e o maior número de 

consumidores foi a marca Armani.  Através de uma estratégia bem organizada, 

objectivos claros, muita disciplina e clara distinção entre os seus produtos, a marca 

Armani tem hoje no topo da sua pirâmide, a sub-marca Giorgio Armani, uma marca de 

haute couture, considerada a sua marca de luxo top-end a concorrer com marcas tipo 

Chanel e Hermés. A um nível um pouco inferior, embora oferecendo da mesma forma 

artigos de alta moda com qualidade e design distintivo, tem a marca Empório Armani a 

preços um pouco mais baixos. A seguir tem a marca Armani Collezioni mantendo a sua 

promessa de elegância e fashion através de produtos mais acessivéis ao consumidor.  

Num contexto mais casual, oferece produtos ideais para o dia a dia e mais sport (casual 

wear) através da sua marca Armani Jeans e mais recentemente lançou a marca Armani 

Exchange orientado a um público mais jovem a preços mais acessíveis onde concorre 

com marcas tipo French Connection e D&G. É óbvio que a distinção entre cada marca 

tem que ser obrigatoriamente percebida por forma a evitar confusões junto dos 

conumidores. Isto implica estratégias diferentes em termos de canais de distribuição 

(localização das lojas), o ambiente, publicidade, etc. 

 

Uma outra forma de estender a marca para mercados downscale sem prejudicar a marca 

mãe é através do reposicionamento total da marca. Esta situação poderá ser concretizada 

através de várias formas, por exemplo, reposicionar a marca através da diminuição do 
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preço (uma estratégia bastante arriscada que poderá causar guerras de preço no 

mercado) ou através de diferenciação, isto é, tentar modificar a imagem da marca e criar 

novas vantagens e benefícios para o consumidor. Nesta situação o objectivo é tentar 

manter uma posição estável no mercado inferior e ganhar diferenciação a nível de 

qualidade. Ou seja, o objectivo é convencer os consumidores que a alteração de preço 

não significa de qualquer forma um decréscimo no nível de qualidade do produto ou da 

marca. 

 

b) Extensões para cima: Mercados Upscale 

Tem-se verificado nos últimos anos um fenómeno onde a procura de artigos de luxo se 

tornou uma realidade e um negócio com potencial de sucesso muito elevado. Muitas das 

empresas ligadas ao mundo da moda, sendo confrontadas com os baixos preços de 

produção praticados por mercados em fase de crescimento como China, Índia e Brasil, 

com o objectivo de preservar as suas margens e o cachet de “Made in Italy”, têm optado 

por alavancar as suas marcas para mercados upscale e quanto mais luxuoso, melhor. 

(Nos útlimos anos a marca Versace optou por fechar 7 das suas lojas de linhas de 

produtos lower-end e diversificaram a marca para o mercado de Luxury Hotels). 

 

As razões mais comuns que levam as empresas a optarem por estratégias de 

alavancagem direccionadas a mercados upscale é pelo facto de que os mercados high-

end usufruem de margens muito mais altas do que mercados inferiores ou médios e pelo 

facto de que os segmentos high-end que estão a surgir, tendem a revitalizar grupos 

inteiros de produtos já cansados. (Kirmani, Amna et al, 1999). A procura de artigos 

luxuosos e exclusivos tem aumentado drasticamente e cada vez mais se identificam 

estes desejos em nichos de mercado pouco sensíveis ao factor preço. Temos por 

exemplo o mercado dos automóveis onde a procura de carros luxuosos e exclusivos tem 

aumentado, a procura de vinhos raros, arte, jóias, destino de férias exóticas a preços 

exorbitantes (resorts luxuosos), etc. 

 

No entanto, é importante notar que este tipo de estratégia é arriscada e exige um suporte 

de uma marca bem valorizada no mercado. O processo não é fácil e o desafio de uma 

estratégia vertical do género upscale, está relacionado com o factor da credibilidade. Ou 
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seja, a chave de sucesso é conseguir convencer o consumidor de que a marca possui a 

capacidade e o know-how para desenvolver um novo produto com características 

específicas e interessantes para o consumidor por forma a cumprir com a sua promessa. 

 

O procedimento de avançar com uma estratégia vertical para mercados upscale é 

semelhante à estratégia da alavancagem para mercados downscale. Ou seja, poder-se-á 

optar por uma das três vias de acção diferentes: (Aaker, 1997) 

 

(i) criar uma nova marca: A opção de introduzir uma nova marca só deve ser 

seguida quando a marca mãe não possui as características necessárias para 

pertencer a mercados upscale, ou seja, ser interessante, possuir características 

originais, oferecer prestígio, ser moderno, atractivo, etc. Ou seja, quando a 

marca tem consciência de que o seu valor no mercado é fragilizado e possui uma 

imagem cansada e que o seu consumidor actual não é de qualquer forma o nicho 

de mercado que pretende cativar, deve ponderar e optar pela utilização de uma 

marca nova, desligando por completo o novo produto à marca original. Temos 

como exemplo a marca Acura da Honda e a Lexus da Toyota. A marca Toyota é 

considerada uma marca familiar, confortável e segura, mas não uma marca de 

luxo. O desejo de estender para um mercado superior, obrigou a marca a criar 

uma nova marca (Lexus), independente da marca mãe, a fim de conseguir o seu 

objectivo. Sendo assim, a marca optou por criar uma nova marca por forma a 

evitar ligações com a marca mãe que pudesse prejudicar o novo produto. 

 

(ii) reposicionar a marca por completo: Esta estratégia é das mais dificéis de 

concretizar uma vez que implica tentar, de uma certa forma, re-introduzir a 

marca actual no mercado mas com características novas e diferentes (new and 

improved). O problema com este tipo de estratégia é o facto de ser muito difícil 

alterar as opiniões dos consumidores especialmente quando o nome da marca se 

mantém. Ou seja, a marca continuará a representar os valores antigos. Por forma 

a garantir este tipo de estratégia, a imagem da marca teria que ser totalmente 

modificada, apresentando produtos novos e muito interessantes, e eliminar 

qualquer associação negativa possível com a imagem antiga da marca. O 
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sucesso deste tipo de estratégia não é por norma verificada a curto prazo uma 

vez que os consumidores têm que ser educados para esta nova imagem da 

marca. Temos como exemplo a marca Sears Department Store cuja imagem 

estava cansada e bastante démodé. Os produtos disponivéis eram de marcas 

pouco interessantes e associadas a uma facha etária superior aos 45 anos. No 

entanto, a Sears investiu brutalmente na remodelação das suas lojas, oferecendo 

uma exposição mais fresca e moderna, oferecendo novas marcas de produtos 

para um público mais jovem e investiu fortemente em publicidade.  O sucesso 

foi conseguido e a nova imagem da marca Sears conseguiu subir um pouco 

“upscale” cativando novos clientes e aumentando as suas vendas. 

 

(iii) Utilizar “sub-marcas” (subbrands): A utilização de sub-marcas para subir 

para mercados upscale) apresenta mesnos custos do que optar por criar uma 

nova marca no sentido que possui as vantagens de poder economizar a nível de 

economias de escala em termos de publicidade, custos de distribuição, pessoal, 

etc. Ou seja, a sua introdução no mercado torna-se mais fácil em termos de 

esforço financeiro e pelo facto da sub-marca ter o apoio da credibilidade da 

marca orginal. Por outro lado, as novas características prometidas pela nova 

extensão (por exemplo: qualidade superior) poderá influenciar negativamente a 

percepção que os consumidores têm do nível de qualidade dos produtos originais 

da marca mãe tornando agora a marca original menos interessante face à nova 

extensão. O importante é desenvolver produtos significativamente diferentes por 

forma evitar dúvidas e confusões deste género. 

 

Existem vários exemplos de marcas que mudaram para mercados upscale que optaram 

por criar novas marcas ou mesmo sub-marcas e que foram bem sucedidas, como é o 

caso da Visa com a “Gold Card”, da Levi’s Strauss com a “Silver Tab”, e a Holiday Inn 

com a “Crowne Plaza”.  

 

De acordo com David Aaker (1996), por vezes, um simples nome, acrescentado à marca 

original que possa criar um ambiente mais luxuoso por si só, muitas das vezes leva ao 
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sucesso da extensão, por exemplo, nomes do género: “gold, “edição especial”, 

“premium” ou “platinum” quando lançam novas marcas, ou seja, palavras que sugerem    

 

A marca Marriott é um exemplo de grande sucesso de uma marca que optou por 

alavancar a sua marca verticalmente de forma a aceder a mercados downscale e upscale, 

com o objectivo de alcançar e conquistar novos mercados. A Marriott é considerada 

uma marca de prestigio e alto nível na indústria hoteleira. Cada sub-marca representa 

um conceito completamente diferente e esta diferença foi cuidadosamente estabelecida 

para evitar confusões junto dos conumidores. As sub-marcas são distintas e a marca 

Marriott em si serve simplesmente como fonte de confiança para os seus novos 

consumidores. 

 

Também a marca General Electric foi muito bem sucedida quando alavancou a sua 

marca para novos mercados, tanto para mercados upscale como downscale. Com o 

objectivo de servir os consumidores do mercado high-end a marca General Electric 

Appliances lançou as marcas GE Monogram e a GE Profile, com produtos de alta 

qualidade e com características específicas e design. Para satisfazer os mercados 

downscale, a General Electric lançou a marca GE Hotpoint, com produtos diferentes 

orientados para os consumidores mais sensíveis ao preço.  A marca sempre optou pela 

utilização de sub-marcas por forma a evitar associações prejudiciais entre os seus 

produtos. 

 

Tabela 6 - Exemplo General Electric 
Marcas da General Electric  

MARCA MERCADO ALVO 

GE M ONOGRAM Desenhadores/ Arquitectos que procuram produtos de alta qualidade. 

GE PROFILE Mercados Upscale, Classe alta com ordenados elevados que procuram 
produtos de alta qualidade. 

GE APPLIANCE Gostam de produtos actuais e modernos/ Procuram qualidade 

GE HOTPOINT Gostam de produtos actuais e modernos/ procuram preços baixos 
(sensíveis ao preço) 
 

Adaptado: (David Aaker, 2000) 
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A alavancagem da marca tornou-se bastante comum nos dias de hoje. A diferenciação 

verifica-se unicamente no que diz respeito ao tipo de estratégia que cada empresa opta 

por seguir para alcançar este objectivo. Dependendo das características, da marca, da 

imagem e potencial de extensão, poderá optar por uma estratégia mais conservadora e 

com menos risco como é o caso de extensões de linha ou, por uma estratégia mais 

ambiciosa a como é o caso da estratégia de extensão de marca para mercados 

completamente diferentes do actual possibilitando inúmeras extensões. Contudo, seja 

através de extensões de linha ou de marca, existem outros factores a considerar, ou seja, 

a decisão de utilizar o próprio nome da marca, optar pela utilização de sub-marcas, o 

nível de associação a manter entre as novas extensões e a marca original, são factores de 

extrema importância que poderão beneficiar ou danificar as novas extensões como 

também a própria marca mãe.  

 

2.2 Estudos Empíricos sobre Extensões de Marca 
 
O fenómeno das extensões de marca como estratégia para alavancar a marca, com 

objectivo de a fazer crescer, tornou-se uma realidade a partir dos anos 70 com o 

crescimento e modernização de mercados envolventes. As alterações constantes que se 

verificavam, motivavam o desejo pela novidade colocando pressão nas empresas para 

acompanharem a modernização da tecnologia que por sua vez, provocavam alterações 

nos comportamentos de compra dos consumidores e junto do mercado. Estas constantes 

alterações deviam-se a vários factores, ou seja: a alteração rápida das preferências e 

gostos dos consumidores (fazendo da qualidade uma exigência), o aumento da 

actividade competitiva a nível global, a constante modernização da tecnologia, o 

desenvolviemento dos canais de distribuição, a concorrência das marcas brancas e a 

pressão dos investidores que exigiam e exigem cash flows estáveis e rápidos. (Shocker, 

Srivastava e Ruekert, 1994) 

 

Para evitar a desvalorização e/ou, mesmo a estagnação das suas marcas, as empresas 

procuram novas estratégias com o objectivo de renovarem a sua imagem e lançarem 

novos produtos por forma a conquistarem novos segmentos do mercado. A extensão de 

marca tornava-se a estratégia ideal para alcançar estes objectivos especialmente quando 

as empresas se apercebiam das vantagens de que poderiam usufruir. O interesse por este 
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tipo de estratégia aumentava e a necessidade de um aprofundamento melhor desta via de 

acção tornava-se uma necessidade. Os estudos  sobre este tema começaram a surgir 

aumentando desta forma o número de publicações de artigos e livros sobre as extensões 

de marca. 

 

Apresentamos na Figura 9, os dados obtidos pela ABI-INFORM sobre o número de 

artigos publicados sobre as extensões de marca entre 1988 a 1997. 

 

Figura 9 - Aumento de interesse na gestão e nas extensões de marca 

Fonte: ABI-INFORM 1986-1991, 1992-1993, 1994-1995, 1996-1998 
 

Verificava-se uma necessidade de perceber a fórmula de sucesso para as extensões das 

marcas por forma a reduzir o risco envolvido neste tipo de estratégia. Ou seja, o tipo de 

extensão a apresentar, o momento ideal para lançar o novo produto, como garantir o 

sucesso da extensão e os efeitos na própria marca mãe eram incógnitas com necessidade 

de serem analisadas. 

 

Um dos primeiros artigos publicados sobre extensões de marca foi o de Boush et al, 

1987 que analisava os efeitos da questão da diferença entre o produto original da marca 

face aos novos produtos da extensão. No entanto, foi em 1990 que Aaker e Keller, com 

o artigo “Consumer Evaluations of Brand Extensions” abriram caminho para as 

inúmeras publicações e estudos que surgiram sobre extensões de marca. As duas 
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grandes questões sobre esta área de estudo concentram-se em dois pontos fundamentais, 

ou seja, saber como é que os consumidores analisam as novas extensões, isto é:  

 

• A) Analisar os factores que afectam a avaliação dos consumidores face à 

extensão de marca (influência da marca mãe na extensão) 

• B) Os efeitos das extensões na marca mãe 

 

2.2.1 A análise dos factores que afectam a avaliação dos consumidores face à 

extensão de marca 

A fim de garantir o sucesso lançamento de novos produtos, as empresas têm que 

analisar e ponderar o processo de desenvolvimento das atitudes dos consumidores e 

depois então analisar as variáveis que as influenciam.  

 

Para podermos analisar as atitudes bem como o valor que o consumidor atribui à marca, 

é importante perceber o processo da sua formação, ou seja, como é que este valor e 

atitudes são formadas. De acordo com a literatura, o valor que o consumidor atribui à 

marca é composto por todos os atributos, associações, valores, sentimentos, 

características e símbolos, que o consumidor cria na sua memória e associa à própria 

marca. É o conjunto destes valores que irá contribuir para o desenvolvimento da 

customer based brand equity. Keller (1993). De acordo com Keller (1993) este valor 

que o consumidor tem perante uma marca, é composto por três elementos: atributos, 

benefícios e atitudes. 

 

• Atributos: os atributos referem-se às características intrínsecas do produto; 

• Benefícios: são as necessidades pessoais que os consumidores procuram 

satisfazer ao comprar um produto; 

• Atitudes: correspondem à avaliação geral que o consumidor tem sobre a marca. 

 

É óbvio que o valor que o consumidor atribui à marca, terá grande influência nas suas 

extensões e na credibilidade destas novidades. O processo de como os consumidores 

desenvolvem as suas atitudes face às extensões, baseia-se nas atitudes e relações que o 

consumidor tem com a marca mãe. Por norma, estas avaliações que os consumidores 
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atribuem às marcas são desenvolvidas por sinais, recordações e sentimentos que são 

arquivados na memória do consumidor. Quando a marca mãe é lembrada, as memórias 

guardadas são activadas e associadas à nova extensão. Desta forma, as atitudes 

associadas à marca mãe terão influência nas opiniões geradas perante a nova extensão. 

 

De acordo com Loken e John (1991), as atitudes do consumidor face à marca e a suas 

extensões poderão ser desenvolvidas através de dois processos: piecemeal e avaliação 

por categorias. Os modelos dos dois processos correspondem à transferência de atitudes 

afectivas da marca original para o produto estendido. No caso do processo de avaliação 

por categorias, o modelo sugere que os consumidores formam atitudes mais detalhadas 

com base no nível de semelhança entre associações concretas ou abstractas da marca 

mãe e os benefícios procurados na categoria da extensão. Por exemplo, suponhamos que 

a marca Mercedes lançava um modelo de bicicletas. Os consumidores neste caso 

poderiam formar as suas atitudes face à nova extensão de uma forma afectiva, isto é, a 

sua opinião face à extensão seria baseada na atitude geral já criada e existente da marca 

mãe, ou alternativamente, poderiam proceder de uma forma mais racional. Portanto, 

nesse caso, as vantagens e desvantagens seriam avaliadas e comparadas com o novo 

produto (qualidade, credibilidade, confiança, etc.) e também seria avaliada a 

importância destes factores na nova categoria da extensão (Czellar 1998). 

 

A fim de analisar como os consumidores formam atitudes face às marcas e determinar 

os factores de maior influência na avaliação e sucesso das extensões, Aaker e Keller 

(1990) desenvolveram um estudo que é considerado um estudo seminal no domínio da 

pesquisa sobre extensões.  

 

Um estudo da Social Science Citation Index (2001), revelou que 92 estudos publicados 

até 2001, tinham citado o estudo de Aaker e Keller. Mais importante ainda, é que as 

conclusões deste estudo, começaram a ser publicadas em livros de marketing, como por 

exemplo no livro de Kapferer (1995) e de Carpenter, Glazer e Nakamoto (1998). 
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2.2.1.1 Estudo de Aaker e Keller (1990): 

Aaker e Keller tinham como principal objectivo, explorar como os consumidores 

avaliavam as extensões e qual a razão do sucesso de algumas extensões e não de outras. 

Desta forma, o estudo dedicou-se à investigação dos seguintes pontos: 

• Quais as crenças sobre a marca original associadas pelos consumidores às 

extensões e de que forma influenciam  as atitudes destes face a estas extensões? 

• Qual é o impacto e influência da percepção de qualidade que os consumidores 

têm da marca mãe nas extensões? 

• Será que a questão do fit, ou seja, o nível de semelhança entre a marca mãe e a 

extensão, terá influência na atitude e avaliação da extensão? 

• Será que outros contextos e factores relacionados com o desenvolvimento da 

extensão, por exemplo, o grau de dificuldade, terá influência no seu sucesso? 

• Será que as avaliações dos consumidores face às extensões serão afectadas 

quando novas informações sobre as extensões são fornecidas? 

 

Com o objectivo de explorar e responder a estas perguntas, foram testadas as seguintes 

hipóteses: 

 

H1: Percepções de alta qualidade face à marca original (i.e.: alta qualidade) são 

associadas a atitudes mais favoráveis face à extensão. 

H2: A transferência da qualidade percebida de uma marca é enriquecida quando as duas 

classes de produto “encaixam” (fit) uma na outra. Quando o fit é fraco, a transferência é 

restringida. 

H3: O fit entre as duas classes de produto envolvidas tem uma associação positiva com 

a atitude face à extensão.  

H4: A relação entre a dificuldade de desenvolver a extensão na nova classe de produtos 

(dificuldade) e a atitude face à extensão, é positiva. 

 

Portanto, o modelo de Aaker e Keller propõe que as atitudes face a uma extensão de 

marca é uma função positiva da qualidade da marca mãe, do fit entre a categoria de 

produto da marca mãe e da extensão (o fit é medido em termos da capacidade de 

transferir as competências técnicas e perícias de uma categoria para a outra, e o grau de 
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complementaridade e substituição entre as categorias dos produtos), a interacção da 

qualidade com as três variáveis do fit e o grau de dificuldade em desenvolver e criar 

o produto na categoria da extensão. Ou seja, são estas as variáveis que consideraram 

mais importantes e com maior influência na formação de atitudes face à extensão e do 

sucesso desta mesma. Motivado pelas hipóteses propostas, foi apresentado o seguinte 

modelo de regressão: 

 

Modelo 1 - Modelo Econométrico de Aaker e Keller 

 

A ext =  β0 + β1Qualidade +  β2Transferência +  β3Complemento + β4Substituto +  β5Qualidade x 

Transferência + β6Qualidade x Complemento +  β7Qualidade x Substituto + β8Dificuldade 

 

Modelo proposto por Aaker e Keller (1990) 

 

Apresentamos de seguida a interpretação das variáveis para análise apresentada pelos 

autores: 

 

Variável Dependente:  

• Atitude face à extensão: operacionalizada através da média da percepção da 

qualidade da extensão e a probabilidade de experimentar a extensão 

Variáveis Independentes: 

• Qualidade: é a percepção da qualidade em geral, que o consumidor tem face à 

marca original 

• Fit: refere-se à semelhança existente entre as duas classes de produto reconhecida 

pelo cliente. O Fit é composto por três factores: 

- Complemento: o termo complemento indica até que ponto os consumidores 

aceitam ou visualizam duas classes de produto como sendo complementos um 

do outro. Os produtos são considerados complementos se poderem ser 

consumidos juntamente com o objectivo de satisfazer um necessidade em 

particular.  

- Substituto: produtos substitutos têm por norma, particularidades em comum e 

aplicam-se ao mesmo contexto por forma a que um produto possa ser substituído 
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pelo produto (em termos de utilização) sem perder qualidade e  servir 

exactamente da mesma forma, as necessidades do consumidor. 

- Transferência: reflecte a percepção da capacidade da empresa em desenvolver 

um produto com a mesma qualidade ou até melhor do que o produto original. 

Isto é, se a empresa tem a capacidade de transferir o know-how e características 

específicas do produto (marca) original, para a extensão. 

• Dificuldade: é a percepção do grau de dificuldade em desenvolver e produzir um 

produto na categoria da extensão. 

 

A pesquisa envolveu a análise de dois estudos. O objectivo do primeiro estudo era 

explorar como as atitudes dos consumidores, face à extensão de marca, eram 

desenvolvidas, ou seja, testar as primeiras 4 hipóteses.   

 

O objectivo do segundo estudo era responder à última questão, ou seja, analisar como é 

que as avaliações dos consumidores são afectadas quando diferentes tipos de 

informação sobre a extensão é fornecida 

 

Os resultados revelaram que as avaliações das extensões de marca, feitas pelos 

consumidores, são baseadas principalmente nos seguintes factores:  

 

1) Os atributos da marca mãe podem influenciar mais ou menos as avaliações da 

extensão da marca. Quanto mais positivo for a percepção de qualidade face à 

marca mãe melhor é a avaliação da extensão, mas, só em situações em que os 

consumidores acreditam que existe um fit entre ambas. Portanto, ao contrário da 

hipótese 1, não existe uma ligação directa entre a percepção da qualidade da 

marca mãe e a atitude face à extensão; 

2) Quanto maior for a percepção de fit ou semelhança entre as duas categorias de 

produto, melhor será a avaliação. “A percepção dos consumidores face à 

qualidade da marca original e a relação ou fit entre a categoria do produto 

original e a extensão apresentou um efeito interactivo na avaliação da extensão. 

A relação entre uma imagem de qualidade positiva de uma marca original com 

uma avaliação positiva de uma extensão só aconteceu quando se verificava a 
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existência de uma ligação (fit) entre as duas categorias de produto” (Aaker e 

Keller, 1990); 

3) Até que ponto o produto original e a extensão são complementos ou substitutos 

um do outro, é um factor influenciável na avaliação e está relacionado com o 

sucesso da extensão. “...as variáveis complemento e substituto pertencentes à 

medida do fit interagiram com a percepção da qualidade da marca original para 

prever avaliações da extensão de marca mas, existia principalmente um efeito 

directo na variável transferência. Em geral, as variáveis transferência e 

complemento, em comparação com a variável substituto, eram mais importantes 

como variáveis para o prognóstico” (Aaker e Keller, 1990); 

4) A percepção do grau de dificuldade em criar e desenvolver a categoria de 

produto da extensão tem influência na formação de atitudes face à extensão. Ou 

seja, a percepção dos indivíduos face à dificuldade de desenvolver a extensão 

apresentou uma relação positiva face à valiação desta, suportando desta forma a 

hipótese 4 (Aaker e Keller, 1990); 

5) No estudo 2, verificou-se que estavam perante dados dados positivos sobre a 

qualidade da marca mãe, não havia avaliações das extensões que tinham tido 

avaliações no 1º estudo. 
 

A maioria das publicações sobre extensões de marca focam-se principalmente no estudo 

da avaliação dos consumidores das extensões de marca. Aaker e Keller (1990), Boush e 

Loken (1991), Park, Milberg e Lawson (1991), Bridges (1991), Keller e Aaker (1992), 

Broniarczyk e Alba (1994) são todos autores que estudaram factores de possível 

influência na avaliação das extensões. Durante os últimos dez anos mais de 40 estudos 

empíricos dedicaram-se a este tema. Pelo mundo inteiro, os autores estudaram vários 

possíveis factores que pudessem ter influência na avaliação das extensões. Por exemplo, 

o factor fit entre a marca mãe e a extensão tornou-se uma variável de grande relevância 

e testada em vários estudos, ou seja, nos estudos de Boush et al. (1987); Aaker, Keller 

(1990); Boush, Loken (1991); Park, Milberg, Lawson (1991); Sunde, Brodie (1993); 

Bottomley, Dolye (1996); Barrett, Lye, Venkatesualu (1999); Morrin (1999); Keller e 

Aaker (1992); Bottomley, Dolye (2001). 
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Na literatura sobre extensões de marca, vários autores utilizaram definições diferentes 

para o conceito de fit. Na maior parte dos estudos, o termo fit é utilizado para descrever 

uma extensão de marca que é consistente com as crenças que o consumidor tem da 

marca mãe. Por outro lado, psicólogos utilizam o termo “congruente” para descrever um 

estimulo que encaixa com as crenças do consumidor e, outros autores preferem utilizar 

o termo “semelhança”. Neste estudo, por simples razões de melhor interpretação, serão 

utilizados os termos fit e semelhança . 

 

Os primeiros estudos realizados, incluindo o estudo de Aaker e Keller (1990) definiram 

o fit em termos do “fit da categoria do produto” como sendo representado pela 

semelhança percebida entre a categoria do produto já existente e a categoria da 

extensão. Os resultados destes estudos indicavam que a avaliação positiva da marca mãe 

tinha mais possibilidade de ser transferida para uma extensão que oferece um bom nível 

de fit com a categoria de produto da marca já existente, do que com uma extensão que 

apresenta um baixo nível de fit. (Aaker e Keller, 1990; Boush e Loken, 1991).  

Porém, estudos mais recentes demonstraram que as avaliações dos consumidores das 

extensões de marca, não se baseiam somente no fit da categoria do produto da extensão 

mas, que também são influenciados pelo fit da imagem da marca (Park et al, 1991; 

Bridges, 1991; Broniarczyk e Alba, 1994). No entanto, o fit como factor de relevância, 

não deve ser considerado o factor mais importante nem o de maior peso de influência na 

avaliação das extensões. 

Com o objectivo de procurar e analisar estas novas possíveis variáveis de influência, 

foram testados factores como a semelhança da extensão face à marca mãe (Hem, 

Chernatony (2001); Broniarczk, Alba (1994); Romeo (1991)), a qualidade da marca e o 

impacto que tem sobre as extensões (Bottomley, Doyle 1996; Boush et al 1987; Lane e 

Jacobson 1995; Smith e Park 1992; Sunde e Brodie 1993; Bottomley e Holden 2001; 

Barrett, Lye e Venkatesualu 1999), o grau de dificuldade em desenvolver e produzir 

um produto na categoria da extensão e o factor da reputação da empresa e da marca 

mãe e o seu impacto sobre a extensão foram outros elementos que foram estudados 

como sendo factores importantes e influenciáveis no sucesso e avaliação da extensão 

(Aaker e Keller 1990; Nujessen, Vijl e Bucklin 1995; Bottomley e Holden 2001; 
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Barrett, Lye e Venkatesualu 1999; Keller e Aaker 1992; Sunde e Brodie 1992; 

Bottomley, Doyle 1996; Chernatony e Hem 2001). Factores como o risco associado à 

compra da nova extensão, como o grau de inovação da nova extensão, o afecto 

associado à marca, a experiência com a marca mãe, a relação entre preços da marca 

mãe e da extensão, a publicidade, o número de extensões, a ordem de entrada das 

extensões, o número de concorrentes e a idade do produto são outros elementos que 

foram estudados por vários autores como sendo possíveis variáveis de influência na 

decisão de compra e avaliação do consumidor face às extensões de marca. 

(Apresentamos em Anexo 1 um resumo de alguns resultados obtidos destes resultados e 

os factores considerados influenciáveis no sucesso das extensões).  

 

Antes de apresentarmos os resultados dos estudos que testaram estas novas variáveis, 

apresentaremos alguns dos estudos que replicaram o estudo de Aaker e Keller (1990) 

por forma a termos uma melhor perspectiva e confiança dos resultados do estudo destes. 

 

2.2.1.2 Estudo de Lorraine Sunde e Roderick J. Brodie (1992): 

Em 1992 uma replica do estudo de Aaker e Keller foi desenvolvida na Nova Zelândia 

por Lorraine Sunde e Roderick J. Brodie. Através das hipóteses abaixo propostas, 

procuraram testar a probabilidade do consumidor aceitar uma extensão de marca 

quando: 

 

H1: A percepção da qualidade é considerada elevada. 

H2: Existe a percepção de fit entre a marca mãe e a extensão (entres as 2 categorias de 

produto) especialmente em termos de transferência de perícia (know-how) e 

complementaridade dos 2 produtos. 

H3: A extensão pertence a uma categoria de produto considerada difícil de desenvolver. 

 

Foram utilizadas 6 marcas conhecidas na Nova Zelândia escolhidas com base no mesmo 

critério utilizado por Aaker e Keller (1990) e o questionário foi desenvolvido utilizando 

a mesma técnica de medida (escala de Likert). As especificações utilizadas no estudo de 

Aaker e Keller foram utilizadas neste estudo, no entanto, diferenças nos resultados dos 
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dois estudos foram notáveis apresentando por isso, diferentes conclusões face às 

hipóteses. Ou seja,  

• Ao contrário do estudo de Aaker e Keller o estudo de Sunde e Brodie demonstrou 

que existe ligação directa entre a percepção de qualidade da marca e a atitude face à 

extensão 

• O estudo de Aaker e Keller confirmou a hipótese 2: existência de interacção entre as 

variáveis qualidade e complemento e entre qualidade e substituto, no entanto, o 

estudo de Sunde e Brodie apresentou dados não conclusivos 

• Ambos os estudos concluíram que os factores transferência e complemento são as 

variáveis do fit mais importantes e com maior influência. 

• Ao contrário do estudo de Aaker e Keller, o estudo de Sunde e Brodie apresentou 

dados pouco significativos relativos ao factor dificuldade como sendo um elemento 

com grande peso na avaliação da extensão. 

 

Os autores consideraram a diferença cultural entre os dois países e o facto de utilizarem 

diferentes marcas nos estudos, como possíveis razões para os diferentes resultados 

obtidos. No entanto, argumentaram que eram razões especulativas e que uma análise 

mais profunda e seria aconselhável (Sunde e Brodie 1992). Em resposta, Aaker e Keller 

(1993) sugeriram que para além das diferenças culturais, as diferenças nas conclusões 

poderiam estar relacionadas com possíveis variações no material experimental, 

procedimentos, condições e nível de conhecimento do produto. 

 

2.2.1.3 Estudo de Paul A., Bottomley e John R. Doyle (1996): 

Em 1996, os autores Paul A., Bottomley e John R. Doyle, considerando as diferenças 

obtidas entre os estudos de Aaker e Keller e Sunde e Brodie e a necessidade de realizar 

estudos mais profundos, decidiram testar e analisar novamente o estudo de Aaker e 

Keller mas desta vez, no Reino Unido. O questionário foi desenvolvido da mesma 

forma e com a mesma escala de medida. Ao contrário dos estudos anteriores, Bottomley 

e Doyle optaram por utilizar “Central Centering” como método de regressão em vez da 

análise mais convencional “OLS”.  
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Utilizando somente as variáveis principais (qualidade, fit (transferência, complemento, 

substituto) e dificuldade), verificou-se uma grande semelhança face aos resultados do 

estudo de Aaker e Keller, ou seja, verificou-se uma relação positiva entre as atitudes dos 

consumidores face às extensões e a percepção de qualidade face à marca mãe e 

verificou-se uma relação positiva entre a extensão e a existência do fit entre a marca 

mãe e a extensão.  

No caso do modelo full effects, onde a interacção entre a variável qualidade e os três 

factores do fit foi testada, verificou-se que a maioria das hipóteses propostas por Aaker 

e Keller foram suportadas com a excepção da hipótese 4 que estipula que existe uma 

forte relação entre o grau de dificuldade em desenvolver uma extensão e a avaliação que 

o consumidor novamente faz dessa extensão. As diferenças entre os estudos foram 

atribuídas às diferenças culturais entre os países e ainda ao facto de terem sido 

utilizados estudantes como amostra representativa da população. 

 

“Only by extending research findings to other data sets do we perceive the generality of 

marketing relationships” (Leone e Schultz, 1980, p.15)  

 

2.2.1.4 Estudo de Barrett, Lye e Venkateswarlu (1999): 

Considerando as criticas dos autores e as limitações de utilizar estudantes como amostra 

na validade destes estudos empíricos, Barrett, Lye e Venkateswarlu (1999) decidiram 

testar o modelo de Aaker e Keller (1990) utilizando as mesmas técnicas de análise de 

Bottomley e Doyle (1996) mas com uma amostra1 representativa da população nacional. 

O objectivo principal do estudo era testar a possibilidade de generalizar as conclusões 

obtidas no estudo de Aaker e Keller (1990). Para poder comparar os estudos, foi feita 

uma replica do estudo de Aaker e Keller, ou seja, utilizaram-se 6 marcas existentes e 

bem conhecidas no mercado da Nova Zelândia e 16 extensões fictícias. Foi ministrado o 

o mesmo tipo de questionário e as variáveis foram também medidas através de uma 

escala de Likert (7 pontos). 

 

A análise permitiu concluir que a percepção do grau de qualidade que os consumidores 

têm face à marca original e o nível de fit entre as duas categorias de produto tem 
                                                             
1 Foi utilizado um método de selecção de amostragem baseado no residente número 2400 da Nova 
Zelândia com idade superior aos 18 anos seleccionados da lista eleitoral da Nova Zelândia de 1996. 
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influência e uma ligação directa e positiva com as atitudes dos consumidores face à 

extensão. 

 

Em comparação com o estudo de Aaker e Keller, verificou-se forte suporte face às 

hipóteses 1 e 3, suporte fraco para a hipótese 2 e nenhum suporte para a hipótese 4, ou 

seja, a percepção de qualidade da extensão e a probabilidade de experimentar a extensão 

estão positiva e significativamente relacionadas com as percepções dos consumidores 

face à marca mãe, o grau de complementaridade da extensão, o grau de substituição e 

transferência do know how. No entanto, o factor dificuldade não apresentou evidência 

de suportar qualquer ligação com a avaliação da extensão. (Apresentamos em Anexo 2, 

um resumo de alguns dos estudos que replicaram e testaram o modelo apresentado por 

Aaker e Keller, 1990). 

 

Passamos de seguida para a apresentação doutros estudos que tendo como objectivo, 

apresentar novidades e valorizar a sua contribuição para esta área de pesquisa, optaram 

por incorporarem novos factores na avaliação e sucesso das extensões.  

 

2.2.1.5 Estudo de Park, Milberg e Lawson (1991): 

Park, Milberg e Lawson (1991) além de testarem o factor semelhança entre a marca 

mãe e a extensão, analisaram o impacto que associações específicas e gerais ligadas à 

marca poderiam ter sobre a avaliação da extensão. Entende-se por “associação 

específica da marca um atributo ou benefício que diferencia uma marca das suas 

concorrentes. (MacInnis e Nakamoto, (1990)). 

 

Park, Milberg e Lawson (1991), distinguiram entre marcas de prestígio e marcas 

funcionais. A marca de relógio Rolex foi utilizada para representar marcas de prestígio 

e a marca Timex para representar marcas funcionais. Em ambos os casos, os sujeitos 

avaliaram mais favoravelmente as extensões em categorias similares ao nível de produto 

e conceito (por exemplo, a extensão de Rolex para pulseiras). O estudo também realça o 

facto de que marcas de prestígio, ao nível de produto, são mais fáceis de estender para 

categorias de produtos menos semelhantes às da marca original, do que marcas 

funcionais.  
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Os estudos anteriormente apresentados mostram que a semelhança, a nível da categoria 

do produto, tem impacto sobre o sucesso e avaliação da extensão, ou seja, uma extensão 

de marca tende a estender mais facilmente quando a nova categoria é semelhante à da 

marca original (Aaker e Keller 1990; Boush e Loken 1991). No entanto, o estudo de 

Park, Milberg e Lawson (1991) permite argumentar que esta relação poderá ser 

moderada pela percepção do consumidor face ao facto da marca ser considerada de 

prestígio ou funcional. Ou seja, os resultados permitem concluir que as avaliações das 

extensões são melhoradas quando a marca e a categoria da extensão partilham a mesma 

associação ou atributo. 

 

2.2.1.6 Estudo de Broniarczyk e Alba (1994): 

Em 1994, Broniarczyk e Alba desenvolveram um estudo onde foram unicamente 

utilizados marcas funcionais. O objectivo do estudo era analisar o efeito do 

conhecimento da marca, do afecto do consumidor para com essa marca e da 

semelhança ao nível do produto, na avaliação da extensão da marca. 

 

O estudo foi dividido em três estudos individuais, cada um com objectivos distintos. No 

primeiro estudo, o objectivo principal era comparar o efeito que o afecto em relação à 

marca mãe e as suas associações específicas tinham sobre a avaliação da extensão. Na 

primeira parte deste estudo estas duas variáveis foram manipuladas e alternadas, porém, 

a variável semelhança ao nível do produto manteve-se constante.  

 

Os resultados deste primeiro estudo foram os seguintes: 

• As extensões são melhor avaliadas se forem relacionadas com as associações 

específicas ligadas à marca 

• Associações ligadas à marca dominam a atitude em relação à marca 

• As associações específicas ligadas à marca alteram o afecto ligado à marca 

 

No segundo estudo, foi examinado até que ponto é que o nível de semelhança entre as 

categorias de produtos e as associações específicas ligadas à marca influenciavam o 

potencial de estender a marca para novos mercados. 
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Embora vários estudos tivessem demonstrado que o factor semelhança entre as 

categorias de produto tem um papel importante na extensão da marca, ou seja,  que uma 

marca estende mais facilmente quando a nova categoria é semelhante à categoria 

original do que quando é muito diferente (Aaker e Keller 1990; Boush e Loken 1991; 

Boush et al 1987). Park, Milberg e Lawson (1991) argumentam que esta relação pode 

ser moderada pela percepção que os consumidores têm da marca (se é considerada de 

prestígio ou funcional). 

 

Neste segundo estudo, os autores verificaram que as associações específicas são 

factores com mais peso na avaliação da extensão do que a semelhança entre categorias 

de produtos. No entanto, também se verificou a preferência pelas extensões semelhantes 

à marca mãe relativamente às extensões diferentes da marca mãe. 

 

Os resultados do terceiro estudo permitiram a Broniarczyk e Alba, apresentar as 

seguintes conclusões: 

• Para os consumidores com elevado conhecimento da marca, as suas avaliações das 

extensões foram moderadas pela relevância das associações ligadas à marca na 

categoria da extensão visto que os sujeitos com pouco conhecimento da marca não 

foram influenciados pelas associações ligadas a esta 

• As associações ligadas à marca mostraram ter o poder de moderar o efeito que o 

factor afecto poderá ter na avaliação da extensão mas, só no caso onde os 

consumidores têm elevado conhecimento da marca. 

• Verificou-se que as avaliações das extensões baseiam-se em geral no facto das 

associações da marca serem relevantes ou não na categoria de produto da extensão. 

As avaliações das extensões feitas pelos sujeitos com pouco conhecimento da marca 

baseavam-se principalmente no afecto que têm pela marca mãe. 

 

Os resultados globais do estudo permitiram demonstrar não só a importância que as 

associações específicas ligadas à marca mãe têm sobre a avaliação das extensões mas 

também o valor para moderar o efeito do factor fit e afecto face à marca mãe. Além do 

mais, os resultados permitiram demonstrar a importância que o conhecimento da marca 
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mãe tem sobre a avaliação da extensão e que são as associações específicas ligadas a 

esta mesma que permitem estender a marca para novos mercados. 

 

2.2.1.7 Estudo de Srinivas, Susan e Subodh (1994): 

Neste estudo, o objectivo principal era determinar empiricamente até que ponto é que a 

empresa (factores associados com a empresa), marca mãe e características da 

extensão afectam e influenciam o sucesso das extensões de linha. Para facilitar a 

pesquisa, os autores dividiram o objectivo principal em três áreas:  

(1) identificar e criar um modelo com as variáveis que determinam o sucesso das 

extensões;  

(2) estudar a actividade da entrada sequencial da extensão de linha e o seu impacto na 

marca mãe;  

(3) fornecer conhecimentos sobre o valor simbólico da marca como elemento 

importante para as extensões. 

 

Foram recolhidos dados sobre 75 extensões de linha de 34 marcas ao longo de um 

período de 20 anos de 6 empresas de cigarros. Na tabela abaixo, apresentamos as 

variáveis que representam a empresa, que foram analisadas como possíveis factores de 

influência na avaliação e sucesso das extensões: 
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Tabela 7 - Descrição das Variáveis 
Variáveis Independentes: Descrição: 

IMS (incremental market share) e XMS 
(extension market share). 

O factor quota de mercado foi utilizado para medir o 
sucesso da extensão e o da marca mãe. 

PBSHR (parent brand market share) Utilizou-se a quota de mercado da marca mãe para medir o 
seu poder. 

IDADE (Age) A variável idade foi utilizada para medir o poder da marca 
mãe 

PBADSHR (parent brand advertising 
share). 

Refere-se aos custos de publicidade da marca mãe. 

SÍMBOLO Variável utilizada para medir o valor simbólico da marca 
mãe. 

ORDEM Refere-se à ordem de entrada ou de introdução das 
extensões medida da seguinte forma:  
  
   ordem de entrada da extensão i na categoria j 
   n.º total de marcas que constam na categoria j 
 

XADSHR (expenditure advertsing share) Variável utilizada para medir o custo de publicidade da 
extensão da marca. 

SEQ Refere-se à entrada sequencial da extensão  

ASSETS O tamanho da empresa foi medido tendo em conta o 
número de empregados, as vendas, capital e bens através da 
variável  

(FCOMP); (firm´s competency) Variável utilizada para medir a capacidade de gestão da 
empresa  

 

Os principais resultados do estudo demonstraram que a força de uma marca tem uma 

relação positiva com a avaliação das suas extensões, ou seja, quanto mais forte e mais 

valor tiver a marca mãe, maior será a probabilidade de sucesso da extensão. Verificou-

se também que as marcas consideradas simbólicas que usufruem de maiores quotas de 

mercado e as extensões de linha que investem e recebem forte apoio de publicidade têm 

mais oportunidade de usufruir de sucesso. Além do mais, verificou-se também que 

extensões de linha que entram mais cedo para uma categoria de produto têm mais 

sucesso do que extensões que entram mais tarde, mas só no caso em que onde as 

extensões de marca se fazem a partir de marcas fortes e de alto valor. Por fim, verificou-

se que o tamanho da empresa e o sucesso de uma marca têm um papel muito importante 

no sucesso das extensões.  
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Os resultados deste estudo permitiram reflectir sobre outros factores de relevância para 

o sucesso das extensões. As variáveis testadas são mais relacionadas com a empresa em 

si do que propriamente com factores emotivos e de relacionamento com a própria marca 

mãe. Porém, o facto de terem mostrado uma relação positiva e influência no sucesso das 

extensões, devem ser considerados elementos importantes para a análise prévia à 

tomada de decisão estratégica de extensão de marca. 

 

2.2.1.8 Hem, Chernatony e Iversen (2003): 

Os autores utilizaram o estudo de Aaker e Keller (1991) como base de referência e 

orientação e testaram o efeito de quatro novas variáveis na avaliação e sucesso de 

extensões associadas a marcas de bens duráveis, serviços e fast moving consumer 

goods. As variáveis independentes a serem testadas foram: semelhança (fit), reputação 

da marca, risco associado à compra e inovação onde a variável dependente era a 

avaliação geral das extensões de marca. 

 

À semelhança do estudo de Aaker e Keller (1991), a selecção de marcas foi baseada no 

critério de familiaridade e no facto de não terem sido largamente estendidas para novos 

mercados e produtos. Os inquiridos eram estudantes Universitários, com a diferença de 

serem estudantes de cursos pós-laborais onde a maior parte dos inquiridos eram gestores 

de empresas com idade média de 34 anos. O inquérito desenvolvido era composto por 

perguntas multi-dimensionais onde três escalas do tipo Likert foram utilizadas para 

medir as variáveis independentes. Os autores propuseram as seguintes hipóteses: 

 

H1: Extensões para categorias percebidas como sendo mais semelhantes à categoria dos 

produtos da marca mãe têm mais probabilidade em serem aceites em comparação com 

extensões para categorias menos semelhantes. Isto será verdade para as marcas de bens 

duráveis, serviços e fast moving consumer goods. 

H2: Quanto melhor será a percepção da reputação da marca mãe, melhor será a 

avaliação das extensões desta. Isto será verdade para as marcas de bens duráveis, fast 

moving consumer goods e mais ainda para as marcas associadas a serviços. 
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H3: Quanto maior será a percepção do risco associada à categoria da extensão, melhor 

será a avaliação das extensões da marca. Isto será mais verdade para as marcas de bens 

duráveis e serviços. 

H4: Quanto mais o consumidor for propício a inovatividade, melhor será a avaliação 

das extensões da marca. 

 

Os resultados da análise permitiram concluir que tal como nos resultados de Aaker e 

Keller (1991), a semelhança que os consumidores prevêem entre a marca mãe e a 

extensão é de extrema importância na avaliação da extensão. Além do mais, os dados 

obtidos também mostraram que a reputação da marca mãe é um factor de influência na 

avaliação das extensões e no seu sucesso, provando que o factor risco é um elemento a 

considerar para o sucesso das extensões. Os resultados obtidos relativamente ao factor 

risco associado à categoria da extensão só demonstrou peso e influência em alguns dos 

produtos associados à categoria de bens duráveis e serviços. Também o factor de 

inovatividade só demonstrou influência num dos produtos de investigação. 

 

Desta forma, o estudo de Hem e Chernatony permitiu reforçar a importância do factor 

semelhança (o fit) na avaliação das extensões e o sucesso das mesmas. Além do mais, 

apresentou um novo factor de importância, isto é, a reputação da marca mãe, como 

sendo um novo elemento que as empresas e os seus gestores devem considerar como 

factor crucial e de influência em estratégias de extensões de marca. Concluímos assim, 

que os factores risco e inovatividade devem ser tomados em consideração nas 

estratégias de extensão de marca especialmente em casos de produtos associados a 

tecnologias modernas onde o factor da inovatividade se torna um elemento de grande 

relevância. 

 

Face a revisão dos estudos acima referidos, podemos concluir rapidamente que existem 

alguns factores de clara e evidente influência no sucesso e avaliação das extensões de 

marca que devem ser considerados e analisados pelos gestores em fase de extensão da 

marca. Perante os resultados obtidos, concluímos que vários atributos e associações face 

à marca mãe terão influência no sucesso da extensão o que nos leva a crer que quanto 

melhor for a reputação e maior for o valor associado à marca mãe melhor serão as 
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hipóteses de obter avaliações positivas das extensões. Marcas mal trabalhadas e com 

pouca notoriedade e pontos positivos de referencia terão poucas possibilidades de gerar 

extensões bem sucedidas. O factor do fit revela-se como sendo um factor crucial para o 

sucesso das extensões, ou seja, uma clara associação e ligação com a marca mãe motiva 

confiança nos consumidores o que por sua vez, levará este mesmo a avaliar 

positivamente a nova extensão. A associação entre as categorias gera memorias 

positivas, criando desta forma ambientes de confiança e menos risco o que aumentará a 

probabilidade de sucesso das extensões.  

Procurar os factores que poderão garantir o sucesso das extensões é o que todos os 

gestores de empresas necessitam e estes estudos procuram trazer conhecimentos novos 

face a estes objectivos.  Estas vias de informação ajudam-nos a controlar estes factores 

de influência, porém, é também de extrema importância analisar a influência que estes 

factores e as novas extensões terão na marca original. Ou seja, efeitos recíprocos que 

poderão danificar a imagem da marca mãe é uma ocorrência que deve ser assumida 

como possível resultado e que desta forma, deve ser analisada com todo o cuidado. 

Apresentamos de seguida uma revisão de literatura sobre os estudos efectuados que 

abordaram esta mesma questão por forma a analisar a influência do lançamento de 

novas extensões na marca original. 

 

2.2.2 Os efeitos das extensões na marca original 

 

Como verificamos, existem vários estudos que se dedicaram às extensões de marca com 

o objectivo de analisar os possíveis factores que influenciam as avaliações e o sucesso 

das extensões. Porém, várias dúvidas e preocupações surgiram sobre os efeitos que as 

extensões poderiam ter na marca mãe, no produto original, na empresa e na própria 

quota de mercado. O autor David Aaker (1990) foi provavelmente um dos primeiros 

autores a identificar três efeitos que as extensões têm na empresa da marca original. De 

acordo com o autor, as extensões de marca que são bem sucedidas, têm um impacto 

bastante positivo no que diz respeito à marca original, consequência do impacto que têm 

nos consumidores. Ou seja, o autor argumenta que as extensões bem sucedidas criam 

“positive customer based equity” para a marca mãe e os seus produtos originais (em 

termos de conhecimento e imagem da marca) e motivam um “positive firm- based 
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brand equity” em termos de valores financeiros incrementais. Portanto, o valor obtido 

do sucesso das extensões valoriza a imagem da marca mãe com consequências positivas 

em termos financeiros. Quando as extensões não são bem sucedidas, geram atitudes 

negativas junto dos consumidores que traduzindo-se em valores negativos a nível 

financeiro, para a empresa. 

 

Dos autores que se dedicaram ao estudo dos efeitos de extensões de marca na própria 

empresa e na marca original destacamos Romeo (1991) que estudou os efeitos que a 

informação negativa poderá ter na avaliação da extensão e na marca mãe; Keller e 

Aaker (1992) que estudaram os efeitos que introduções sequenciais de extensões 

poderão ter na marca mãe; Loken e John (1993) que questionaram a possibilidade de 

diluição e enfraquecimento do valor e capital da marca mãe; Smith e Park (1992)  que 

analisaram os efeitos das extensões de marca na quota de mercado e eficiência de 

publicidade e Ahluwalia e Gurhan (2000) que estudaram o efeito que o acesso à 

informação e o tipo de informação poderão ter na marca mãe.  

 

Outros estudos de relevo neste domínio foram os de Elizabete Serra e José Gonzalez 

(1997), de Martínez e Pina (2003) e em 2005, o de Diamantopoulos, Smith e Grime.  

Passamos de seguida em revisão a alguns destes estudos: 

 

2.2.2.1 Estudo de Barbara Loken e Deborah Roedder John (1993): 

Começamos desta forma por apresentar o estudo de Barbara Loken e Deborah Roedder 

John (1993) que se dedicaram a identificar as situações onde as extensões de marca 

tinham mais probabilidade de danificar e diluir certas especificações e atributos ligados 

à marca mãe. Loken e John (1993), testaram as seguintes hipóteses: 

 

O estudo envolveu uma análise de 6 marcas de champô e 6 marcas de lenços de papel 

cujas extensões eram fictícias. Foram efectuados vários pré-testes para determinar as 

extensões mais apropriadas para cada marca e identificar as especificações associadas a 

cada um deles. O estudo envolveu uma amostra de 196 mulheres num Centro 
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Comercial. O inquérito era composto por várias perguntas de escalas tipo Likert de 7 

pontos onde a percepção da tipicidade da extensão da marca foi medida através de 4 

itens de escalas múltiplas (para medir a qualidade e crenças sobre vários diferentes 

atributos). 

 

Os resultados do estudo revelaram factores importantes que deverão ser considerados na 

avaliação do risco envolvido em lançar novas extensões de marca. De acordo com os 

dados do estudo, os resultados indicam que: 

• Efeitos de diluição ocorrem quando os atributos da extensão da marca são 

inconsistentes com as crenças da marca mãe; 

• Os efeitos de diluição só ocorrem em certas situações; 

• O risco de diluição da marca mãe teria mais probabilidades de ocorrer nas 

extensões de marcas consideradas moderadamente típicas face à marca mãe; 

• O risco de diluição é mais evidente para certos tipos de crenças e valores da 

marca mãe; 

• Não se pode prevenir os efeitos de diluição lançando as extensões de marca em 

categorias diferentes da categoria que a marca mãe ocupa no momento. 

Em conclusão, os dados revelam o facto de que mesmo as marcas bem estabelecidas no 

mercado poderão sofrer lesões, ou seja, a opinião dos consumidores face a estas marcas 

poderá ficar danificada, dependendo to tipo de extensão em causa. Verifica-se assim, 

que quanto maior for a diferença e incompatibilidade entre a extensão e a marca mãe em 

termos de valores, atributos e características, maior será a probabilidade de danificar a 

imagem da marca original.  

Mais uma vez, a importância do conceito do fit (semelhança) revela-se com grande 

poder de influência não só para o sucesso da extensão em si, mas também como 

elemento necessário para evitar danos na própria marca mãe. 
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2.2.2.2 Estudo de Jean B. Romeo (1991): 

Em 1991, Jean B. Romeo apresentou um estudo cujo objectivo era explorar o efeito que 

a informação negativa sobre extensões poderia ter na imagem da marca mãe. A fim de 

concretizar o objectivo do estudo, o autor procurou responder às seguintes questões: 

1) Como é que a informação negativa de uma extensão afecta a imagem da marca 

original? 

2) Será que este efeito dependerá do nível de semelhança e associações da 

extensão face à marca original? 

3) Quais os factores que influenciam as percepções do consumidor? 

 

Recorrendo à literatura e resultados obtidos de estudos prévios, o autor voltou a testar o 

peso do factor fit. Considerando o estudo de Aaker e Keller (1991), onde se tinha 

verificado que “uma imagem de qualidade positiva de uma marca influencia a 

percepção da extensão só em situações onde a extensão é considerada semelhante à 

marca mãe (o nível do fit é significativo”) e os resultados do estudo de Anderson (1965) 

onde se tinha demonstrado que “adjectivos negativos são mais poderosos do que 

adjectivos positivos”, Romeo testou a hipótese de a  informação negativa influenciar 

mais avaliações de extensões consideradas semelhantes à marca original do que as 

avaliações consideradas pouco semelhantes à marca mãe e também a hipótese de a 

informação negativa de uma extensão semelhante à marca mãe terá mais efeito na 

imagem da marca mãe do que a informação de extensões pouco semelhantes à marca 

mãe. 

 

Para a sua investigação, Jean Romeo apoio-se no estudo de Aaker e Keller e obteve os 

seguintes resultados: 

• A informação negativa poderá levar a piores avaliações em situações onde as 

extensões se encontram em categorias de produto semelhantes à da marca mãe 

do que quando estão em categorias diferentes da marca mãe; 
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• A informação negativa tem mais impacto e é mais destruidora no que diz 

respeito às avaliações da extensão e da marca mãe em situações onde a extensão 

se encontra na mesma categoria de produto da marca mãe; 

• A informação negativa poderá ter impacto no que diz respeito à debilitação da 

evolução da imagem global da marca mãe. 

 

Concluímos, desta forma, que a informação negativa levará a opiniões mais negativas 

face às extensões de marca quando ambas se encontram em categorias de produtos 

semelhantes. Ou seja, a proximidade e semelhança (fit) entre a categoria da marca mãe 

e a extensão facilita a transferência de opiniões o que implica que qualquer informação 

negativa também facilmente passará de um produto para o outro, aumentando desta 

forma o risco de danificar a imagem da marca mãe. Portanto, a informação negativa 

poderá causar tantos mais danos na imagem da marca mãe quanto maior for o nível de 

fit entra ambas. 

 

2.2.2.3 Estudo de Ahluwalia e Gürhan-Canli (2000): 

Semelhante ao estudo de Jean Romeo (1991), os autores Ahluwalia e Gürhan-Canli 

tinham como objectivo analisar os efeitos de informação negativa na avaliação da 

extensão e avaliar o impacto que poderia ter na marca original. Porém, o objectivo 

principal, era analisar o efeito que a facilidade de acesso à informação e o tipo de 

informação disponível (positiva e negativa) sobre a extensão poderia ter na marca mãe. 

Os autores concluíram que os efeitos de diluição são significativos para extensões 

distantes e semelhantes, quando as marcas são avaliadas imediatamente após a recepção 

da informação sobre a extensão. Ou seja, a questão sobre “quando” se recebe a 

informação torna-se um factor importante a considerar quando se está perante uma 

decisão de extensão de marca. Por fim, verificou-se que  quando o acesso à informação 

sobre a extensão não era muito fácil, os consumidores tinham tendência a serem mais 

facilmente influenciados por informação negativa (vs positiva) sobre a extensão 

semelhante e mais facilmente influenciados por informação positiva (vs negativa) no 

caso das extensões diferentes (distantes). 
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2.2.2.4 Estudo de Maureen, Morrin (1999): 

No seguimento das investigações realizadas que estudaram os efeitos da informação 

negativa nas extensões e na marca mãe, o estudo de Maureen Morrin (1999) teve como 

objectivo analisar os efeitos que a informação positiva poderia ter na marca mãe. Ou 

seja, quais os efeitos de diluição que uma extensão bem sucedida terá na marca mãe e 

também na própria extensão.  

 

De acordo com o autor, o impacto das extensões na marca mãe é medido em termos da 

facilidade com que um consumidor consegue categorizar, reconhecer e lembrar-se dos 

nomes da marca mãe. Assim, realizou dois estudos. O primeiro com o objectivo de 

examinar se a facilidade de acesso à informação sobre a extensão  por parte do 

consumidor, facilita a categorização da marca mãe e se poderá ser moderada pelo facto 

da marca mãe ser dominante, pelo factor do fit entre a extensão e a marca mãe ou pelo 

número de extensões ligadas a esta e o segundo com o objectivo de medir os efeitos das 

extensões de marca na marca mãe utilizando duas medidas de memória (relembrar e 

identificar). 

 

Os resultados obtidos na primeira parte do estudo revelaram que o acesso à informação 

sobre a extensão não afecta negativamente a categorização da marca mãe, que o número 

de extensões como factor de influência, que a variável fit moderava a rapidez da 

categorização nos casos em que a marca mãe era considerada não dominante mas não 

nos casos onde a marca mãe era considerada dominante e que o número de extensões 

não têm impacto na categorização dos produtos. 

Na segunda parte do estudo, o autor concluiu que a exposição à extensão facilita a 

rapidez com que os sujeitos conseguem identificar e categorizar correctamente a marca 

mãe.  
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2.2.2.5 Estudo de Aaker e Keller (1992): 

Em 1992, os autores Aaker e Keller efectuaram um novo estudo com o objectivo de 

analisar os efeitos e consequências da introdução de extensões sequenciais na marca 

original como também nas próprias extensões.  

O estudo contou com uma amostra de 430 funcionários de uma Universidade. O 

inquérito desenvolvido envolvia sete cenários diferentes onde os inquiridos recebiam 

uma breve descrição sobre o produto principal de uma empresa e respondiam a 

perguntas sobre possíveis extensões que a marca poderia introduzir no mercado: Foi 

utilizado 7 cenários diferentes: 

• 3 dos 7 cenários envolviam a apresentação de extensões únicas da marca onde a 

extensão variava em termos do nível de semelhança (ex: semelhantes, mais ou 

menos semelhantes e não semelhantes à marca original) 

• Nos restantes 4 cenários foram introduzidas extensões intervenientes onde 

novamente o nível de semelhança era manipulado. 

 

Os dados do estudo revelaram conclusões interessantes realçando o peso de influência 

do factor qualidade onde verificou-se que as marcas de alta qualidade podem estender 

mais longe do que marcas de média qualidade. De acordo com os autores, as marcas 

consideradas de alta qualidade implementam nos consumidores boas percepções e 

valores o que implica que a probabilidade de serem confrontadas com problemas e 

falhanços é muito baixa. Sendo assim, estas marcas, sentindo-se seguras, são mais 

propensas ao risco e apostam mais na extensão de marca e tendem a estender a marca 

para mais longe e para mercados completamente diferentes. “Extensões de intervenção 

bem sucedidas melhoram a avaliação de uma possível extensão para uma marca mãe de 

média qualidade....extensões de intervenção mal sucedidas reduziam a avaliação de uma 

possível extensão de uma marca mãe de alta qualidade”. (Aaker e Keller, 1992). Além 

do mais, os dados reforçam a relevância do factor qualidade, onde verifica-se que se o 

nível de qualidade entre a marca original e a nova extensão (extensão que intervém) for 

consistente com a qualidade da marca original, não haverá diferenças na avaliação das 

extensões, seja em situações onde existe ou não existe uma extensão interveniente. 

Portanto, uma extensão interveniente bem sucedida aumenta as avaliações de uma 
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marca original de média qualidade, mas uma extensão interveniente mal sucedida não 

afecta as avaliações da marca original.  

 

Os factores credibilidade e fit também revelaram uma relação positiva demonstrando a 

sua importância e influência nas avaliações das extensões em situações de extensões 

únicas como também em situações extensões intervenientes. Os dados permitem 

concluir que os factores qualidade, credibilidade e fit revelam-se como factores de 

grande influência no sucesso das extensões sejam elas extensões únicas ou não. O efeito 

de extensões sequenciais depende claramente da qualidade e valor percebida pelo 

consumidor e o impacto que terá na marca mãe depende dos factores em causa e o 

próprio sucesso das extensões. 

 

2.2.2.6 Estudo de Elizabete Serra e José Gonzalez (1997): 

Em 1997, Elizabete Serra e José Gonzalez, com o objectivo de aprofundar os resultados 

de estudos prévios a um nível nacional, decidiram realizar um estudo empírico para 

analisar em que situações é que novos produtos geram efeitos recíprocos que alteram as 

atitudes dos consumidores face à marca mãe. De acordo com os autores, quando o 

produto e a extensão não partilham atributos físicos nem são complementos nem 

substitutos, o sucesso da extensão da marca mãe depende das crenças que os 

consumidores têm sobre a marca mãe sobre a extensão.  

 

Foi desenvolvido um inquérito utilizando escalas Likert de 7 pontos a fim de medir as 

atitudes, crenças, imagem, vínculos associados com a marca, com o produto existente e 

com os novos produtos. Os autores explicam que foi desenvolvido 48 versões do 

inquérito (4x3x2x2) por forma a medir a marca, os vínculos entre o novo produto e o 

existente, a imagem e a ordem de apresentação dos inquéritos. O inquérito foi 

administrado a 500 estudantes universitários da Faculdade do Porto.  

Os resultados do estudo permitiram tirar as seguintes conclusões: 

• a atitude face a um produto é influenciada pela representação da marca e pelo 

sentido atribuído à relação entre a marca e a extensão; 
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• quando os consumidores reconhecem um vínculo, seja ele concreto ou abstracto, 

entre a marca mãe e os novos produtos, a avaliação e aceitação da extensão é muito 

melhor e maior; 

• quanto mais facilmente se poder transferir e introduzir os benefícios e crenças face à 

marca mãe para a extensão mais beneficiada ficará a avaliação das extensões; 

• a evolução dos atributos específicos e distintivos da imagem de cada marca 

demonstra uma maior susceptibilidade dos efeitos das extensões sobre a marca. 

• As crenças da imagem da marca reforçam-se quando são introduzidas extensões 

coerentes com a imagem da marca original. 

 

Sendo assim, verifca-se que “as atitudes face à marca fortalecem quando as extensões 

são globalmente coerentes com a sua imagem e partilham vínculos concretos ou 

abstractos com o seu produto original” (Elisabete Serra e José Gonzalez, 1997).  

Podemos então concluir que os resultados apresentados estão de acordo com o estudo de 

Aaker e Keller (1990) segundo o qual o facto de existir em semelhanças e coerência 

entre os novos produtos e a marca original, ajuda os consumidores a aceitarem e 

avaliarem melhor as extensões. 

 

2.2.2.7 Estudo de Swaminathan, Fox e Reddy (2001): 

O estudo de Swaminathan, Fox e Reddy visa estudar os efeitos recíprocos que as 

extensões poderão ter na própria marca mãe. Para tal, os autores desenvolveram três 

estudos. O primeiro tinha como objectivo estudar e verificar o impacto que os efeitos 

recíprocos da introdução da extensão poderia ter na marca mãe como também analisar o 

impacto que o factor experiência com a marca mãe poderia ter no facto de repetir ou 

não a compra. O objectivo do segundo estudo era analisar o impacto e nível de 

influência que o factor semelhança entre a categoria da marca mãe e a extensão poderia 

ter nos efeitos recíprocos. E por último, o objectivo do terceiro estudo era investigar e 

testar se o facto de experimentar uma extensão mal sucedida podia diminuir a 

probabilidade de voltar a comprar a marca mãe. Vários estudos tinham analisado os 

efeitos recíprocos das extensões na marca mãe, nomeadamente: 
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• Keller e Aaker (1992): os efeitos recíprocos positivos só existem quando uma marca 

de qualidade média, introduz uma extensão bem sucedida. 

• Keller e Sood (2000): argumentam que as atitudes face a uma marca mãe que já é 

bem sucedida e avaliada, não serão muito alteradas devido a uma experiência 

favorável com a extensão. Também argumentam que efeitos recíprocos negativos 

também poderão ocorrer quando a extensão é semelhante à marca mãe. 

• Gürhan-Canli e Mahewaram (1998): demonstram que os efeitos de melhoramento 

existem para extensões de marca que são semelhantes à marca mãe. Também 

demonstraram que o enfraquecimento da marca mãe ocorre devido à recepção de 

informação negativa e incongruente, especialmente quando a extensão é semelhante 

à marca mãe. 

• Milberg, Park e McCarthy (1997): os resultados do estudo demonstraram que os 

efeitos recíprocos negativos poderiam acontecer quando a semelhança entre a marca 

mãe a extensão era muito pouca. 

 

Ao contrário de muitos outros estudos, que efectuaram investigações de laboratório, os 

autores Swaminathan, Fox e Reddy, com o objectivo de recolher dados reais e 

representativos da população, utilizaram um scanner de um painel de dados da 

ACNielsen para vigiar as compras efectuadas em várias casas exactamente antes e logo 

a seguir à introdução de novas extensões. 

 

A fim de analisar os efeitos recíprocos que uma nova extensão pudesse ter na marca 

mãe, foi desenvolvido um modelo de regressão, cuja variável dependente era a escolha 

da marca mãe e as variáveis independentes eram a: experiência com a marca mãe; o 

preço relativo; a variável indicadora dos efeitos recíprocos; os expositores e a 

publicidade. Os efeitos recíprocos de utilizar a extensão são medidos utilizando um 

modelo de “binary logit” onde x=1 ou 0, dependendo de a marca mãe ser ou não ser 

seleccionada numa compra que ocorre na mesma categoria de produtos (Swaminathan, 

Fox e Reddy (2001).  
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Este estudo revelou que a variável “experiência” não é estatisticamente significativa 

reforçando desta forma, a influência inexistente deste factor na decisão de repetir a 

compra da extensão. No entanto, tem uma relação positiva e influência na decisão de 

“experimentar” (pela primeira vez) a nova extensão. O facto de haver consumidores a 

experimentarem as extensões, significa vendas, que por sua vez, realça o efeito 

recíproco que as extensões poderão ter na marca mãe, sendo neste caso, o aumento da 

quota de mercado. Ou seja, efeitos recíprocos que resultam do facto de ter 

experimentado a extensão, poderão resultar em aumentos na quota de mercado para a 

marca mãe, especialmente nos casos de não utilizadores da marca. 

 

Os segundo e terceiro estudos, contaram com dados adicionais de um inquérito 

administrado a estudantes Universitários. A análise revelou a importância do factor 

semelhança na avaliação da extensão e uma relação positiva com efeitos recíprocos 

positivos. Por fim, os dados permitiram verificar que as extensões mal sucedidas 

poderiam ter efeitos recíprocos negativos sobre a marca mãe e junto dos actuais 

consumidores desta. É importante esclarecer que esta alegação também se aplica a 

situações onde a semelhança entre a marca mãe e a extensão é relativamente baixa. 

 

2.2.2.8 Diamantopoulos, Smith e Grime (2005): 

Os autores Diamantopoulos, Smith e Grime tinham como principal objectivo estudar o 

impacto das extensões na própria personalidade da marca mãe, sendo um dos primeiros 

estudos a analisar o factor da personalidade como elemento de influência no sucesso das 

extensões. Por forma a estudar o factor da personalidade, a escala de medida proposta 

por Aaker foi utilizada, composta pelos elementos sinceridade, excitação, competência, 

sofisticação, e rudeza (ruggedness). De acordo com os autores, o facto da personalidade 

estar associado ao conhecimento que os consumidores, torna-a um factor importante de 

influência no sucesso das extensões.  

O estudo foi efectuado utilizando uma amostra de 102 gestores executivos que 

frequentavam um curso de MBA. Os sujeitos foram divididos em 3 grupos onde o 1ª 

grupo era exposto a uma extensão com bom nível de fit; o 2ª grupo exposto a uma 

extensão com mau nível de fit e o 3ª grupo foi considerado como grupo de controlo.  A 
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fim de analisar as opiniões sobre a marca Land Rover, as seguintes variáveis 

independentes foram analisadas: fit, qualidade da marca mãe e familiaridade com a 

marca.  

Ao contrário de estudos anteriores, que demonstraram uma relação positiva do fit como 

fonte de influência positiva e negativa nos efeitos recíprocos das extensões, os dados 

obtidos deste estudo revelaram que o fit não tem efeitos de influência na configuração 

da marca mãe nem na personalidade da marca. Ou seja, a personalidade da marca resiste 

a alterações independentemente do nível do fit percebido. Além do mais, a percepção da 

qualidade da marca mãe não mostrou qualquer influência no nível de fit nem na 

personalidade da marca. Em conclusão, os resultados obtidos permitiram explicar como 

as marcas de alta qualidade conseguem estender para mercados mais distantes tendo em 

conta o facto das extensões com um nível de fit inferior não apresentarem ameaça de 

influência na personalidade da marca. 

 

2.2.2.9 Estudo de Martínez e Pina (2003): 

O estudo de Martínez e Pina foca os efeitos negativos que as extensões poderão ter na 

marca original. Face à literatura e estudos efectuados nesta área, é sabido que um dos 

maiores problemas que podem surgir das extensões é a canibalização das vendas e 

possível deterioração da imagem da marca mãe. De acordo com o estudo de John et al 

(1998) estes resultados negativos poderão aumentar em gravidade em situações onde as 

extensões são inconsistentes com a imagem da marca ou que não coincidem com a 

expectativa do consumidor. Considerando estes factores, os autores propuseram testar 

as seguinte hipóteses: 

H1: A estratégia de extensão de marca está apta a diluir a imagem da marca quando 

introduzem produtos com novas associações ou que causam confusão em relação às 

existentes. 

H2: A imagem da marca antes da introdução da extensão influenciará fortemente a 

percepção da imagem após a introdução da extensão. 

H3: Quanto menor for o nível de fit entre a marca mãe e a extensão, maior será a 

probabilidade de deterioração da imagem da marca. 
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H4: Quanto menor for a percepção de qualidade da extensão, maior será a 

probabilidade de deterioração da imagem da marca. 

H5: Quanto menor for a percepção da dificuldade do processo de produção do produto, 

maior será a probabilidade da extensão deteriorar a imagem da marca. 

H6: Quanto menor for o nível de conhecimento da marca mãe, maior será a 

probabilidade da extensão deteriorar a imagem da marca. 

 

Por forma a testar as hipóteses, foi efectuado um estudo através de inquéritos, a 

estudantes Universitários. Foi utilizada a escala de Aaker e Alvarez del Blanco (1995) 

para testar a variável dependente (a imagem da marca após a empresa ter lançado uma 

extensão) que tem como objectivo medir a percepção do valor, a personalidade e a 

organização. Como fonte de possível relevância para a imagem da marca, foram 

testadas também as seguintes variáveis: imagem antes da extensão, o fit entre a marca 

mãe e a extensão, a percepção da qualidade da extensão, a dificuldade de produzir o 

novo produto e o conhecimento da marca. 

 

Os resultados das regressões permitiram concluir que a extensão poderá diluir a imagem 

da marca após o lançamento da extensão e, quanto mais distante a extensão for do 

produto original da marca, maior será a probabilidade de danificar a imagem da marca 

mãe. Verificou-se também a importância da imagem da marca na própria marca após o 

lançamento da extensão e o peso do factor fit, ou seja, quanto menor for o nível de fit 

maior será a probabilidade de deteriorar a imagem da marca. A questão da qualidade 

também revelou ser um elemento crucial na imagem da marca, verificando-se que 

quanto mais baixo for a percepção do nível de qualidade da extensão, pior ficará a 

imagem da marca mãe após o lançamento da nova extensão. 

 

A revisão de literatura realça a importância do fenómeno das extensões de marca como 

sendo umas das mais praticadas estratégias junto das organizações para alavancar a 

marca para novos mercados. As vantagens deste tipo de estratégia são inúmeras e o 

facto do risco associado às extensões de marca serem reduzidas tendo em conta o forte 
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apoio que têm de serem associadas a marcas já conhecidas e valorizadas junto dos 

consumidores, tornam-na numa estratégia ideal em termos lucrativos. É óbvio que este 

tipo de estratégia implica e exige uma análise profunda onde vários factores devem ser 

considerados previamente. Alem do mais, o sucesso deste tipo de estratégia não é 

garantido e através dos estudos já feitos, verifica-se que o sucesso de uma nova 

extensão depende de vários factores sendo que alguns dependem da marca mãe e outros 

não. Assim, realça-se o facto de o lançamento de uma nova extensão poder ser um 

insucesso cujo resultado pode afectar negativamente e até destruir a imagem da própria 

marca mãe. Por esta mesma razão, vários gestores procuram encontrar os factores que 

levarão a marca ao sucesso evitando desta forma qualquer mau resultado. Os estudos 

feitos nesta área são fundamentais para as organizações, não só por procurarem os 

elementos de influência mas também por analisarem os efeitos que este tipo de 

estratégia poderá ter na marca original. 

 

As pesquisas efectuadas nos últimos 20 anos revelaram informações críticas em termos 

de identificação de variáveis cruciais e de relevância para o sucesso das extensões. 

Concluímos desta forma que factores como o número de extensões (Keller and Aaker, 

1992; Morrin, 1999; Dacin e Smith, 2001; Swaminathan et al., 2001); a informação 

fornecida, atitudes, a qualidade face à marca mãe e o fit (Aaker e Keller, 1990); o risco 

e inovatividade (Chernatony, 2001) são elementos que devem ser identificados e 

analisados antes de procederem com uma estratégia de marca. É óbvio que existem sem 

dúvida muito outros factores de influência que devem ser ponderados da mesma forma. 

Porém, alguns destes factores como o fit, qualidade da marca mãe e características 

(atributos) do produto, têm-se revelado fortemente relevantes em vários estudos em 

ambientes diferentes e utilizando diferentes métodos de análise. Este facto reforça a sua 

importância.  

 

Por fim, concluímos que as pesquisas efectuadas revelam que uma estratégia de 

extensões tem efeitos na marca original, porém, o facto de terem efeitos negativos ou 

positivos depende de várias conjunturas. Resultados negativos do género canibalização 

de vendas da marca original e alterações nos valores e imagem desta são efeitos 
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possíveis neste tipo de estratégia e devem ser estudados junto das organizações. (John et 

al., 1998). Porém, os estudos revelam em geral, que a opinião do consumidor sobre a 

nova extensão é crucial e decisiva para o sucesso desta mesma  e tem implicações na 

marca original. Os efeitos negativos poderão ser diminuídos com extensões que sejam 

consistentes com a imagem e valor da marca mãe e que não causem conflitos nem 

confusão junto dos consumidores. Considerando estes factores, realça-se novamente o 

peso do factor fit, isto é,  a semelhança entre o produto da marca original e a nova 

extensão, como elemento crucial e fundamental para garantir o sucesso da extensão. 

 

A maior parte dos estudos efectuados apresentam novidades e contribuições para esta 

área de estudo, sejam através de pesquisas de novas variáveis como factores de 

influência, sejam através de replicas de estudos mas em países e mercados diferentes, 

através de estudos de novas marcas, ou até através de produtos de categorias diferentes 

ou de exigências diferentes. A fim de contribuir para um melhor conhecimento dos 

factores de sucesso das extensões de marca, o objectivo do nosso estudo além de 

analisar e testar a relevância de alguns factores em marcas com notoriedade a nível 

nacional, é também de analisar os efeitos de extensões de marcas em produtos 

associados a diferentes comportamentos de compra.  

(Apresento em Anexo 3 um resumo dos estudos acima referenciados) 

 

2.3 Comportamentos de Compra 

 

A natureza do comportamento do consumidor perante uma compra muito variável 

envolve várias perspectivas. Sendo assim, é importante definir o comportamento de 

compra, analisar as razões pelo qual os consumidores efectuam compras, analisar o seu 

processo e perceber os diferentes tipos de comportamentos de compra. Tendo em conta 

que a pesquisa sobre o comportamento de compra não é o objectivo principal desta 

dissertação, a análise sobre este tema é feita de uma forma sintetizada com o objectivo 

de analisar as avaliações de extensões em produtos associados a diferentes 

comportamentos de compra. 
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Começamos desta forma por definir o conceito de comportamento de compra do 

consumidor: 

“O comportamento de compra  do consumidor é referido como sendo “as actividades 

directamente envolvidas no processo de obter, consumir, e avaliar os produtos e 

serviços, como também o processo de decisão que precedem estas acções” (Engel, 

Blackwell e Miniard, 1993).  

 

“É a interacção dinâmica de afecto e cognição, comportamento e eventos ambientais, 

através do qual os seres humanos conduzem as mudanças das suas vidas” (American 

Marketing Association). 

 

Na maior parte dos países desenvolvidos, o período após a Segunda Guerra Mundial 

marcou uma gigante proliferação na variedade de bens e serviços disponíveis aos 

consumidores. Este enorme aumento de variedade na oferta introduziu novas 

complexidades para os marketeers que procuravam perceber as alterações que se 

verificavam perante o comportamento do consumidor. Como resultado, vários 

investigadores desenvolveram modelos e teorias compreensíveis com o objectivo de 

aprofundar o conhecimento do comportamento de compra.  

 

Era percebido que nem sempre o consumidor reagia da mesma forma perante uma 

decisão de compra. Dependendo do nível de envolvimento exigido ou risco envolvido, o 

consumidor poderia investir ou não, mais tempo na sua decisão de compra. Ou seja, o 

comportamento do consumidor perante uma compra de um automóvel ou um chocolate 

é completamente diferente: comprar um automóvel implica um maior investimento por 

parte do consumidor a nível emocional e financeiro e implica um maior esforço na 

busca e procura de informação. Podemos desta forma, concluir que o comportamento de 

compra varia em função do grau do envolvimento exigido por parte do consumidor. No 

entanto, vários autores aprofundaram esta área de estudo com o objectivo de melhor 

perceber as reacções e os comportamentos dos consumidores perante as decisões de 

compra. Vários analistas com grande notoriedade e ligados à ciência de marketing, isto 

é, Engel, Kollat e Blackwell (1968), Howard e Sheth (1969) e por Phillip Kotler (1997) 

e Henry Assael (1998), propuseram modelos cujo objectivo de uns era focar no 
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processo de compra, e de outros era analisar a decisão de compra, ou seja, os motivos 

pelo qual umas compras eram mais difíceis e outras menos. 

 

2.3.1 Modelos de Comportamentos de Compra 

Em geral, todos os modelos desenvolvidos sobre o comportamento de compra abordam 

a mesma questão essencial a fim de analisar o processo e os factores que guiam e 

motivam os padrões dos comportamentos de compra. É sabido que dependendo do 

produto em causa, o nível de esforço necessário varia, o que por sua vez, gera atitudes e 

comportamentos diferentes. Começamos por analisar o modelo proposto pelos autores 

Engel, Kollat e Blackwell seguido pelo modelo de Philip Kotler e por fim, apresentamos 

os modelos de Howard e Sheth e o modelo de Henri Assael. 

 

2.3.1.1 Modelo de Comportamento de Compra de Engel, Kollat e Blackwell (1968): 

 

Os autores Engel, Kollat e Blackwell (1968) iniciaram a investigação começando por 

analisar o processo, ou seja, os passos que geram o comportamento de compra. 

Desenvolveram um modelo, hoje conhecido como o modelo EKB, apresentado na 

Figura 10, que divide este processo em cinco etapas. 

 

Figura 10 - O Processo do Comportamento de Compra do Consumidor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Engel, Kollat e Blackwell (1968) 
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De acordo com este modelo, o processo é iniciado pelo reconhecimento de uma 

necessidade que leva o consumidor à procura de informação para satisfazer esta mesma 

necessidade. É claro que vários factores, tipo classe social, mudanças na vida, família, 

amigos, entre outros, motivam estas necessidades criando grande desejo para a busca de 

como a satisfazer. O consumidor é, desta forma, confrontado com as possíveis 

alternativas disponíveis avaliadas cuidadosamente. Após esta análise, o consumidor 

passa à fase da decisão, selecção efectuando a sua escolha e procedendo ao acto da 

compra. O processo é terminado com a avaliação da sua escolha, ou seja, a fase pós-

compra, onde o consumidor analisa se a sua escolha satisfez a sua necessidade. 

Apresentamos no quadro abaixo, uma análise mais completa de cada passo do processo 

face ao comportamento de compra. 
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Tabela 8  - Descrição do Processo de Compra 

ETAPAS ANÁLISE 

1- Reconhecimento de 
uma necessidade 

Uma decisão de compra, ou seja, o seu desenvolvimento, só começa quando o 
consumidor reconhece uma necessidade ou um problema. Vários factores e 
influências afectam a maneira como os consumidores percebem o seu bem 
estar actual ou das suas necessidades. A cultura, classe social, influências 
pessoais, família, grupos de referência, motivação, conhecimentos, atitudes, 
personalidade e valores são alguns dos factores que podem influenciar e 
despertar novas necessidades. Conforme a vida dos consumidores mudar, as 
suas necessidades e estilo de vida também mudam, provocando desta forma, 
novos problemas e necessidades. 

2- Procura de 
informação 

Um vez que o consumidor reconhece uma necessidade, o processo de busca de 
informação é iniciado. O objectivo desta fase é obter a informação necessária 
para poder analisar e avaliar as opções. 

O modelo do processo de decisão de compra, descreve esta procura como 
sendo interna (o processo de recuperar informação da memória) ou externa 
(obter informação de amigos, família, mercado ou da Internet). (Blackwell et 
al, 2001) 

3- Avaliação das 
alternativas pré-
compra 

Esta fase envolve a avaliação das alternativas que foram identificadas durante 
o processo da procura de informação. Nesta fase, os consumidores comparam 
a informação que obtiveram de diferentes produtos e marcas com a 
informação das marcas que já conhecem. Utilizam a informação obtida e a 
informação já existente na memória, para seleccionar produtos, serviços, 
marcas e lojas, que acreditam ter maior probabilidade para satisfazer as suas 
necessidades especificas. É importante esclarecer que o critério de avaliação 
das alternativas é diferente para cada consumidor, uma vez que depende de 
factores pessoais e ambientais. 

4- Compra  De acordo com Engel, Kollat e Blackwell, esta fase ocorre quando o 
consumidor toma a decisão de comprar o produto e é composta por duas sub- 
fases: 

1) Na primeira, o consumidor decide onde irá comprar o produto (por 

exemplo: comprar numa loja, catalogo, Internet, encomenda pela TV, etc.);  

2) A segunda ocorre já dentro do estabelecimento escolhido para obter o 
produto, por exemplo, a escolha da vendedora, tipo de pagamento, etc. (Engel 
et al, 1990). 

 

5- Fase pós compra 
(os resultados) 

 

A fase de pós compra é divida em 3 fases. 

1) A primeira corresponde ao consumo do produto: ocorre quando o 
consumidor tem acesso ao produto e o utiliza.  

2) A segunda refere-se à avaliação do produto depois do consumidor ter 
experimentado. Nesta fase o consumidor vai ter satisfação ou insatisfação.  

3) A terceira refere-se à decisão do consumidor vender, reciclar ou oferecer o 
produto. 

 

Fonte: (Adaptado de Engel, Kollat e Blackwell, 1968) 
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2.3.1.2 Modelo de Comportamento de Compra de Philip Kotler: 

De acordo com Philip Kotler, o processo de comportamento de compra é despertado por 

uma necessidade que é reconhecida pelo consumidor. O autor afirma que o 

reconhecimento da necessidade ocorre quando o consumidor percebe a diferença entre o 

seu estado actual e um estado desejado, isto é, o consumidor percebe que há um 

problema a ser resolvido que pode ser grande ou pequeno, simples ou complexo. O 

desejo de satisfação desta necessidade inicia o processo de busca de informação, leva à 

análise das possibilidades disponíveis e finalmente à decisão final a fim de resolver o 

problema.   

De acordo com o autor, existem vários factores que não só influenciam mas também 

afectam, o comportamento de compra do consumidor e que levam o consumidor a agir 

de formas diferentes dependendo das situações em que se encontra. Philip Kotler 

distingue entre cinco factores de influência: 

 

Figura 11 - Factores que Influenciam o Comportamento do Consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Kotler, (2000)  
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De acordo com a figura acima referida, os factores de influência são inúmeros e variam 

de consumidor para consumidor dependendo das personalidades e experiências de vida. 

Este conjunto de factores leva ao desenvolvimento de diferentes tipos de 

comportamento de compra que também se diferenciam conforme a necessidade de cada 

consumidor. O autor identifica os seguintes tipos de comportamentos de compra: 

 

Comportamentos de Compra tipo Marshallian: Este tipo de comportamento de 

compra baseia-se principalmente em factores económicos, ou seja, o preço e 

rendimento. 

Comportamentos de Compra tipo Palvolian: Este tipo de comportamento 

corresponde a um comportamento de rotina, que exige pouco investimento a nível de 

tempo e busca de informação. Nestas situações, o consumidor normalmente já tem 

experiências positivas com o produto, elas criaram boas associações à compra deixando 

o cliente recompensado e satisfeito. 

Comportamentos de Compra tipo Freudian: Este tipo de comportamento é 

influenciado por motivos e fantasias pessoais (simbólico). 

Comportamentos de Compra tipo Veblenian: São comportamentos de compra 

claramente influenciados e orientados pelos grupos com quem o consumidor se associa 

e pelo meio social onde o consumidor se enquadra. 

Comportamentos de Compra tipo Hobbesian: Este tipo de comportamento procura 

reconciliar o lucro do ganho pessoal com o lucro organizacional. Ou seja, o consumidor 

procura reconciliar os motivos pessoais com os de um grupo, seja ele um grupo de 

amigos, família, empresa, etc.  

 

De acordo com Kotler, vários factores externos têm grande influencia na forma como os 

consumidores agem e nas decisões que tomam quando estão perante uma decisão de 

compra. São estes factores externos que geram necessidades junto dos consumidores e 

que influenciam a decisão e acto de compra. Apresentamos desta forma, o modelo Black 

Box do comportamento de compra do consumidor. 
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Figura 12 - O Modelo Black Box de Comportamento de Compra 

Fonte: Kotler, 2000 (Adaptado de Keegan et al. (1992, p.193) 
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consumidor em que procurará informação adicional, ponderará as alternativas e o risco 

envolvido. Por fim, a interacção completa deste conjunto de estímulos e informação 

permitirá avaliar e efectuar uma análise completa da decisão efectuada. 

 

2.3.1.3. Modelo de Comportamento de Compra de Howard e Sheth (1969): 

O clássico modelo de John Howard e Sheth sobre o comportamento de compra foi 

desenvolvido e apresentado em 1963 porém, devido ao facto do modelo deixar dúvidas 

em termos de credibilidade na própria operacionalização do modelo (devido a falta de 

testes), só foi aceite e adoptado pela ciência de marketing alguns anos mais tarde 

(Sheth, Jagdish 1982)  

 

O modelo apresentado pelos autores é muito semelhante ao modelo EKB em termos do 

raciocínio sujacente ao processo em si. Ou seja, de acordo com Howard e Sheth, o 

processo de compra começa com a decisão de efectuar uma compra por forma a 

satisfazer uma necessidade. A necessidade de comprar a marca é baseada num conjunto 

de motivos e alternativas que despertaram essa necessidade. Uma vez identificados os 

motivos pessoais, o consumidor inicia o processo de busca de informação e de produtos 

alternativos a fim de criar várias possibilidades por forma a poder efectuar uma escolha. 

A fase seguinte engloba a avaliação de cada alternativa com o objectivo de seleccionar a 

marca que melhor satisfaz os seus desejos e necessidades. No entanto, de acordo com 

Howard e Sheth, este processo vai sendo alterado à medida que a relação do consumidor 

com o produto evolvui. Ou seja, conforme o consumidor fica mais familiarizado com os 

produtos, o processo de decisão torna-se mais rotineiro diminuindo deste forma o 

esforço e tempo necessário para o processo de análise. De acordo com os autores, o 

processo de comportamento de compra evolvui seguno as que se seguem: 

⇒ Solução Extensiva do Problema  

⇒ Solução Limitada do Problema 

⇒ Comportamento de Compra Rotineiro 
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Apresentamos de seguida uma explicação mais detalhada de cada fase do processo (ver 

Tabela 9 

Tabela 9 - Modelo de Comportamento de Compra de Howard e Sheth (1969) 
 
Solução Extensiva do Problema:  Nesta fase inicial da compra, o consumidor ainda tem pouca 

informação do produto e tem que estabelecer um critério de escolha 

para facilitar a avaliação das possíveis alternativas.  

Este tipo de comportamento exige um elevado grau de envolvimento, 

portanto, o consumidor envolve-se extensivamente para tentar 

encontrar soluções para satisfazer as necessidades. Normalmente, 

quando o tipo de produto em causa implica um elevado grau de risco, 

o consumidor tende a envolver-se mais intensamente. Nesta situação, 

ele procura avaliar possíveis alternativas baseando-se em 

experiências pessoais como também em informação externa. Por 

exemplo, a compra de um carro, casa, jóia, computador, e escolha de 

uma universidade, são situações que exigem, por parte do 

consumidor, um envolvimento profundo e extenso. 

Solução Limitada do Problema: 

 

Neste tipo de situação o consumidor já experimentou o produto e já 

só precisa de obter informação sobre as marcas que fazem parte do 

conjunto de possíveis alternativas. Sheth explica que normalmente, 

nestas situações, o número de alternativas são poucas e têm todas a 

mesma probabilidade de serem escolhidas e compradas (Sheth, 

(1974). 

Comportamento de Compra 

Rotineiro: 

Após várias compras o consumidor consegue definir claramente os 

critérios de escolha e já não necessita de grande envolvimento no 

processo de decisão . Estes tipos de compra exigem pouco 

envolvimento e apresentam pouco risco. Nesta fase, o consumidor já 

conhece bem a marca e já não toma decisões de compra entre as 

alternativas ou seja, as marcas já são adquiridas simplesmente por 

hábito. Por exemplo o consumidor escreve “café” ou “leite” na lista 

de compras e automaticamente já sabe a marca que vai comprar. 

(Sheth, (1974) 

 

2.3.1.4 Modelo de Comportamento de Henry Assael: 

Em geral, todos os modelos apresentados sobre o comportamento de compra, baseiam-

se na mesma linha de pensamento: processo despertado pela identificação de uma 
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necessidade. Vários factores influenciam esta necessidade que leva à busca de 

informação e das formas de a satisfazer. Nos modelos acima referidos, identificam-se 

várias variáveis que influenciam e motivam estes desejos, ou seja, factores externos e 

internos que passam por factores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Henry 

Assael (1992), argumenta que o comportamento de compra do consumidor depende 

claramente dos benefícios que ele obtém ou espera obter, das experiências com o 

produto e são essas experiências, características e motivos do consumidor, que 

desenvolvem o seu padrão de comportamento de compra.  

 

Contudo, o autor realça o facto de que a decisão de compra do consumidor não é um 

processo singular e que depende e é influenciado por dois factores de envolvimento 

cruciais:  

• A extensão do processo da decisão e; 

• O grau de envolvimento na compra 

 

Assim, Henry Assael (1992) apresenta uma tipologia de comportamento de compra 

baseada nestas duas dimensões que assentam no processo cognitivo, na busca de 

informação e na avaliação das alternativas das marcas. Por outro lado, o processo de 

decisão de compra poderá exigir um envolvimento mínimo quando o consumidor está 

satisfeito com uma marca particular ou com uma marca já conhecida. A primeira 

dimensão representa a ligação entre o consumidor e a decisão final que vai desde o 

reconhecimento de uma necessidade, passando pelo processo de análise, até à compra 

final, que pode mesmo ser feita por mero hábito. A segunda dimensão representa essa 

ligação medida através do grau de envolvimento exigido. Ou seja, representa o nível de 

envolvimento na compra (que pode ser elevado ou baixo) por parte do consumidor. É 

óbvio que nem todas as compras exigem o mesmo grau de envolvimento. Este depende 

não só do valor da própria compra em termos financeiros, como também do nível de 

risco associado e do conhecimento do próprio produto. 
 

Elevado grau de envolvimento:  

Nesta categoria são consideradas, por norma, compras que são importantes tanto para o 

ego como para a imagem do consumidor. São, por isso, compras que apresentam (para o 
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consumidor) algum risco a nível financeiro (produtos de preços elevados), social 

(produtos que são inerentes ao meio social), e psicológico (a decisão errada poderá 

causar alguma preocupação e ansiedade). 

 

Baixo grau de envolvimento: 

Neste caso, a compra apresenta um menor risco para o consumidor, quer seja a nível 

financeiro, social ou psicológico. Em consequência, trata-se aqui de um nível menor de 

investimento relativamente à procura de informação (marcas alternativas), uma vez que 

envolve um processo limitado de tomada de decisão. 

 

De acordo com o autor, o envolvimento do consumidor na compra, determinará a 

natureza do processo de decisão, ou seja, a informação e tempo necessários. São estes 

factores de influência, que levam ao desenvolvimento de diferentes tipos de decisões de 

compra e comportamentos de compra. 
 

Figura 13 - Comportamento de Compra – Modelo de Assael (1992) 
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comportamentos de compra. Segundo Assael, uma compra inscreve-se numa das 

seguintes situações: 

 

a) Comportamento de decisão Complexa  

b) Comportamento de decisão Limitada  

c) Comportamentos de Lealdade à marca 

d) Comportamentos de Inércia face à compra 

 

Figura- 16: Processo de Comportamento de Compra 
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• a) Comportamento de Decisão Complexa: 

Segundo Assael, este tipo de comportamento tem lugar quando o envolvimento 

é elevado e um processo mais extenso de tomada de decisão ocorre. ou seja, 

pressupõe a existência de uma diferenciação da oferta a e um alto nível de 

envolvimento do consumidor. Normalmente, os produtos associados a esta 
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categoria são por norma complicados, de preços elevados, não comprados 

frequentemente e altamente diferenciados. É o caso de produtos associados a 

uma elevada performance envolvendo um certo grau de risco (automóveis, 

cirurgias), produtos complexos (computadores), produtos de especialidade 

(mobiliário, equipamento de desporto), produtos que influenciam o ego (jóias). 

Os consumidores investem muito tempo no processo de busca de informação e o 

processo de análise é mais demorado uma vez que as opções são 

cuidadosamente ponderadas.  

 

O processo envolvido neste tipo de compra é mais demorado e exige grande 

envolvimento por parte do comprador. Este processo finaliza-se com a avaliação 

da marca após a sua compra, que deve ser feita de uma forma perceptiva e 

pormenorizada, tendo em conta que o objectivo principal é a satisfação do 

consumidor.  

 

Uma vez adquirido conhecimento e experiência numa compra anterior, a procura 

de informação não será tão intensa. 

 

• b) Comportamento de Decisão Limitada 

O comportamento de decisão limitada refere-se ao tipo de compra que exige 

baixo envolvimento por parte do consumidor perante uma oferta que apresenta 

alta diferenciação. Isto é, existe o processo de tomada de decisão, devido ao 

facto do consumidor não ter experiência suficiente do produto e necessitar de 

procurar mais informação. Os produtos nesta categoria podem ser únicos mas 

por norma, fornecem o mesmo nível de utilidade para os consumidores, por 

exemplo: cereais, bolachas, brinquedos, etc. Também poderão ser complicados, 

caros e não comprados com grande frequência. Regra geral, estes produtos não 

se diferenciam muito das outras marcas colocando-se maior peso no factor 

preço. Assael fornece o seguinte exemplo: uma nova linha de produto snack é 

introduzida no mercado cuja categoria do produto não é inteiramente conhecida 

pelo consumidor. O produto será examinado pelo consumidor e provavelmente 
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comprado quanto mais não seja numa base de experimentação e de comparação 

com os outros produtos já conhecidos.  

 

O autor explica que este tipo de comportamento se manifesta quando o grau de 

envolvimento é baixo e o consumidor procura variedade. A probabilidade do 

consumidor experimentar outras marcas, quer seja por mero aborrecimento, quer 

seja pela procura de variedade, torna-se mais fácil uma vez que o grau de risco é 

mínimo e existe um compromisso menor para com uma marca. O risco dos 

consumidores optarem por outras marcas neste tipo de compra é muito elevado 

tendo em conta o desejo de experimentar novidades. Neste caso, a fidelização à 

marca é o principal objectivo da gestão das marcas associadas a este tipo de 

comportamento de compra. 

 

• c) Comportamentos de lealdade à marca: 

Este tipo de comportamento refere-se ao tipo de compra que pressupõe alto 

envolvimento por parte do consumidor e baixa diferenciação devido à satisfação 

e a um compromisso forte em relação à marca. Produtos nesta categoria também 

poderão ser complicados, caros e não comprados com grande frequência. Por 

norma, estes produtos não se diferenciam muito das outras marcas disponíveis o 

que leva os consumidores a tomarem as suas decisões baseando-se nas opiniões 

de amigos e familiares ou até no factor do preço. Uma vez que a experiência 

com o produto foi positiva causando satisfação ao consumidor, esta situação 

repetir-se-á. Para conseguir esta mesma satisfação, o consumidor sente a 

necessidade de continuar com a mesma marca. Esta satisfação resulta num 

compromisso leal entre consumidor e a marca, por exemplo, marca de cigarros, 

perfumes, produtos de beleza. Ou seja, nesta situação o cliente limita-se à fase 

de procura de informação e à avaliação do produto. Se as experiências forem 

positivas e o consumidor se sentir satisfeito, será então estabelecida uma forte 

lealdade à marca. 
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• d) Comportamentos de inércia face à compra 

Este tipo de comportamento refere-se às compras que exigem um baixo grau de 

envolvimento e pressupõem uma oferta com baixa diferenciação. Os produtos 

nesta categoria são de baixo valor e comprados com frequência, o que leva os 

consumidores a investirem muito pouco tempo na avaliação de outras marcas. 

Normalmente, os consumidores não têm razões específicas para a selecção que 

efectuaram e atribuem a opção da escolha ao tempo disponível ou ao facto de ter 

sido a primeira marca que viu.  Neste caso, os consumidores repetem a compra 

não por lealdade à marca mas sim, por familiarização com a marca. A compra 

por inércia ocorre em compras pouco significativas para o consumidor e 

verifica-se em produtos tais como: papel higiénico, guardanapos, etc. Trata-se de 

produtos que a todos os níveis, não exigem grande investimento seja a nível 

económico social ou psicológico. 

 

Neste tipo de comportamento, primeiro o consumidor efectua a compra do 

produto e depois faz a sua avaliação uma vez que certas crenças e informações 

já fazem parte do seu conhecimento. Quando uma marca sofre alterações, o 

desejo pela variedade, pode despertar algum interesse, o que poderá levar o 

consumidor a deixar de comprar o produto por inércia e passar a um processo de 

compra por decisão limitada. O facto do consumidor procurar variedade e 

inovação, é o factor principal que reside na diferença entre comportamento de 

lealdade à marca e inércia. Ou seja, o consumidor não está a comprar o produto 

porque é leal à marca mas sim, por mero hábito, isto é: a marca é identificada, 

escolhida e comprada. Qualquer ligeira alteração que desperte interesse no 

consumidor será o suficiente para este mudar de marca. 

 

O modelo de Assael apresenta claramente os distintos comportamentos de compra. Esta 

informação é muito útil e de grande importância para as empresas que procuram 

perceber e prever as reacções e comportamentos dos seus consumidores. É claro que, 

dependendo dos produtos em causa, os comportamentos variam mas as características 

intrínsecas de cada indivíduo também terão influência no seu comportamento. Porém, o 
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modelo facilita uma organização de ideias que permite distinguir e identificar certos 

padrões de comportamentos, ajudando, consequentemente, das marcas. 

 

O modelo de Henry Assael é considerado uma das maiores referências na área de 

marketing e psicologia do comportamento do consumidor e segundo vários autores, 

para a prática da gestão, é como sendo um dos mais valiosos e aplicáveis modelos desta 

área de estudo. Por esta razão, será o modelo de selecção e de referência para a nossa 

pesquisa a fim de analisar as extensões de marca associadas a cada um dos diferentes 

tipos de comportamentos de compra. 

 

Concluímos desta forma que os modelos sobre o comportamento de compra têm como 

objectivo analisar o processo completo da decisão de compra que é despertado pelo 

reconhecimento de uma necessidade junto do consumidor e pelo desejo de o satisfazer. 

O processo que se segue é influenciado por vários factores, alguns ligados directamente 

com o indivíduo e outros não, são os elementos que provocam diferentes atitudes e 

comportamentos de compra e que geram as diferentes decisões. A última etapa é 

constituída pela análise final da decisão tomada onde a satisfação do consumidor é 

cuidadosamente analisada. Este resultado final é o elemento que decide a repetição ou 

não de uma nova compra. 
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III. As Extensões De Marca e o Comportamento de Compra no 

Mercado Português 

 
3.1 Enquadramento Conceptual e Metodologia : 
 

O modelo de Assael é um modelo prático de gestão que fornece ao gestor os meios de 

análise e de tomada de decisão que lhes permitem fazer passar a compra de um produto 

de uma situação de compra por inércia a uma compra de decisão limitada para chegar a 

uma situação de compra por lealdade à marca. Assim, partindo das situações de compra 

identificadas por este modelo. 

 

O nosso estudo tem como principal finalidade analisar as atitudes e avaliações dos 

consumidores face a possíveis extensões de marca. Como temos verificado, as atitudes 

dos consumidores são determinadas por vários factores que poderão influenciar de uma 

forma positiva ou negativa as opiniões dos mesmos. Tendo em conta que a decisão de 

estender a marca é crucial para uma organização, é de extrema importância identificar e 

analisar os factores que ajudarão as empresas a desenvolver novas extensões de sucesso 

e a minimizar o risco envolvido. Sendo assim, o objectivo principal deste estudo é 

analisar quais os factores de maior relevância e influência para o desenvolvimento de 

atitudes positivas face às novas extensões. Por forma a verificar este objectivo, o 

modelo apresentado por Aaker e Keller (1990) serviu como inspiração e base para esta 

investigação. Os autores citados incluem no seu estudo que a qualidade da marca mãe e 

o fit (ajustamentos) entre a marca mãe e as suas extensões, são factores relevantes no 

sucesso das extensões. 

É importante relembrar que durante os últimos anos, vários outros estudos foram 

efectuados por prestigiados autores, testando novas variáveis de possível influência e 

relevância no sucesso de extensões. Considerando toda esta informação, foram 

seleccionadas novas variáveis como possíveis fontes de influência na atitude face às 

extensões e proceder aos respectivos testes de significância e analisar o seu peso no 

sucesso destas extensões 
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Desta forma, o objectivo fundamental deste capítulo é apresentar e ensaiar um novo 

modelo que contribua para a pesquisa sobre extensões de marca podendo constituir para 

as marcas em causa, uma fonte de conhecimento de possíveis vias de desenvolvimento 

em novos mercados potenciais. Para o efeito, seleccionamos quatro marcas  distintas, 

com notoriedade no mercado nacional, em que cada marca está associada a um 

comportamento de compra distinto de acordo com o modelo de Assael. A cada marca, 

foram associadas quatro extensões possíveis. As marcas são: Vista Alegre, Mimosa, 

Hush Puppies e Luso. 

 

No modelo de análise que propomos, (ver quadro: Figura 14) a atitude face à extensão 

de marca é função de variáveis associadas a diferentes grupos de relações. A estrutura 

do modelo é composta por três conjuntos de relações que compõem o valor de uma 

extensão. Assim a primeira relação é referente a factores directamente associados com a 

marca mãe que poderão ter influencia na atitude face à extensão, isto é, factores como a 

confiança, atitude e qualidade. O segundo conjunto de relação refere-se à relação entre 

os factores que interligam a marca mãe e a própria extensão. Neste caso, temos o factor  

fit (ajustamento), composto pelas variáveis transferência, complementaridade e 

substituibilidade, utilizada no estudo de Aaker e Keller (1990) onde demonstraram a 

significância deste factor no sucesso das novas extensões. Passamos desta forma para o 

último conjunto que corresponde a factores directamente ligados à especificidade do 

próprio indivíduo, ou seja, as características do consumidor em si, isto é, a propensão de 

cada indivíduo para o risco e a inovatividade. Estas variáveis funcionam, na prática, 

como variáveis de controlo perante as restantes variáveis o que ajudará na análise e nas 

conclusões sobre a atitude face às extensões de marca em consequência da tipologia do 

comportamento de compra. 
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Figura 14 - Representação do Modelo e Respectivas Variáveis 
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Considerando a regressão linear múltipla, a estrutura teórica explicada na Figura 14 

pode ser concretizada através do seguinte modelo: 

 

Modelo 2 - Modelo em Estudo 

Atitude face a extensão = β0 + β1Confiança +  β2Atitude + β3Qualidade + β4Transferência 
+ β5Complemento + β6Substituto + β7Risco + β8Inovatividade + Termo de Pertubação 

Nota: 
*Confiança, Atitude e a Qualidade são referentes às carácterísticas da marca mãe 
** FIT (Transferência, Complemento e Substituto) são referentes à especificidade da extensão 
*** Risco e a Inovatividade são referentes à especificidade do indivíduo inquirido 
 

Incluiu-se neste modelo alem das oito variáveis expicativas relativas aos três grupos de 

factores ainda o termo de perturbação justificado por outros factores específicos de cada 

indivíduo não identificador. 

 

Tabela 10 – Variáveis 

Variável Dependente Variáveis Independentes 

 

Atitude face à extensão de marca 

(a média entre a percepção da 

qualidade da extensão e a 

probabilidade de experimentar a 

extensão) 

 
 

 

 Confiança na marca mãe 

 Atitude face à marca mãe 

 Qualidade atribuída à marca mãe 

 Fit da extensão com a marca mãe 

(Transferência, Complemento e 

Substituto) 

 Risco inerente ao indivíduo  

 Inovatividade inerente ao indivíduo 

 

A atitude face à extensão da marca é a variável dependente, que constitui uma variável 

central deste estudo. É constituída pela média de dois itens, a percepção do consumidor 

perante a qualidade da extensão e a probabilidade de experimentar a extensão. 
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Para medir a influência que as características da marca mãe têm na atitude face à 

extensão, utilizamos as variáveis confiança (trust), atitude e qualidade face à marca 

mãe. Não desconsiderando o facto de que em estudos prévios, a variável qualidade da 

marca mãe, foi considerada um factor de maior importância para o sucesso da extensão, 

optou-se por incluir neste estudo as variáveis confiança e atitude. A variável confiança 

assenta no conceito da confiança apresentado por Hess (1995). Sendo assim, a escala 

utilizada para medir a confiança na marca foi desenvolvida no sentido de medir a 

honestidade, o altruísmo e a fiabilidade (reliability) da marca. Tendo em conta que a 

segurança que a marca transmite é um atributo para a confiança do consumidor na 

marca, também faz com que o consumidor acredite na marca considerando-a uma marca 

fiável e credível. Para medir a confiança, utilizamos uma escala proposta por Hess 

(1995) recorrendo a uma escala de medida Likert de 7 pontos com respostas variando de 

“discordo totalmente” até “concordo totalmente”.  

 

A variável atitude, ao contrário dos conceitos de confiança e qualidade, que podem ser 

considerados únicos sobre uma certa especificidade, deve ser vista como um 

englobamento de opiniões e factores diferentes, que levam à criação e desenvolvimento 

de uma atitude geral. Ao referirmo-nos à atitude de um indivíduo face a uma marca, 

estamos a considerar um conjunto de opiniões sobre vários aspectos associados ao 

estímulo que leva à formação da sua atitude, isto é, a sua opinião sobre a reputação, 

qualidade do serviço, etc. Ou seja, é a conclusão  global e final da sua opinião e da sua 

avaliação. Porém, Zeithaml (1988) define a percepção da qualidade como sendo um 

conceito global da avaliação do consumidor sobre a superioridade e excelência do 

produto.  

 

As escalas utilizadas para medir as variáveis atitude e qualidade foram desenvolvidas 

com base na literatura. Foram novamente utilizadas escalas de Likert de 7 pontos com 

respostas variando de “discordo totalmente” até “concordo totalmente”.  

 

Tendo em atenção a definição das variáveis e o modelo apresentado, propomos o ensaio 

das seguintes hipóteses quanto às características da marca mãe. 
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H1: Quanto maior for a confiança na marca mãe, melhor será a avaliação do 

consumidor face à extensão. 

H2: Quanto melhor for a atitude do consumidor face à marca mãe, melhor será a 

avaliação da extensão. 

H3: Percepções de alta qualidade face à marca mãe estão associadas com atitudes 

mais favoráveis face à extensão.  

 

A variável fit (ajustamento) entre a marca mãe e a extensão, em vários estudos prévios, 

demonstrou ser um factor importante contribuindo fortemente para a avaliação das 

extensões e do seu sucesso. Por essa razão, utilizamos esta variável para medir a relação 

entre a marca mãe e as extensões. A variável fit refere-se ao nível de semelhança entre a 

categoria da marca mãe e a nova extensão. Utilizamos o conceito de Aaker e Keller 

(1990) em que a variável é associada às seguintes três dimensões de medida: 

transferência, complemento e substituto.  

Transferência:  

• reflecte a percepção do grau de competência que possui a empresa na classe de 

produto associado à marca mãe e a capacidade para desenvolver o produto da 

extensão.  

Complemento: 

• refere-se ao grau de complementaridade entre as classes de produto, ou seja, 

ambos os produtos podem ser consumidos ao mesmo tempo com o objectivo de 

satisfazer uma necessidade precisa.  

Substituto: 

• verifica até que ponto o consumidor considera dois produtos substitutos. Ou 

seja, até que ponto, um produto pode substituir o outro satisfazendo da mesma 

forma as necessidades do consumidor. 
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De acordo com Aaker e Keller (1990), a transferência da percepção da qualidade da 

marca é reforçada quando as duas classes de produto se assemelham, ou seja, quando o 

fit é elevado. No entanto, quando o fit é baixo, a transferência desta percepção é inibida.  

 

H4: O nível da semelhança (fit) entre a marca mãe e a nova extensão, desenvolve 

uma atitude positiva em relação à extensão. 

 

O risco e a inovação foram outros factores considerados importantes e com influência 

na avaliação e sucesso da extensão. De acordo com Hem e Chernatony (2003), o risco 

associado à compra resulta de os consumidores sentirem incertezas antes de efectuarem 

uma compra. O risco percebido é normalmente conceptualizado como uma construção 

bidimensional onde o risco é associado (1) às consequências de errar e (2) à incerteza 

dos resultados (Bauer 1960; Derbaix 1983; Gronhaug e Stone 1995; Mitchell 1999). 

Estudos anteriores, demonstram que uma marca bem conhecida no mercado oferece 

segurança aos consumidores reduzindo desta forma o risco envolvido na aquisição do 

novo produto e aumenta a probabilidade de o experimentar (Hem e Chernatony, 2003); 

Cox, 1967; Roselius 1971; Rao and Monroe, 1989). Por maioria de razão, numa 

situação de compra de um novo produto, as incertezas surgem e o consumidor procura 

formas de minimizar o risco. Hem e Chernatony (2003) explicam que, quando se 

estende uma marca com boa notoriedade para uma categoria de produtos considerada de 

risco, a marca mãe poderá ser muito útil e ajudará a aliviar o medo do risco através da 

sua boa reputação de qualidade e da confiança. Assim, fomos testar a seguinte hipótese:  

 

H5: As avaliações das extensões estão inversamente relacionadas com o nível de 

risco percebido pelo indivíduo (o coeficiente é negativo). Ou seja, as avaliações face 

às extensões serão mais positivas quanto maior for a propensão para o risco por 

parte do consumidor.  

 

Para medir o risco, foi utilizada a escala apresentada por Devon DelVecchio (2000) em 

combinação com a escala utilizada por Hem e Chernatony (2003) e por Kapferer e 
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Laurent (1993). A mesma escala de Del Vecchio foi aplicada num dos mais recentes 

estudos sobre extensões de marca pelos autores Volckner e Sattler (2006) que utilizaram 

escalas de medição de Likert de 7 pontos composta por três itens..  

 

O facto de um indivíduo ser receptivo ou não a inovações é um factor associado à 

personalidade de cada um e que poderá ter impacto e influência no sucesso da extensão. 

É uma característica da personalidade relacionada com a receptividade a novas ideias e 

vontade de experimentar novos produtos. A importância da inovatividade 

(innovativeness) foi largamente analisada em estudos prévios ligados ao comportamento 

de compra dos consumidores, porém existem poucos estudos sobre a influência desta 

variável na avaliação e atitude face a extensões de marca. Contudo, nos poucos estudos 

que analisam a inovação como factor de influência (Steenkamp e Baumgartner, 1992; 

Keller e Aaker, 1997; Klink e Smith, 2001) verifica-se que os indivíduos que 

demonstram personalidades e características mais inovadoras, são mais receptíveis a 

experimentarem novas marcas e produtos (Hem e Chernatony, 2003). Neste estudo, 

utiliza-se um procedimento composto por vários itens para medir a inovatividade 

proposto por Steenkamp e Baumgartner (1992). Por forma a melhor captar e medir a 

inovatividade, optamos pela escala proposta por DelVecchio (2000), também utilizada 

nos estudos dos autores Volckner e Sattler (2006), Hem, Chernatony e Iverson (2001) e 

Klink e Smith (2001), devido ao facto de melhor se adequar ao objectivo deste estudo e 

ao tipo de produtos utilizados. Foi utilizada uma escala de Likert de 7 pontos com 

respostas de “discordo totalmente” até “concordo totalmente”. Apresentamos em 

consequência a seguinte hipótese: 

 

H6: Quanto maior for o grau de inovatividade do consumidor melhor será a 

avaliação do consumidor face à extensão.  

 

Numa decisão de compra, o envolvimento a que um consumidor está sujeito e a 

complexidade que a compra pode implicar são factores cruciais que podem ter 

influência na avaliação da extensão. De acordo com a tipologia de Assael (1992), 

previamente apresentada sobre o comportamento e decisão de compra, existem dois 
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eixos fundamentais no processo de decisão, o “envolvimento exigido” e a 

“complexidade da compra”. 

 

Consideram-se quatro tipos de comportamentos de compra: complexa, limitada 

(procura de variedade), lealdade à marca e inércia. Cada tipo de compra corresponde a 

diferentes graus de envolvimento do consumidor na compra e a diferentes graus de 

complexidade da tomada de decisão. É claro que uma marca de produtos que está 

associada a um tipo de decisão de compra complexa, que pressupõe um grande 

envolvimento do consumidor e um grande investimento na busca de informação, com 

elevado investimento, possivelmente não terá a mesma reacção de parte do comprador 

perante o lançamento de novas extensões, em comparação com marcas de produtos 

associados a comportamentos, de inércia ou hábito, na compra.  

 

Com o objectivo de contribuir para a pesquisa sobre extensões de marca, propomos 

desta forma, também estudar as atitudes face às extensões de marca associadas aos 

diferentes comportamentos de decisão de compra. A tipologia do comportamento de 

compra será considerada uma variável explicativa sendo definida como uma variável 

moderadora. As marcas seleccionadas para este estudo foram previamente associadas a 

um tipo de comportamento de compra baseado nas características dos produtos na 

complexidade de compra e no grau de envolvimento exigido.  

 

Com o objectivo de facilitar a leitura e compreensão do modelo proposto para análise, 

apresentamos de seguida duas tabelas: uma com o resumo das escalas de medição 

utilizadas para cada variável, e a outra com com as hipóteses a serem testadas. 
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Tabela 11 - Variáveis e Escalas de Medida 
Variáveis Perguntas Fonte 

CONFIANÇA 
(Trust) 

• A marca _____ está genuinamente empenhada na 
minha satisfação (1- discordo totalmente; 7: 
concordo totalmente)  

• Se a marca ____ promete alguma coisa sobre os seus 
produtos, isso é provavelmente verdade. (1- 
discordo totalmente; 7: concordo totalmente)  

• Sinto que sei o que esperar dos produtos da marca 
_____. (1- discordo totalmente; 7: concordo 
totalmente)  

Hess (1995) 

 

 

 

ATITUDE  

• A marca _________  tem muito a ver comigo e 
identifico-me com ela. (1- discordo totalmente; 7: 
concordo totalmente) 

• A marca _________ ajusta-se bem ao meu estilo de 
vida. (1- discordo totalmente; 7: concordo 
totalmente) 

• A marca ___________ é conhecida entre os meus 
amigos. (1- discordo totalmente; 7: concordo 
totalmente) 

 

QUALIDADE • A marca ________ é de alta qualidade. (1- discordo 
totalmente; 7: concordo totalmente) 

 
• Em comparação com outras marcas, a marca 

_________ é de melhor qualidade. (1- discordo 
totalmente; 7: concordo totalmente) 

• A marca __________ serve bem os objectivos que 
pretendo ao comprá-la. (1- discordo totalmente; 7: 
concordo totalmente) 

 

FIT Transferência: 

• Será que as pessoas, a empresa e a perícia (o know-
how) da marca mãe são importantes e ajudarão na 
criação e desenvolvimento das extensões abaixo 
indicadas? (1- não ajuda nada no desenvolvimento 
da nova extensão; 7- ajuda muito no 
desenvolvimento da nova extensão) 

 
• Suponha que as marcas Vista Alegre, Mimosa, 

Hush Puppies e Luso deixassem de vender os 
produtos que estiveram na sua origem (porcelanas 
para a Vista Alegre; leite para a Mimosa; calçado 
de adulto para a Hush Puppies; e a água para a 
Luso) e passassem a ser utilizadas nos produtos que 
seguem. Na sua opinião até que ponto é que a 
substituição é aceitável, mantendo as características 
e imagem inalteradas? ( 1 = completamente 
inaceitável 7 = completamente aceitável)  

 
 
• Suponha que as marcas Vista Alegre, Mimosa, 

Aaker e 
Keller (1990)  
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Hush Puppies e Luso continuam a vender os 
produtos que tiveram na sua origem e decidem 
passar a vender os produtos abaixo listados. Diga na 
sua opinião, qual o grau de complementaridade dos 
produtos apresentados. (1 = não complementa em 
nada; 7 = complementa totalmente)  

RISCO • Se comprar uma marca desconhecida, iria ter uma 
grande incerteza face ao nível de qualidade que 
poderia obter (1- discordo totalmente; 7: concordo 
totalmente) 

• Prefiro comprar uma marca bem conhecida para 
me sentir seguro. (1- discordo totalmente; 7: 
concordo totalmente) 

• Ficaria muito irritado comigo próprio se tivesse 
efectuado uma escolha errada por ter optado por 
uma marca desconhecida. (1- discordo totalmente; 
7: concordo totalmente) 

DelVecchio 
(2000);  

 

Chernatony 
(2003) 

INOVATIVIDADE 

(Innovativeness) 

• Em geral, gosto de experimentar as “novidades” (os 
últimos lançamentos no mercado). (1- discordo 
totalmente; 7: concordo totalmente) 

• Gosto de ser dos primeiros a comprar as 
“novidades”. (1- discordo totalmente; 7: concordo 
totalmente) 

• É excitante comprar novidades. (1- discordo 
totalmente; 7: concordo totalmente) 

DelVecchio 
(2000); 
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Tabela 12 – Hipóteses de Investigação 

Hipótese Variável Independente Sinal 
Esperado 

H1: Quanto maior for a confiança na marca mãe 
melhor será a avaliação do consumidor face à 
extensão. 

Confiança na marca mãe +  

H2: Quanto melhor for a atitude do consumidor 
face à marca mãe melhor será a avaliação da 
extensão 

Atitude face à marca mãe + 

H3: Percepções de alta qualidade face à marca 
mãe estão associadas com atitudes mais favoráveis 
face à extensão.  

Qualidade face à marca 
mãe 

+ 

H4: O nível da semelhança (fit) entre as duas 
categorias de produto, ou seja, da marca mãe e da 
nova extensão, tem uma associação positiva na 
atitude face à extensão 

Fit  

Transferência: 

Substituto: 

Complemento: 

 

+ 

+ 

+ 

H5: As avaliações face às extensões estão 
inversamente relacionadas com o nível de risco 
percebido pelo indivíduo (o coeficiente é 
negativo). Ou seja, as avaliações face às extensões 
serão mais positivas quanto maior for a 
propensão para o risco por parte do consumidor. 

Risco  - 

H6: Quanto maior for o grau de inovatividade do 
consumidor melhor será a avaliação do 
consumidor face à extensão. 

Inovação + 

Nota: Variável dependente: atitude face à extensão.  

 

A) Método de Investigação: 

 

A pesquisa deste estudo envolve a análise da reacção dos consumidores à extensão de 

quatro marcas conhecidas no mercado português. Foram utilizadas marcas reais e não 

fictícias, ao contrário de alguns dos estudos anteriores, valorizando desta forma este 

estudo para o mercado nacional. Cada uma das marcas foi alavancada para 4 extensões 

hipotéticas criando desta forma um total de 16 possíveis extensões. Considera-se que 

todas as extensões apresentadas tinham que ser minimamente relevantes e interligadas 

de uma forma lógica com a marca mãe. 

 

Foram consideradas marcas com grande notoriedade e potencial de expansão no 

mercado nacional. Seleccionamos a marca Vista Alegre para representar produtos que 
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implicam comportamentos de compra complexa, a marca Mimosa para representar 

comportamentos de compra limitada, a marca Hush Puppies para comportamentos de 

compra de lealdade e por fim, a marca Luso para representar produtos que implicam 

comportamentos de compra de inércia. 

 

Os dados foram obtidos através de um inquérito desenvolvido on-line no site 

www.surveymonkey.com. O site Survey Monkey é um software que permite construir 

vários inquéritos on-line de uma forma fácil e eficaz permitindo o envio do inquérito 

para a base de dados que se desejar, via correio electrónico. Com o apoio da 

Universidade do Porto, o inquérito foi enviado para todos os endereços de correio 

electrónico que constituem a base de dados da Comunidade da Universidade, incluindo 

todos os docentes e alunos. No total, o inquérito foi enviado a cerca de 42 000 caixas de 

correio electrónicas. A recolha de dados foi efectuada durante um período de 10 dias, 

em que foram recolhidas 1445 respostas. Destes inquéritos foram seleccionados 

somente os inquéritos com respostas completas reduzindo a amostra para 511 

indivíduos. Todos os inquiridos receberam uma mensagem via correio electrónico 

explicando o conteúdo e objectivo do inquérito, bem como o link ao site Survey Monkey 

(Anexo 4). Através do link, os respondentes eram direccionados directamente para o 

questionário composto por 30 perguntas de fácil e rápida resposta sobre as quatro 

marcas seleccionadas e as possíveis extensões destas.  

 

A primeira parte do inquérito tinha como objectivo obter alguma informação sobre o 

inquirido (sexo e idade), seguindo-se as perguntas sobre o conhecimento que cada 

indivíduo tinha da marca em questão.  Depois questionavam-se os inquiridos sobre a 

atitude face às extensões propostas para cada marca, com o objectivo de testar as 

primeiras quatro hipóteses. As últimas perguntas do inquérito orientavam-se para as  

especificidades de cada indivíduo por forma a testar as hipóteses 5 e 6. Com base nos 

estudos previamente efectuados nesta área de estudo e seguindo o método de estudo de 

Aaker e Keller (1990), optou-se pela utilização de escalas de Likert (escalas de sete 

pontos), codificando 1 como o nível mais baixo e 7 o mais alto. (Exemplo do inquérito 

encontra-se em Anexo 5 ). 
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Através da Figura 15 e da Figura 16, verificamos que a amostra é composta por 348 

mulheres e 161 homens onde a faixa etária dos 18 aos 25 anos de idade representa 

76,15% da amostra.  
 
Figura 15 – Caracterização da  Amostra: Género 

 
n= 511 
Para esta variável verifica-se 2 não respostas 
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Figura 16 – Caracterização da Amostra: Idade  
 

 
n= 511 
Para esta variável verifica-se 2 não respostas 
 

Apesar da análise teórica produzida, sustentar a importância e relevância de alguns 

factores como tendo grande influência nas atitudes dos consumidores face às extensões, 

uma análise empírica da realidade dos consumidores portugueses é vista como crucial 

para obter a confirmação das propostas teóricas deste estudo. Sendo assim, com o 

objectivo de analisar a significância das variáveis explicativas propostas, foi estimado 

um modelo de regressão com base nas hipóteses apresentadas.  

 

Foi utilizado o método OLS (ordinary least squares) para estimar os coefficientes e 

ensaiar as hipóteses em estudo. Com o objectivo de confirmar a importância de cada 

variável e as hipóteses apresentadas, optamos pela Stepwise Regression (Backward 

Method) onde todas as variáveis explicativas são utilizadas numa primeira fase e de 

seguida, são excluídas uma de cada vez, conforme se revelam não significativas na 

explicação das atitudes face às extensões. Foram utilizados níveis de significância de 

1%, 5% e 10%, porém indicando-se em cada regressão o nível de significância 

considerado. 
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B) Análise das extensões de quatro marcas no mercado nacional 

 
Tendo em conta que o comportamento do consumidor varia face aos diferentes tipos de 

marcas e seus produtos, a selecção de marcas a utilizar no estudo foi feita com a 

preocupação de se encontrarem marcas com notoriedade a nível nacional, de possuírem 

as características que facilitam a sua expansão para novos mercados e, principalmente 

de serem representativas dos diferentes comportamentos de compra. Assim, como 

dissemos, seleccionamos as marcas Vista Alegre, Mimosa, Hush Puppies e Luso. 

 

Recordando que o objectivo principal deste estudo é analisar as atitudes dos 

consumidores face às extensões de marcas, em cada tipo de comportamento de compra, 

foram propostas quatro extensões possíveis. A selecção das extensões foi feita de uma 

forma lógica e coerente com os valores e a promessa da marca mãe baseando-nos em 

exemplos e comportamentos de outras marcas existentes em mercados semelhantes. 

 

Apresentamos de seguida, um resumo das marcas seleccionadas seguido de uma 

apresentação sintetizada de cada marca e do qual o critério utilizado para a selecção das 

possíveis extensões associadas a cada uma delas (ver Figura 17). 
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Figura 17 - Apresentação das Marcas Seleccionadas e Extensões Propostas 

Categoria de Produto Marca Possíveis Extensões 
Colecções de Porcelanas e 
Cristais 

Vista Alegre 
 

 
 

• Vista Alegre Móveis  
• Vista Alegre Edredões/Lençóis e Toalhas 
• Vista Alegre Tapeçarias 
• Vista Alegre Jóias 

Produtos Lacticínios Mimosa 
 

 

• Mimosa Gelados  
• Mimosa Cereais  
• Mimosa Barras de Chocolate  
• Mimosa Azeite  

Calçado de Conforto  Hush Puppies 

 
 

• Hush Puppies Kids Shoes 
• Hush Puppies Casual Wear 
• Hush Puppies Hotels (Hush Puppies Comfort 

Inn) 
• Hush Puppies Sofás  

Águas Luso 
 

 

• Luso Cosmetics 
• Luso Spa  
• Luso Ginásios 
• Luso Golf Resorts 

 

Vista Alegre 

A marca Vista Alegre está no mercado nacional há cerca de 180 anos e é hoje 

considerada um dos maiores ex-líbris nacionais. É altamente conhecida pelas suas 

porcelanas, cristais e cutelarias oferecendo uma larga gama de produtos. Muitos dos 

artigos são adquiridos como peças de investimento tendo em conta o seu prestígio, valor 

monetário e valor de exclusividade e representa a promessa de prestígio social no lar.  

 

A marca Vista Alegre é a marca seleccionada para representar produtos associados a 

comportamentos de compra complexa. É sabido pelos consumidores, que a marca, 

sendo considerada uma marca de luxo e grande prestígio, além de oferecer aos seus 

consumidores produtos de colecção de alta qualidade a preços bem elevados, também 

tem gamas de produtos a preços mais baixos tornando a marca mais acessível. No 

entanto, a marca Vista Alegre, é, na maior parte das vezes, adquirida como forma de 

efectuar um investimento, ou seja, como reserva de valor. Neste sentido, quando 

pensamos na marca Vista Alegre, estamos perante uma marca de produtos que implica 
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um certo envolvimento por parte do consumidor, o qual pode passar por um processo de 

busca e análise de informação antes de tomar a decisão de investir na marca. 

Razões para a selecção das extensões: 

- Tendo em conta que a marca Vista Alegre está relacionada com artigos associados à 

decoração da casa, a lógica é alavancar a marca para mercados que também estão 

ligados a esta área, ou seja, móveis, sofás, têxtil lar e tapeçarias. Todos estes 

produtos são facilmente identificados como artigos relacionados com a decoração de 

uma casa criando uma ligação lógica e de fácil aceitação com a marca Vista Alegre. 

- A marca Vista Alegre é considerada uma marca de grande prestígio e por muitos, 

uma marca de luxo quando se refere às peças de colecção da Vista Alegre (as 

colecções limitadas). Existe uma forte associação entre as marcas de luxo e prestígio 

com produtos tipo jóias. Sendo assim, faz todo o sentido apresentar Vista Alegre 

Jóias como possível via de alavancagem para a marca. 

 

Mimosa 

Representada pela Lactogal, a Mimosa é uma marca portuguesa que surgiu em 1973 

associada ao lançamento em Portugal do leite de longa duração e rapidamente se impôs 

como uma marca de referência no mercado nacional. A marca Mimosa é claramente 

associada aos produtos lácteos e é considerada uma marca de grande qualidade e 

confiança na área alimentar. Em geral, os consumidores preocupam-se largamente com 

o nível de qualidade dos produtos que pertencem à área alimentar uma vez que diz 

respeito à alimentação importante da sua família, ou seja, são os alimentos que mais se 

associam ao bem estar e crescimento correcto dos filhos (o leite, queijo, iogurtes, etc..). 

A marca Mimosa é hoje reconhecida pelos portugueses pelo seu dinamismo e pelos 

elevados padrões de qualidade dos seus produtos e conseguiu gerar afectividade e 

ganhar a confiança dos seus consumidores. 

 

A marca Mimosa foi seleccionada para representar o tipo de comportamento de compra 

Limitada. Em produtos como o leite ( o mesmo aplica-se para os iogurtes, manteigas e 

queijos) em que é oferecido uma vasta gama de opções, cada produto tem finalidades 

específicas (Leite Magro, Leite Meio Gordo, Leite com Cálcio, Leite com Bifidus, Leite 

Pasteurizado, Leite com reforço de vitamina D, Leite para Crianças, etc.) os 
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consumidores, querendo o melhor para si e para a sua família, analisam primeiro as suas 

opções antes de comprar. Ou seja, não são produtos que exigem um grande 

envolvimento por parte do consumidor, exigem no entanto, uma busca de informação 

que permitirá comparar as opções disponíveis antes de tomarem uma decisão final. 

Acresce que actualmente as normas e certificação obrigatória em vigor, garantem ao 

consumidor o respeito dos padrões de qualidade que fazem comque todas as marcas 

existentes no mercado sejam equivalentes do ponto de vista da segurança alimentar. 

Razões para a selecção das extensões: 

- Uma vez que a marca Mimosa está relacionada com produtos lácteos, estender para 

a categoria de gelados parece uma ligação coerente e esperada uma vez que se 

associa ao leite que é, por sua vez, o produto onde a marca Mimosa já ganhou a 

confiança e lealdade dos consumidores. 

- Os produtos como os cereais, são exemplos de complementos para o leite o que 

torna esta área um possível destino para a alavancagem da marca. Além do mais, os 

cereais, igual ao leite, são um elo de ligação à refeição matinal, criando desta forma, 

uma associação ao produto original da marca mãe. 

- Tendo em conta que os iogurtes são muitas vezes associados à refeição do lanche ou 

o alimento ideal para os intervalos das principais refeições do dia, seria importante 

estender a marca para a categoria de barras de chocolates, que por sua vez, também 

são produtos seleccionados para os lanches. Sendo assim, a Mimosa não estará só 

presente nos produtos associados à refeição matinal mas sim manter-se-á presente 

ao longo do dia de cada consumidor. 

- Tendo em conta que a marca Mimosa é uma marca portuguesa relacionada com 

vários produtos considerados alimentos principais e presentes no nosso dia à dia, 

porque não estender para uma categoria de produto como o azeite que é considerado 

um dos produtos nacionais mais utilizados e reconhecidos na alimentação 

portuguesa. O azeite, tal como o leite, são ambos produtos cujos consumidores 

exigem a máxima qualidade e confiança que claramente são características já 

associadas à marca Mimosa. 
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Ao estender a marca Mimosa para os produtos acima referidos, a marca Mimosa passa a 

estar presente em todas as refeições do dia, (pequeno almoço – leite e cereais; almoço - 

sumos e queijo; lanche - gelados e barras de chocolate; jantar - azeite) 

 

Hush Puppies 

A marca Hush Puppies, criada em 1958, propriedade da empresa Wolwerine World 

Wide, é uma marca Americana de calçado associada a sapatos de conforto. A marca 

Hush Puppies é hoje a terceira maior marca de calçado no mundo (excluindo as marcas 

de desporto) e está representada em mais de 100 países no mundo inteiro. A marca está 

associada a calçado de grande qualidade com um objectivo único, o conforto. “The 

World’s Most Comfortable Shoes” e “100% Relax” são frases utilizadas para 

representar e descrever a marca (frases registadas pela marca Hush Puppies). A marca 

desenvolveu tecnologias específicas a nível de peles, solas e palmilhas para poderem 

oferecer produtos com características de conforto únicas. A notoriedade da marca a 

nível nacional é notável e é avaliada como uma marca de confiança. 

 

A marca Hush Puppies foi seleccionada para representar o comportamento de compra 

Lealdade à Marca. Tendo em conta que a Hush Puppies é uma marca orientada para o 

conforto (estar confortável) oferecendo desta forma produtos com características e 

tecnologias específicas para satisfazer o desejo do consumidor, verificamos que estamos 

perante produtos onde o consumidor procura artigos “especializados” em que, uma vez 

satisfeita a necessidade do consumidor, o cliente torna-se fiel à marca e repete a 

compra. 

 

Razões para a selecção das extensões: 

- A marca Hush Puppies está actualmente a comercializar sapatos Hush Puppies para 

criança em mercados seleccionados, mais precisamente, nos países orientais e 

América do Sul. No entanto, a marca está representada em Portugal somente na área 

de calçado para adultos homem e senhora e faria todo o sentido testar a 

possibilidade da marca estender, a nível nacional, para a área de criança com Hush 

Puppies Kids. Além do mais, a promessa da marca, “o conforto”, é claramente uma 
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mais valia que se adequa perfeitamente aos padrões e características essenciais 

exigidos pela maioria dos pais quando procuram calçado para os seus filhos. 

- Tendo em conta que os mercados do vestuário e do calçado se complementam, a 

possibilidade de alavancar a marca para casual wear faria todo o sentido apostando 

na ideia de roupa confortável – Hush Puppies Casual Wear. 

-  Tendo em conta que a marca tem como objectivo representar o conceito de 

“conforto” e “estar confortável”, seguindo este raciocínio e pensando que o conforto 

é o bem estar da pessoa, ele é essencial quando se viaja. Por norma, as pessoas 

procuram estar confortavelmente calçados durante a viagem e hospedadas em hotéis 

confortáveis onde possam dormir descansadamente em ambientes relaxantes e de 

conforto, surge desta forma a ideia de hotéis: Hush Puppies Comfort Inn 

- Uma das características principais da marca Hush Puppies são as peles e camurças 

super macias que permitem um conforto adicional aos sapatos. Desta forma, surge a 

possibilidade de alavancar a marca para os sofás, utilizando o mesmo conceito do 

conforto máximo - Hush Puppies Sofás (de conforto). 

 

Marca Luso: 

A marca Água Mineral Natural de Luso iniciou a sua comercialização em 1894. É hoje 

líder do mercado nacional de águas engarrafadas no segmento de águas lisas. Tem entre 

as suas marcas a Água de Luso, Luso Fresh, Luso Formas, Luso Fresh Sabores e a 

Cruzeiro. A marca Água de Luso dá-se ao luxo de ser a única marca de água 

engarrafada a nível mundial que ostenta o símbolo de marca de produto certificado.2 A 

marca Luso representa a ideia do bem estar da pessoa, mais propriamente dito, o bem 

estar interior do indivíduo. As últimas campanhas da marca Luso têm apostado 

fortemente na saúde, estar em forma e na beleza do indivíduo. Campanhas para “educar 

para ter um corpo são” foram uma grande aposta da marca Luso com temas como 

“como bem, viva melhor. Beba Luso”. Ultimamente a grande aposta da marca é para se 

“sentir melhor e em forma” recorrendo a campanhas para abater o excesso de peso e 

colocando-se ao lado da Associação Portuguesa de Nutricionistas. As campanhas têm 

como tema principal um corpo bem alinhado e em óptima forma, com mensagens claras 

a incentivar a saúde, do género “Tú és água. Bebe Luso” e “Parte de si é Luso”. 

                                                             
2 Dados obtidos do site oficial da Sociedade de Água de Luso: www.sociedadeagualuso.pt 
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A marca Luso foi seleccionada para representar o comportamento de compra Inércia 

devido às características dos seus produtos. A água é uma necessidade para a 

sobrevivência, no entanto, não possui características tão específicas que exija ao 

consumidor uma análise profunda do produto. As características das diferentes marcas 

de água pouco variam entre elas o que facilita a escolha do cliente, porém, o cliente 

optará pela marca que lhe tiver mais acessível ou em promoção. O cliente nesta situação 

não dedicará grande tempo à escolha da marca e o tempo investido na busca de 

informação sobre o produto/marca será quase nulo.  

 

Razões para a selecção das extensões: 

- Hoje em dia, a água é considerada uma necessidade não só para a nossa 

sobrevivência mas também para ajudar a manter a boa forma e uma pele saudável. A 

ligação entre a água e a beleza é cada vez mais forte e por essa razão muitas portas 

são abertas para mercados variados como possíveis vias de expansão da marca. 

Marcas como Vichy e Avène, na sua origem ambas eram marcas de águas, e hoje, 

são marcas líderes no mercado de produtos de beleza e tratamentos de pele. Por esta 

razão, alavancar a marca Luso para o mercado da cosmética (Luso Cosmetics) e para 

institutos de beleza e de tratamento de pele e do corpo (Luso Cremes e Tratamento 

de Pele e Luso Spa) tornam-se vias de expansão lógicas. 

- O elo de ligação entre a água e a natureza motiva a criação de um ambiente 

agradável e de bem estar com o próprio indivíduo e com a natureza. Ou seja, é o 

bem estar físico que engloba a prática de desporto para promover a saúde (igual ao 

beber água) e é o bem estar com a natureza, isto é, protegê-la através de práticas 

ecológicas e mantendo o mundo verde e as águas limpas e saudáveis. É desta forma 

que a surge a possibilidade de alavancar a marca Luso para desportos ligados à 

natureza como o Golfe – Luso Golfe Resorts. 

 

3.2 Modelos Explicativos das Extensões de 4 Marcas no Mercado Português 

 

Para cada uma das quatro marcas seleccionadas, foram propostas quatro extensões 

fictícias a fim de analisar a aceitação e as atitudes dos consumidores perante estas 
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mesmas. Desta forma, foram criadas no total 16 extensões que originaram 16 

regressões.  

 

As hipóteses apresentadas foram testadas através da utilização do modelo de regressão 

linear múltipla. As variáveis explicativas foram divididas por três grupos de relações, 

onde as variáveis confiança, atitude e qualidade evidenciam a relação com a marca mãe, 

a variável fit (transferência, substituto e complemento) refere-se às especificidades da 

extensão e as variáveis risco e inovatividade revelaram as características do indivíduo.  

 

Com o objectivo de fazer a correspondência entre a extensão da marca e o tipo de 

comportamento de compra do consumidor vamos apresentar os resultados do estudo 

organizados por marca, considerando os três conjuntos de variáveis que influenciam a 

atitude do consumidor face à extensão. A Figura 18 retrata a estrutura de apresentação 

dos resultados. 

 

Figura 18 - Grupos e Variáveis Explicativas da Atitude Face à Extensão 

 

 

Y=ƒ(Confiança, Atitude, Qualidade; Transferência, Substituto, Complemento; Risco, Inovatividade 
 

 

 

 

 
 
Modelo 3 - Modelo Econométrico 

 

Atitude face a extensão = β0 + β1Confiança +  β2Atitude + β3Qualidade + β4Transferência 
+ β5Complemento + β6Substituto + β7Risco + β8Inovatividade+Termo de Perturbação 

 

Nota: 
*Confiança, Atitude e Qualidade são referentes às características da marca mãe 
** Transferência, Complemento e Substituto (Fit) são referentes à especificidade da extensão 
*** O Risco e a Inovatividade são referentes à especificidade do indivíduo inquirido 
 

Y= attitude face às extensões  
 
 
      
 

          
   
  
 
 
 
 

 
 
 

Características do 
Consumidor 

Fit: Relação da extensão 
com a Marca Mãe. 

Relação do Consumidor 
com a Marca Mãe 
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VISTA ALEGRE – análise econométrica das extensões: 

No quadro abaixo apresentamos os resultados de estimação obtidos para a marca Vista 

Alegre e as suas extensões: móveis (MOV); lençóis, edredões e toalhas (LET); 

tapeçarias (TAP) e jóias (JOI). 

 
Tabela 13 – Resultados da Marca Vista Alegre  
Variável Dependente: A atitude face á extensão da marca 

Variáveis Eq. 1 
Extensão MOV 

Eq. 2 
Extensão LET 

Eq. 3 
Extensão TAP 

Eq. 4 
Extensão JOI 

Constante 0,396 
(0,030) 

0,508 
(0,000) 

0,470 
(0,000) 

0,105 
(0,000) 

CONFIANÇA - - - 0,113 
(0,038) 

ATITUDE 0,290 
(0,000) 

0,281 
(0,000) 

0,258 
(0,000) 

0,173 
(0,000) 

QUALIDADE - - - - 
FIT - Transferência 0,190 

(0,000) 
0,213 

(0,000) 
0,191 

(0,000) 
0,177 

(0,000) 
FIT - Substituto 0,184 

(0,000) 
0,130 

(0,000) 
0,130 

(0,000) 
0,273 

(0,000) 
FIT - Complemento 0,172 

(0,000) 
0,249 

(0,000) 
0,232 

(0,000) 
0.157 

(0,000) 
Risco - - - - 
Inovatividade - - - 0,075 

(0,031) 
     

s  1,05115 0,99491 0,97692 1,04785 
Coeficiente de 

determinação (R2) 
0,443 0,507 0,463 0,489 

Coeficiente de 
determinação corrigido 

0,438 0,503 0,459 0,483 

Estatística F  97,477 
(0,000) 

125,845 
(0,000) 

105,983 
(0,000) 

78,068 
(0,000) 

- Legenda: MOV= Móveis; LET= lençóis, edredões, toalhas; TAP= tapeçarias; JOI= jóias 
- Valores do P-value (entre parênteses indicam-se os p-value com 3 casas decimais, relativos aos testes 
individuais (estatística-T) e aos testes globais (estatísticas-F) 
- s= Desvido padrão estimado dos termos de perturbação 
 
 

De acordo com a metodologia indicada, em que a análise é feita às 8 variáveis 

explicativas, verifica-se os seguintes resultados para a marca Vista Alegre. Numa 

primeira análise face aos dados indicados na Tabela acima (Tabela 13), é de notar que 

as 4 regressões aqui apresentadas são globalmente, estatisticamente significativas (ao 

nível de significância de 1%). Também ao nível individual as variáveis explicativas 

apresentadas são estatistcamente significativas (a 5%), pois partiu-se dos modelos 
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completos (com 8 variáveis explicativas) e eliminaram as variáveis não explicativas até 

obter as regressões apresentadas no quadro. 

 

Relação com a Marca mãe: (variáveis confiança, atitude e qualidade): 

No que diz respeito às variáveis relacionadas com a marca mãe, somente a atitude é que 

mostrou ser estatisticamente significativa (a um nível de significância de 1%) para todas 

as extensões, reforçando desta forma o seu peso em termos de importância e relevância 

para o sucesso da extensão. Nesta altura, verificou-se que a variável confiança mostrou 

ser significativa, somente para a extensão de lençóis, edredões e tapetes. É importante 

notar que o conceito de atitude é uma construção resultante das várias opiniões que os 

consumidores têm sobre o produto. Ou seja, a confiança e a qualidade percebida são 

elementos que contribuem para o desenvolvimento de uma atitude criando uma 

interligação entre as variáveis, sem que haja uma sobreposição completa destes factores. 

Sendo uma variável de natureza explicativa, verifica-se uma relação positiva entre a 

atitude do consumidor face à marca mãe com a atitude face à extensão. 

 

Ajustamento da Extensão: (variávéis Fit: Transferência, Substituto e Complemento): 

Verificou-se que as variáveis relacionadas com o ajustamento da extensão eram 

estatisticamente significativas (a um nível de significância de 1%), para todas as 

extensões da marca Vista Alegre. Verifica-se assim, que tal como no estudo pioneiro de 

Aaker e Keller (1990), o facto de existir uma ligação, uma congruência, entre a marca 

mãe e os seus novos produtos, é de extrema importância e relevância para o sucesso da 

extensão. 

 

Características do Indivíduo: 

A propensão do indivíduo para o risco e para a inovatividade não mostrou ter, em geral, 

influência no sucesso das extensões. Das variáveis associadas ao indivíduo, somente a 

variável inovatividade mostrou ser estatisticamente significativa (a um nível de 

significância de 5%) para a extensão jóias. O facto desta extensão ser associada a um 

produto de luxo de preços bastante elevados, que é o caso das jóias, poderá ser uma 

justificação para os resultados. Ou seja, este tipo de produto, por norma, atrai um 
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público especial que gosta de raridades e exclusividades e poderá desta forma, ser mais 

propício a aceitar e experimentar produtos únicos. 

 

 MIMOSA – análise econométrica das extensões: 

No quadro abaixo apresentamos os resultados de estimação obtidos para a marca 

Mimosa a as suas extensões: gelados (GEL), cereais (CER), barras de chocolate (CHO) 

e azeite (AZE). 

 
Tabela 14 – Resultados da Marca Mimosa  
Variável Dependente: A atitude face á extensão da marca 

Variáveis Eq. 1 
Extensão GEL 

Eq. 2 
Extensão CER 

Eq. 3 
Extensão CHO 

Eq. 4 
Extensão AZE 

Constante 0,647 
(0,000) 

0,306 
(0,155) 

0,639 
(0,004) 

0,196 
(0,372) 

CONFIANÇA 0,225 
(0,000) 

- - - 

ATITUDE - 
 

0,138 
(0,007) 

0,147 
(0,004) 

0.156 
(0,000) 

QUALIDADE 0,138 
(0,004) 

0,171 
(0,001) 

0,139 
(0,009) 

- 

FIT - Transferência 0,175 
(0,000) 

0,228 
(0,000) 

0,180 
(0,000) 

0,192 
(0,000) 

FIT - Substituto 0,093 
(0,000) 

0,099 
(0,001) 

0,097 
(0,001) 

0,261 
(0,000) 

FIT - Complemento 0,276 
(0,000) 

0,246 
(0,000) 

0,265 
(0,000) 

0.252 
(0,000) 

Risco -0,057 
(0,035) 

- - - 

Inovatividade - - - - 
     

s  0,79789 0,87014 0,87973 1,00275 
Coeficiente de 

determinação (R2) 
0,514 0,510 0,473 0,473 

Coeficiente de 
determinação corrigido 

0,508 0,505 0,467 0,468 

Estatística F  85,852 
(0,000) 

102,590 
(0,000) 

87,525 
(0.000) 

109,823 
(0,000) 

- Legenda: GEL= Gelados; CER= Cereais; CHO= Barras de Chocolate; AZE= Azeite 
- Valores do P-value (entre parênteses indicam-se os p-value com 3 casas decimais, relativos aos testes 
individuais (estatística-T) e aos testes globais (estatísticas-F). 
- s = Desvido padrão estimado dos termos de perturbação 
 
 
Os dados apresentados na Tabela 14, permitem-nos concluir que as regressões 

apresentadas das 4 marcas são globalmente e estatisticamente significativas (a um nível 

de significância de 1%). 
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Relação com a Marca mãe: (variáveis confiança, atitude e qualidade) 

A relevância das variáveis respeitantes à relação com a marca mãe apresentou 

significância diversa para as 4 marcas. As variáveis atitude e qualidade mostraram 

maior peso de influência mostrando-se significativas (p<0,01), para 3 das 4 extensões 

propostas. A variável atitude revelou-se estatisticamente significativa para as extensões 

cereais, barras de chocolate e azeite ao passo que a variável qualidade mostrou ter 

significância para as extensões de gelados, cereais e barras de chocolate. A variável 

confiança demonstrou menos peso de influência sendo considerada significativa 

somente para a extensão de gelados. 

 

A única variável significativa para a extensão do azeite foi a atitude (p< 0.01). 

Relembramos a importância da variável atitude tendo em conta a sua avaliação sobre a 

composição de valores. Ou seja, considerando o facto de esta extensão ser um produto 

natural, torna-a mais dependente dos factores relacionados com a própria natureza e não 

propriamente com factores que estão associados às especificidades da marca mãe e à 

sua imagem e valores. Sendo assim, as características específicas são menos 

consideradas porque, avaliadas em conjunto, motivam a criação de uma atitude global 

face ao produto, tornando desta forma, a atitude um factor da maior importância.  

 

Ajustamento da Extensão: (variável Fit: Transferência, Substituto e Complemento) 

Todas as variáveis associadas ao factor fit, verificaram ser estatisticamente 

significativas para todas as extensões relacionadas com a marca Mimosa. Mais uma vez, 

verifica-se a importância e necessidade de existir uma ligação entre a marca mãe e a 

extensão. Ou seja, o facto de haver uma ligação lógica que permite uma interligação e 

enquadramento entre ambos os produtos, contribuirá para uma atitude positiva e sucesso 

da extensão. 

 

Características do Indivíduo 

Das variáveis associadas ao indivíduo, ao contrário da variável inovatividade que não 

mostrou qualquer significância nas 4 regressões efectuadas, a variável risco mostrou ser 

estatisticamente significativa mas somente para a extensão gelados.  É importante notar 
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que o coeficiente da variável risco, para a extensão gelados, verifica o sinal correcto, 

negativo (-0,057). Tendo em conta a escala utilizada para medir esta variável, o 

resultado obtido permite-nos concluir que quanto maior for o valor atribuído ao factor 

risco, numa escala de 1 a 7, maior será a percepção do risco e pior será a avaliação da 

extensão. O facto da inovatividade não mostrar qualquer capacidade explicativa para as 

4 regressões, permite-nos concluir que a propensão do indivíduo para a inovatividade 

não tem relevância, nem influência, no sucesso da extensão.  

 

HUSH PUPPIES – análise econométrica das extensões: 

Apresentamos de seguida na Tabela 15, os resultados de estimação obtidos para a marca 

Hush Puppies e as suas extensões: kids shoes (KID), casual wear (CAS), hotéis (HOT) 

e sofás (SOF). 

 
Tabela 15 – Resultados da Marca Hush Puppies  
Variável Dependente: A atitude face á extensão da marca 

Variáveis Eq. 1 
Extensão KID 

Eq. 2 
Extensão CAS 

Eq. 3 
Extensão HOT 

Eq. 4 
Extensão SOF 

(Constante) 0,381 
(0,119) 

0,050 
(0,807) 

0,624 
(0,001) 

0,463 
(0,001) 

CONFIANÇA 0,210 
(0,000) 

- - - 

ATITUDE 0,157 
(0,005) 

0,192 
(0,000) 

0,167 
(0,001) 

0.201 
(0,000) 

QUALIDADE - 0,207 
(0,000) 

0,117 
(0,025) 

- 

FIT - Transferência 0,225 
(0,000) 

0,190 
(0,000) 

0,166 
(0,000) 

0,194 
(0,000) 

FIT - Substituto 0,144 
(0,000) 

0,122 
(0,001) 

0,224 
(0,000) 

0,225 
(0,000) 

FIT - Complemento 0,090 
(0,057) 

0,212 
(0,000) 

0,085 
(0,022) 

0.193 
(0,000) 

Risco - - - - 
Inovatividade - - - - 
     

s  1,15042 0,95682 0,98752 0,91805 
Coeficiente de 

determinação (R2) 
0,358 0,484 0,383 0,497 

Coeficiente de 
determinação corrigido 

0,351 0,479 0,376 0,492 

Estatística F  50,569 
(0,000) 

85,645 
(0,000) 

56,513 
(0,000) 

112,280 
(0,000) 

- Legenda: KID= Kids Shoes; CAS= Casual Wear; HOT= Hush Puppies Hotel; SOF= Sofás 
- Valores do P-value (entre parênteses indicam-se os p-value com 3 casas decimais, relativos aos testes  
individuais (estatística-T) e aos testes globais (estatísticas-F). 
- s = Desvido padrão estimado dos termos de perturbação 
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A análise das 8 variáveis para o caso da marca Hush Puppies, permitiu-nos concluir que 

as 4 regressões apresentadas na Tabela acima (Tabela 15) são globalmente e 

estatisticamente significativas (a um nível de significância de 5%). A variável 

complemento (de fit) revelou ser estatisticamente significativa apenas a um nível de 

significância de 10% na extensão KID. 

 
Relação com a Marca mãe: (variáveis confiança, atitude e qualidade) 

Os resultados obtidos das regressões feitas para a marca Hush Puppies foram muito 

semelhantes aos resultados da Mimosa, no sentido de que as variáveis atitude e 

qualidade mostraram ter maior influência nas atitudes face às extensões. Para o caso da 

marca Hush Puppies, a importância da variável atitude é óbvia tendo em atenção a sua 

significância para as 4 extensões propostas. O factor da qualidade também se verificou 

significativo para as extensões de casual wear e hotéis. O factor confiança revelou-se 

importante e estatisticamente significativo para a extensão de kids shoes (p<0,01) o que 

poderá ser influenciado pelo produto em si tendo em conta que estamos perante artigos 

orientados para as crianças, onde a confiança se torna um factor crucial na avaliação do 

produto e na decisão de compra dos pais. 

 

Concluímos desta forma, que para a maioria das extensões, com a excepção da extensão 

sofá, 3 das 2 variáveis que compõem as especificidades da relação com a marca mãe se 

mostram ser factores importantes e significativos, contribuindo desta forma para uma 

atitude positiva face às extensões. A natureza do produto sofá em si, poderá ter 

influência nestes resultados considerando o facto de que em geral, a avaliação deste tipo 

de produto se basea não em factores específicos do produto, mas sim, na atitude geral 

que o consumidor constrói à volta daquilo que o produto representa e significa perante o 

próprio. 

 

Ajustamento da Extensão: (variável Fit: Transferência, Substituto e Complemento) 

Verificou-se novamente que as variáveis transferência, substituto e complemento são 

estatisticamente significativas para as quatro extensões. Mais uma vez a ideia e 

importância de existir uma ligação lógica entre a marca mãe e as extensões é reforçada 

pelos resultados destas regressões. 
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Características do Indivíduo: (Risco e Inovatividade) 

As variáveis relacionadas com as características do indivíduo não mostram ter qualquer 

importância ou influência na atitude face às quatro extensões apresentadas para a marca 

Hush Puppies.  

 
LUSO– análise econométrica das extensões: 

No quadro abaixo apresentamos os resultados de estimação obtidos para a marca Luso e 

as suas extensões: cosmética (COS), spa (SPA), ginásio (GIN), golfe (GOL). 

 
Tabela 16 – Resultados da Marca Luso  
Variável Dependente: A atitude face á extensão da marca 

Variáveis Eq. 1 

Extensão COS 

Eq. 2 

Extensão SPA 

Eq. 3 

Extensão GIN 

Eq. 4 

Extensão GOL 

(Constante) -0,020 
(0,944) 

0,405 
(0,200) 

0,426 
(0,152) 

0,152 
(0,628) 

CONFIANÇA - - - - 
ATITUDE - - 0,146 

(0,001) 
0.123 

(0,012) 
QUALIDADE 0,140 

(0,002) 
0,150 

(0,002) 
- - 

FIT - Transferência 0,234 
(0,000) 

0,184 
(0,000) 

0,184 
(0,000) 

0,115 
(0,000) 

FIT - Substituto 0,168 
(0,000) 

0,181 
(0,000) 

0,141 
(0,000) 

0,309 
(0,000) 

FIT - Complemento 0,337 
(0,000) 

0,322 
(0,000) 

0,348 
(0,000) 

0.219 
(0,000) 

Risco -0,056 
(0,099) 

-0,061 
(0,096) 

- - 

Inovatividade 0,089 
(0,008) 

0,093 
(0,009) 

0,061 
(0,071) 

0,150 
(0,000) 

     
s  0,97202 1,03896 1,02168 1,09785 

Coeficiente de 
determinação (R2) 

0,546 0,512 0,520 0,464 

Coeficiente de 
determinação corrigido 

0,541 0,506 0,516 0,458 

Estatística F  98,318 
(0,000) 

85,618 
(0,000) 

105,941 
(0,000) 

 

84,115 
(0,000) 

- Legenda: COS= Cosmética; SPA= SPA; GIN= Ginásios; GOL= Golfe 
- Valores do P-value (entre parênteses indicam-se os p-value com 3 casas decimais, relativos aos testes  
individuais (estatística -T) e aos testes globais (estatísticas -F) 
- s = Desvido padrão estimado dos termos de perturbação 
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A análise das 8 variáveis para o caso da marca Luso, permitiu-nos concluir que são 

estatisticamente significativas (a um nível de significância de 10%). Os dados das 

regressões são apresentados na Tabela acima (Tabela 16) onde verificamos pela 

primeira vez, entre as quatro marcas em estudo, a significância do factor inovatividade 

para as quatro extensões da marca luso (p<0,01). 

 

Relação com a Marca mãe: (variáveis confiança, atitude e qualidade) 

No caso da marca Luso, verificou-se a não significância do factor confiança nas 4 

regressões efectuadas. Porém, a atitude e a qualidade mostraram-se factores importantes 

e estatisticamente significativos para duas das quatro extensões. Ou seja, verificou-se 

uma relação positiva entre a atitude face à marca mãe e a extensão para os ginásios e 

golf e uma relação positiva entre a qualidade da marca mãe e a atitude face à extensão 

para a cosmética e spa. 

 

Tendo em conta que o tipo de produtos das extensões em causa são todos, de uma forma 

ou outra, ligados ao bem estar do indivíduo e à sua saúde, os factores como a atitude e a 

qualidade ocupam lugares de maior importância (qualidade dos cremes para a pele, a 

qualidade dos equipamentos utilizados nos ginásios, as práticas de higiene no spa, etc) 

do que propriamente a confiança. 

 

Ajustamento da Extensão: (variável Fit: Transferência, Substituto e Complemento) 

A importância das variáveis transferência, substituto e complemento é confirmada pelos 

testes de significância individual (p<0,01). As três variáveis representantes do fit são 

claramente factores de extrema relevância e de influência na avaliação das extensões tal 

como preconiza reforçando a análise qualitativa apresentada por Aaker e Keller (1990), 

destacando a importância de existir uma ligação lógica, ou seja, uma congruência, entre 

a marca mãe e as suas extensões.  

 

Características do Indivíduo 

Ao contrário da variável risco que verificamos ser estatisticamente significativa (no 

limite, apenas a 10%) unicamente para as extensões cosmética e spa, a variável 

inovatividade mostrou significância para todas as extensões apresentadas para a marca 
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Luso. Ou seja, possuir a característica de ser aberto à ideia de experimentar novidades é 

de extrema importância para a marca Luso.  O facto da marca Luso ser um produto 

associado à natureza e o que ela nos propícia qualquer extensão da marca poderá ser 

difícil de aceitar junto dos consumidores mais conservadores e não sujeitos a 

experimentar coisas novas, especialmente nesta situação onde as extensões não derivam 

da própria natureza do produto original (água) da marca mãe. Sendo assim, nestas 

situações, o factor da inovatividade torna-se um elemento importante que poderá ajudar 

no sucesso dos novos produtos. 
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Conclusões Gerais 
Apresentamos á frente, na Tabela 17, uma síntese um resumo dos dados obtidos para 

cada extensão, que comentamos a seguir.  

 

Começando pelo conjunto das variáveis que representam a relação do consumidor com 

a marca mãe (confiança, atitude e qualidade), verifica-se rapidamente a sua relevância 

para o sucesso da extensão.  

• Das três variáveis referentes à relação com a marca mãe (confiança, atitude e 

qualidade), a atitude mostrou ser o factor de maior influência no conjunto das 4 

marcas. 

• O factor atitude, é estatisticamente significativo para as 4 extensões da marca 

Vista Alegre e Hush Puppies. Para a marca Mimosa, a sua relevância 

evidenciou-se em três das quatro extensões apresentadas. Onde a atitude 

demonstrou menos relevância foi na marca Luso, em que teve influência 

somente em duas das quatro extensões (ginásios e golf). Como previamente 

explicado, pelo facto da variável atitude ser considerada uma composição de 

vários determinantes de influência, ela constitui a síntese das opiniões dos 

indivíduos, e é, por isso, um factor importante e de referência na avaliação de 

uma extensão.  

Nas únicas três situações, Gelados Mimosa, Cosmética Luso, Spa Luso, em que 

a atitude não evidenciou significância, verificou-se a importância do factor 

qualidade. A preocupação com a qualidade está, naturalmente, ligaga às 

exigências e especificidades destes produtos. O consumidor está pessoalmente 

envolvido e acha que há risco na compra (foram os únicos casos onde a 

importância do risco foi significativa). A qualidade, que é algo objectivamente 

comprovável, permite diminuir esse risco.  

• Globalmente, o factor qualidade teve maior peso para a marca Mimosa onde 

demonstrou a sua relevância em três das quatro extensões apresentadas. O facto 

da marca Mimosa ser uma marca de podutos lácteos com influênca na saúde  

poderá ter influência nos resultados obtidos. Ou seja, o bem estar da família é 

predominante, tornando o factor qualidade crucial para a avaliação do produto. 
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• A confiança na marca mãe, foi o factor que globalmente revelou menor 

importância e influência na atitude dos consumidores, demonstrando 

significância somente em três das dezasseis extensões apresentadas (jóias, 

gelados, calçado para crianças). As jóias são simultaneamente uma criação 

artística e uma reserva de valor, é preciso confiar que a marca vai, sem dúvida, 

cumprir com aquilo que promete. Os gelados, são produtos frescos à base de 

leite que para agradarem ao consumidor (serem um êxito comercial) precisam de 

ser gostosos (uma boa receita) e de chegarem ao cliente nas melhores condições 

(de acondicionamento, de transporte e de rapidez). Assim, é necessário acreditar 

que a marca tem consciência disso e tudo fará para garantir a qualidade do 

produto e das condições de venda (diferente das usadas na sua gama actual de 

produtos). O calçado para crianças é extraordinariamente importante porque tem 

influência na formação óssea do pé, perna e coluna vertebral da criança. 

Desenvolver calçado infantil que tenha em linha de conta não só um design 

atractivo para a criança mas, sobretudo, as necessidaes específicas deste 

segmento de mercado exige um conjunto de competências novas que o cliente 

tem de acreditar que o fabricante vai querer desenvolver e que, nesse sentido, irá 

envidar todos os esforços necessários. 

 

As variáveis associadas à especificidade do fit, ou seja, a relação da extensão com a 

marca mãe, verificaram-se claramente significativas para as dezasseis extensões 

propostas. As três componentes de fit (transferência, substituto e complemento), 

provaram a sua significância estatisticamente para as dezasseis extensões. A relevância 

do factor fit está de acordo com os resultados do estudo de Aaker e Keller (1990) onde 

se verificou uma clara interacção positiva entre o factor fit e a atitude face à extensão.  

Ou seja, o facto do indivíduo ter uma percepção de que a nova extensão corresponde ao 

desenvolvimento natural da marca mãe e de que existe um elevado grau de substituição 

e complementaridade entre a marca mãe e a extensão, motiva uma atitude positiva face 

à nova extensão. 
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Para o caso das marcas Vista Alegre, Mimosa e Luso, as 3 variáveis de fit foram todas 

estatisticamente significativas (a um nível de significância de 1%). Para a marca Hush 

Puppies, foram todas estatisticamente significativas (a um nível de significância de 5%)  

 

As variáveis associadas às características do indivíduo, risco e inovatividade,  

demonstraram menor relevância no modelo. A sua importância só se verificou para 

algumas extensões.  

• No caso da variável risco, a sua importância só se verificou em três das 

dezasseis extensões (gelados, cosmética e spa) onde o coeficiente de 

regressão apresenta valores negativos, como resultado do constructo e 

escalas de medição utilizadas. Concluímos que quanto maior for o valor 

atribuído a este factor, mais o indivíduo a considera uma escolha arriscada e 

pior será a sua avaliação face à extensão. Para o caso dos gelados, podemos 

concluir que o risco se evidenciou como um factor de importância devido às 

características do próprio produto. Quando a maioria dos indivíduos pensa 

em gelados, associa o produto às condições e aos sítios onde os compra 

(praias, cafés, restaurantes, etc.), colocando desta forma o produto em si, 

num circuito de distribuição diferente daquele que é utilizado pela marca 

Mimosa para os seus produtos habituais (por norma os super e 

hipermercados). É óbvio que o controlo de qualidade e higiene nestas 

grandes superfícies é muito mais rigoroso, permitindo ao cliente segurança e 

qualidade do produto. Os canais de distribuição e as condições de 

armazenamento dos gelados tornam-se factores importantes a analisar 

porque podem aumentar desta forma o risco envolvido na compra do 

produto. Por isso, o risco é um factor relevante nesta categoria de produtos. 

Para as extensões spa e cosmética, o factor risco também mostrou 

importância, mas apenas a um nível de significância de 10%. Mais uma vez, 

este resultado identifica-se com as características do próprio produto que 

nestes casos, envolvem claramente o bem estar e saúde do indivíduo. Os 

produtos de cosmética se não forem de boa qualidade poderão ter efeitos 

negativos e provocar danos na própria pele aumentando o risco envolvido na 

sua utilização. O mesmo se aplica à extensão de spa considerando que a 
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higiene e os produtos utilizados nestes centros poderão ser factores 

prejudiciais para o bem estar do indivíduo aumentando desta forma o risco 

associado a estes produtos/serviço. 

• No que diz respeito ao factor da inovatividade (propensão do consumidor 

para adoptar novidades), verificou-se a sua relevância para a extensão jóias 

da marca Vista Alegre e para as 4 extensões da marca Luso, sendo as 

extensões que pela sua natureza, mais se distanciam do produto original da 

marca mãe.  

 

Vista Alegre: 

É uma marca onde o envolvimento do consumidor na compra é grande e o processo de 

tomada de decisão é complexo. A busca de informação e a comparação com outras 

marcas internacionais são manifestas. Esta marca é, acima de tudo, uma marca 

especialista em cerâmica que confere prestígio aos seus consumidores além também se 

poder constituir como uma reserva de valor. Todas as extensões propostas são 

descontínuas e correspondem a compras onde há envolvimento por parte do consumidor 

que também as compra segundo um processo de tomada de decisão complexa. As três 

primeiras apresentam alguma familiaridade com a marca mãe como se estivessem na 

sua área de influência “imaginária”. Assim os factores relevantes foram o “fit” por 

serem um complemento importante. Aqui a marca funciona, na sua concepção alargada, 

já não como uma competência tecnológica mas como “uma maneira de tratar os 

produtos, de os transformar e de lhes dar um sentido comum”. Já no caso das jóias, se 

trata de uma extensão tão afastada, que é difícil ser abrangida por esse sentido comum e 

que coloca-se a questão da credibilidade da organização para produzir a nova extensão. 

Por isso, a confiança, na marca mãe, de um consumidor com apetência pelas inovações 

será necessária para aceitar a extensão jóias. Nestes casos, quanto mais afastada da 

marca mãe estiver a extensão, maior será a necessidade de se alicerçar nos valores no 

seu sentido mais profundo. 

 

Luso: 

A marca Luso sendo uma marca forte, líder de mercado, é, tal como a Vista  Alegre, 

uma marca especialista à qual corresponde o modelo de compra por inércia. Ao 
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pretender alargar o espectro das suas extensões para áreas de negócio que são 

completamente distintas, ela terá que ser credível aos olhos do que consumidor terá de 

ter predisposição para adoptar as novidades. Para dar um sentido de unidade às 

extensões, a marca deve afastar-se das suas características físicas e passar a funcionar 

como fonte de inspiração e sistema de valores que possam estar na base de 

competências (know-how) diferentes. Partindo, assim, de um ponto de vista mais 

elevado mesmo as extensões mais distantes podem ser coerentes. 

 

A inovatividade mostrou ter maior importância para a marca Luso do que para qualquer 

uma das outras, revelando a sua significância em todas as quatro extensões propostas. O 

facto das extensões da marca Luso oferecerem a maior diferença face ao produto e 

conceito principal da marca mãe, contribui largamente para os resultados obtidos. O 

produto original da marca Luso envolve um conceito único orientado para o bem estar 

“interior” do indivíduo. Esta promessa é percebida através das suas campanhas de 

publicidade que apelam ao beber água para se alcançar um corpo saudável. Ou seja, 

estamos perante um produto que é preciso digerir para poder usufruir dele. No caso das 

extensões propostas, todos os produtos têm a ver com o exterior. Não obstante o facto 

que continuam a ser produtos ligados ao bem estar e saúde do indivíduo, as novas 

extensões relevam essencialmente de uma forma mais exterior do que interior. O facto 

de existirem estas diferenças, dificulta a aceitação destas “novidades”. Por norma, o que 

é diferente causa sempre reacção de restrição e exige uma análise mais cuidadosa por 

forma a minimizar o risco envolvido. Sendo assim, verifica-se claramente uma ligação 

positiva entre o factor da inovatividade e a avaliação e sucesso das extensões propostas 

para a marca Luso. 
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Tabela 17 – Resumo dos Resultados das 16 Extensões das Marcas Vista Alegre,  

Mimosa, Hush Puppies e Luso. 
 VARIÁVEIS 
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Características do 

Consumidor 

EXTENSÕES 
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Vista Alegre          

MOV 0,396 
(0,030) 

- 0,290 
(0,000) 

- 0,190 
(0,000) 

0,184 
(0,000) 

0,172 
(0,000) 

- - 

LET 0,508 
(0,000) 

- 0,281 
(0,000) 

- 0,213 
(0,000) 

0,130 
(0,000) 

0,249 
(0,000) 

- - 

TAP 0,470 
(0,000) 

- 0,258 
(0,000) 

- 0,191 
(0,000) 

0,130 
(0,000) 

0,232 
(0,000) 

- - 

JOI 0,105 
(0,000) 

0,113 
(0,038) 

0.173 
(0,000) 

- 0,177 
(0,000) 

0,273 
(0,000) 

0.157 
(0,000) 

- 0,075 
(0,031) 

Mimosa          

GEL 0,647 
(0,000) 

0,225 
(0,000) 

- 
 

0,138 
(0,004) 

0,175 
(0,000) 

0,093 
(0,000) 

0,276 
(0,000) 

-0,057 
(0,035) 

- 

CER 0,306 
(0,155) 

- 0,138 
(0,007) 

0,171 
(0,001) 

0,228 
(0,000) 

0,099 
(0,001) 

0,246 
(0,000) 

- - 

CHO 0,639 
(0,004) 

- 0,147 
(0,004) 

0,139 
(0,009) 

0,180 
(0,000) 

0,097 
(0,001) 

0,265 
(0,000) 

- - 

AZE 0,196 
(0,372) 

- 0,196 
(0,000) 

- 0,192 
(0,000) 

0,261 
(0,000) 

0,252 
(0,000) 

- - 

Hush Puppies          

KID 0,381 
(0,119) 

0,210 
(0,000) 

0,157 
(0,005) 

- 0,225 
(0,000) 

0,144 
(0,000) 

0,090 
(0,057) 

- - 

CAS 0,050 
(0,807) 

- 0,192 
(0,000) 

0,207 
(0,000) 

0,190 
(0,000) 

0,122 
(0,001) 

0,212 
(0,000) 

- - 

HOT 0,624 
(0,001) 

- 0,167 
(0,001) 

0,117 
(0,025) 

0,166 
(0,000) 

0,224 
(0,000) 

0,085 
(0,022) 

- - 

SOF 0,463 
(0,001) 

- 0.201 
(0,000) 

- 0,194 
(0,000) 

0,225 
(0,000) 

0.193 
(0,000) 

- - 

Luso          

COS -0,020 
(0,944) 

 

- - 0,140 
(0,002) 

0,234 
(0,000) 

0,168 
(0,000) 

0,337 
(0,000) 

-0,056 
(0,099) 

0,089 
(0,008) 

SPA 0,405 
(0,200) 

- - 0,150 
(0,002) 

0,184 
(0,000) 

0,181 
(0,000) 

0,322 
(0,000) 

-0,061 
(0,096) 

0,093 
(0,009) 

GIN 0,426 
(0,152) 

- 0,146 
(0,001) 

- 0,184 
(0,000) 

0,141 
(0,000) 

0,348 
(0,000) 

- 0,061 
(0,071) 

GOL 0,152 
(0,628) 

- 0.123 
(0,012) 

- 0,115 
(0,000) 

0,309 
(0,000) 

0.219 
(0,000) 

- 0,150 
(0,000) 

 
*Legenda: MOV= Móveis; LET= lençóis, edredões, toalhas; TAP= tapeçarias; JOI= jóias; GEL= Gelados; CER= Cereais; CHO= 
Barras de Chocolate; AZE= Azeite; KID= Kids Shoes; CAS= Casual Wear; HOT= Hush Puppies Hotel; SOF= Sofás; COS= 
Cosmética; SPA= SPA; GIN= Ginásios; GOL= Golf 
*No quadro indicam-se apenas as variáveis estatisticamente significativas (valor do p-value estão entre parênteses)  
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Verificação das Hipóteses 
• Através dos dados apresentados à frente na Tabela 18, verifica-se que a H1 (hipótese 

que relaciona a confiança à avaliação do consumidor face à extensão de marca: 

“Quanto maior for a CONFIANÇA na marca mãe melhor será a avaliação do 

consumidor face à extensão” ) é suportada somente em três das dezasseis extensões 

propostas. Ou seja, verifica-se que a variável confiança só terá impacto na avaliação 

das extensões para a extensão de jóias da marca Vista Alegre, para à extensão de 

gelados da marca Mimosa e para os kid shoes da marca Hush Puppies. O tipo de 

produto associado a estas três extensões são produtos que de certa forma implicam 

um envolvimento mais emocional  por parte do comprador. Ou seja, as jóias à 

partida são artigos artísticos, de alto valor e constituem uma reserva de valor. O 

envolvimento nestas situações tende a ser maior e por sua vez, o factor da confiança 

torna-se importante como via de segurança e forma de reduzir o risco. A mesma 

explicação se aplica aos gelados e aos kids shoes. Quando os pais procuram sapatos 

para os seus filhos, a garantia de bem estar e conforto torna-se prioridade e nestas 

situações, os pais tendem a procurar marcas em que confiam para assegurarem as 

suas decisões. No caso dos gelados, a situação e importância da confiança revela-se 

no sentido de que os compradores destes produtos procuram marcas de confiança 

para garantir a validade e qualidade dos ingredientes utilizados na confecção do 

produto com o objectivo de garantir e proteger a saúde de quem consumirá o 

produto. Em síntese, a confiança é necessária quando as extensões implicam um 

envolvimento do consumidor e este reconhece que elas exigem competências novas 

por parte da marca. 

 

• A hipótese H2 (Quanto melhor for a ATITUDE do consumidor face à marca mãe 

melhor será a avaliação da extensão) verifica-se para todas as extensões propostas 

com a excepção da extensão gelados, cosmética e spa permitindo-nos concluir que 

a atitude do consumidor tem grande influência na avaliação e sucesso da extensão. 

A atitude global revela-se de maior importância do que factores mais específicos e 

únicos como a qualidade e/ou confiança. Ou seja, na maior parte dos casos 

apresentados, o indivíduo considera mais importante ter uma percepção geral 

positiva da marca do que ter opiniões positivas face a detalhes da marca. 
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• O factor qualidade foi testado na hipótese H3 (Percepções de alta QUALIDADE 

face à marca original são associadas com atitudes mais favoráveis face à 

extensão), onde se verifica que a percepção da qualidade não é um factor de 

importância constante. Varia conforme o produto em causa. Para a marca Vista 

Alegre, o factor da qualidade não apresentou qualquer impacto na atitude face às 

extensões. Porém, a hipótese H3 verificou-se para as extensões gelado, cereais e 

barras de chocolate da Mimosa, e também para as extensões casual wear e hotéis 

da Hush Puppies e para os produtos cosmética e spa da Luso. Verifca-se desta 

forma um padrão face aos resultados obtidos, ou seja, a qualidade revela-se um 

factor de maior importância para os produtos que estão ligados directamente com o 

bem estar do indivíduo. Para a marca Mimosa, o facto de estarmos perante artigos 

alimentares, são produtos que, por si só, têm inlfuência directa no bem estar e 

saúde do indivíduo ao nível da saúde. Sendo assim, a qualidade da comida torna-se 

um factor crucial para avaliação. As extensões casual wear e hotéis da marca Hush 

Puppies também são produtos onde a qualidade é importante por estar associada à 

resistência e durabilidade e vestuário de má qualidade pode causar reacções no 

corpo (alergias). Por outro lado, pode causar um mau-estar psicológico no sentido 

de os produtos não apresentarem as condições e características esperados. No caso 

dos hotéis, a qualidade torna-se um factor de grande importância no sentido que 

poderá influenciar a estada do indivíduo privando-o ou, pelo contrário, 

proporcionando-lhe uma noite de descanso e bem estar.  

 

• No que diz respeito à hipótese H4 (O nível de FIT: (semelhança) entre a marca mãe 

e a nova extensão, desenvolve uma atitude positiva em relação à extensão), verifica-

se para todas as extensões apresentadas neste estudo. Estes resultados estão de 

acordo com o estudo de Aaker e Keller (1990).  A existência de uma semelhança 

(fit) entre a marca mãe e a extensão é um factor crucial para o sucesso desta, em 

todas as marcas e todas as extensões. 

 

• Os resultados obtidos face à hipótese H5 (As avaliações face às extensões serão 

mais positivas quanto maior for a propensão para o RISCO por parte do 

consumidor),  são semelhantes aos resultados do estudo de Chernatony (2003), em 
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que o factor risco aparece como parcialmente verdadeiro. Os resultados obtidos 

neste estudo permitem-nos concluir que o facto de o consumidor ser propenso ao 

risco não tem grande influência nas atitudes desenvolvidas face às extensões, tendo 

em conta que só mostrou influência numa das extensões da marca Mimosa e em 

duas das extensões da marca Luso. Concluímos que esta hipótese se verifica apenas 

parcialmente, e apenas em 3 dos 16 casos estudados, dependendo de extensão, ou 

seja, naquelas em que há risco para a saúde e em que se passa de marcas compradas 

por procura de variedade ou por inércia para extensões compradas por lealdade. 

 

• A hipótese H6 (Quanto maior for o grau de INOVATIVIDADE do consumidor 

melhor será a avaliação do consumidor face á extensão), analisa o impacto que o 

factor inovatividade tem na avaliação da extensão. Neste caso, concluímos que a 

hipótese H6 é parcialmente suportada no sentido em que se verifica para a extensão 

de jóias da Vista Alegre, e para as quatro extensões propostas para a marca Luso. 

Ou seja, concluímos que é suportada em 5 dos 16 casos estudados, ou seja, naquelas 

em que as extensões fazem apelo a grande envolvimento por parte do consumidor e 

se inscrevem numa estratégia de extensões de muito largo espectro. 

 

Por forma a facilitar a análise dos dados apresentados, apresentamos na Tabela 18 um 

resumo dos resultados obtidos face às hipóteses propostas para estudo. 
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Tabela 18 – Verificação das Hipóteses 
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VISTA ALEGRE       

(MOV)- Móveis x √  x √  x x 
(LET)- Lençóis, 

Edredões, Toalhas 
x √  x √  x x 

(TAP)-Tapeçarias x √  x √  x x 
(JOI)- Jóias √  √  x √  x √  

MIMOSA       
(GEL)- Gelados √  x √  √  √  x 
(CER)- Cereais x √  √  √  x x 

(CHO)- Barras de 
Chocolate 

x √  √  √  x x 

(AZE)- Azeite x √  x √  x x 
HUSH PUPPIES       

(KID)- Kids Shoes √  √  x √  x x 
(CAS)- Casual Wear x √  √  √  x x 

(HOT)- Hotéis x √  √  √  x x 
(SOF)- Sofás x √  x √  x x 

LUSO       
(COS)- Cosmética x x √  √  √  √  

(SPA)- Spa x x √  √  √  √  
(GIN)- Ginásios x √  x √  x √  

(GOL)- Golf x √  x √  x √  
       
TOTAL: 3/16 13/16 7/16 16/16 3/16 5/16 
RANKING: 5º 2º 3º 1º 5º 4º 
 
Legenda: √ Verifica-se a Hipótese; X Não se verifica a Hipótese 

 
 

 

 

 

 



Extensões de Marca e Diferentes Comportamentos de Compra: Modelo Econométrico de Avaliação 

 167 

Análise dos factores que influenciam as extensões de marca associadas aos diferentes 
Comportamentos de Compra: 

 
É a imagem global da marca que irá suportar a extensão. Considerando que as extensões 

de marca podem ser um sucesso comercial mas serem, do ponto de vista da marca, 

neutras ou até negativas enfraquecendo-a enquanto outras com resultados comerciais 

mais modestos  podem revitalizar a marca, fortalecendo-a e tornando-a apta a extensões 

futuras, iremos analisar as condições de sucesso da extensão do ponto de vista da marca 

mãe.  

 

Estas condições de sucesso dependem das características quer da marca mãe quer das 

extensões. A marca mãe pode ser uma marca de largo espectro (com potencial para 

fazer extensões muito diferentes da marca mãe) ou estreito (se for especialista), o 

consumidor pode estar muito ou pouco envolvido e a compra ser feita por decisão 

complexa ou por hábito. 

 

De acordo com a nossa análise, verificamos que existem, de facto, vários factores de 

influência no sucesso de uma extensão. A importância destes factores ou de acordo com 

a marca mãe e a extensão em causa. Ou seja, verificamos que o sucesso da extensão 

depende da relação do consumidor com a marca mãe e do comportamento de compra 

associado, da ligação da extensão com a marca mãe, das características pessoais do 

consumidor e do comportamento de compra da extensão. É importante salientar que o 

comportamento de compra associado à marca mãe nem sempre será o mesmo tipo de 

comportamento de compra da extensão condicionando, por isso, a gestão da extensão. 

Passamos, agora, à análise dos factores referentes à relação entre o comportamento de 

compra associado à marca mãe e o comportamento de compra da extensão. 

 

Recordamos que no início do estudo, as 4 marcas seleccionadas foram associadas a 4 

diferentes comportamentos de compra. No entanto, veremos que as extensões de cada 

marca, conforme as características da sua natureza, nem sempre se associam ao mesmo 

tipo de comportamento de compra da marca mãe, em consequência, os factores de 

influencia também variam. Desta forma, para melhor visualizarmos os resultados, 

apresentamos 3 tabelas. Na Tabela 19, apresentamos as 4 marcas seleccionadas para o 
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nosso estudo e os comportamentos de compra a elas associados. Na Tabela 20, 

apresentamos o comportamento de compra associado a cada extensão e na Tabela 21, 

apresentamos um resumo, considerando o ponto inicial “o comportamento de compra da 

marca mãe”, o trajeto das suas extensões, para que tipo de comportamento de compra se 

move e os factores que o nosso estudo identificou como relaxantes para o sucesso 

dessas extensões. 

 

 

Tabela 19 - Quadro das Marcas e o Comportamento de Compra 
 
             Envolvimento Elevado             Envolvimento Baixo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DECISÃO COMPLEXA 

 
Vista Alegre 

(VA) 

 
DECISÃO LIMITADA 

 
Mimosa 

(MI) 

 
LEALDADE à Marca 

 
Hush Puppies 

(HP) 

 
INÉRCIA 

 
Luso 
(LU) 

Tomada de decisão: 
 
Procura de 
informação elevada 

Hábito: 
 
Procura de 
informação 
mínima 
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Tabela 20 - Quadro das Extensões e o Comportamento de Compra 
 
                           Envolviemento Elevado                      Envolvimento Baixo  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificamos através da Tabela 20, que ao estender para novas extensões, nem sempre a 

extensão encaixa no enquadramento que a marca representa alterando o seu destino e os 

seus factores de influência. 

 

Olhando para a marca Vista Alegre, as extensões propostas encaixam no espectro da 

marca mãe, ou seja, tanto para a extensão móveis, tapeçarias e têxteis lar (let), todos 

enquadram bem no imaginário do que a marca representa e a que se associa (porcelanas, 

biblos, etc., artigos para a casa). A única extensão que salta fora deste enquadramento é 

a extensão jóias e por consequência, os factores de influência mudam. 

 

Para a marca Hush Puppies, associado a um comportamento de compra de lealdade, a 

única extensão que encaixa no core business da marca mãe são os sapatos para criança. 

 
DECISÃO COMPLEXA 

 
 
 
VA          Móveis (MOV) 
                Lençóis, edrdões e toalhas (LET) 
                Tapeçarias (TAP) 
                Jóias (JOI) 
 
 
 
 
HP            Sofás (SOF) 
 
                 

 
DECISÃO LIMITADA 

 
 
 
MI            Barras de Chocolate (CHO) 
                 Cereais (CER) 
                   
 
 
 
HP            Casual Wear (CAS) 
                  Hotéis (HOT) 
 
 

 
LEALDADE à Marca 

 
 
 HP            Kids Shoes (KID) 
 
                    
 
MI             Gelados (GEL) 
 
 
 
 
LU             Cósmetica (COS) 
                   Spa (SPA) 
 
 

 
INÉRCIA 

 
 
MI        Azeite (AZE) 
 
 
 
 
LU       Ginásios (GIN) 
             Golfe (GOL)    

Tomada de 
Decisão 
 
Procura de 
Informação 
elevada 

Hábito 
 
Procura de 
Informação 
mínima 
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Porém, tendo em conta a natureza do produto, onde o bem estar e o desenvolvimento 

correcto do filho (criança) em posto em causa, a confiança torna-se um factor crucial. 

Quando as extensões saem do espectro da marca mãe, o comportamento de compra 

altera e outros factores de influência revelam-se. É o caso da extensão sofás (pressupõe 

um comportamento de compra mais complexo). Nas extensões casual wear e hotéis 

onde  passamos para um comportamento de compra limitada, a procura de variedade é 

reflectida e os factores de influência são transferidos para outras variáveis.  

 

A marca Mimosa, associada a um comportamento de compra limitada, onde a procura 

de variedade é constante, quando as extensões se mantêm no enquadramento da marca 

mãe, que é o caso das  extensões barras e chocolate e cereias, verifica-se que os factores 

de influência se mantêm. No entanto, saindo do espectro da marca mãe, que é o caso 

dos gelados e do azeite, o comportamento de compra e os factores de influência são 

outros. 

 

A marca Luso é comprada por inércia. Neste caso, o que é determinante é a atitude face 

à marca mãe, a coerência com as suas extensões (fit) e as características pessoais do 

consumidor (inovatividade) atendendo ao facto de não haver grande envolvimento na 

compra da marca mãe. 
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Tabela 21 - Comportamento de Compra das Extensões e Factores de Influência 
 

  
                   Envolvimento elevado                                                     Envolvimento baixo 
 
 

To
m

ad
a 

de
 D

ec
is

ão
 

 
DECISÃO COMPLEXA 

 
 

DECISÃO COMPLEXA             DECISÃO COMPLEXA 
(MOV, LET, TAP, SOF) 
 
 

• Atitude 
• Fit 

 
(JOI) 

• Atitude 
• Fit 
• Confiança 
• Inovatividade 

 
 
 
 

 
DECISÃO LIMITADA (procura de variedade) 

 
 

VARIEDADE                 VARIEDADE 
     (CHO, CER) 
 
 

• Atitude 
• Qualidade 
• Fit 

 
 

LEALDADE               VARIEDADE 
(CAS, HOT) 
 

• Atitude 
• Qualidade 
• Fit 

H
áb

ito
 

 
LEALDADE à Marca 

 
 

LEALDADE                 LEALDADE 
(KID) 
 

• Atitude 
• Fit 
• Confiança 

 
 

VARIEDADE                  LEALDADE 
(GEL) 
 

• Fit 
• Qualidade 
• Risco 
• Confiança 

 
 

INÉRCIA                    LEALDADE 
(COS, SPA) 
 

• Fit 
• Qualidade 
• Risco 
• Inovatividade,  

 

 
INÉRCIA 

 
 

INÉRCIA                       INÉRCIA 
(GIN, GOL) 
 

• Atitude 
• Fit 
• Inovatividade 

 
 
VARIEDADE                    INÉRCIA 
(AZE) 
 

• Atitude 
• Fit 
 

 
MOV= Móveis; LET= lençóis, edredões, toalhas; TAP= tapeçarias; JOI= jóias; GEL= Gelados; CER= Cereais; CHO= Barras de 
Chocolate; AZE= Azeite; KID= Kids Shoes; CAS= Casual Wear; HOT= Hush Puppies Hotel; SOF= Sofás; COS= Cosmética; 
SPA= SPA; GIN= Ginásios; GOL= Golf 
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No quadrante 1 (tomada de decisão complexa) temos a marca Vista Alegre (VA) 

que é associada a porcelanas de arte, de qualidade, de valor excepcional e que 

reflectem uma determinada posição na sociedade e um certo estilo de vida. A marca 

Vista Alegre é uma marca de grande envolvimento e quando estende para extensões 

que estão dentro do espectro da marca mãe, ou seja, passam para o mesmo tipo de 

comportamento de compra e encaixam no sua esfera de características, valores, 

etc.,verifica-se que os factores atitude e fit, são factores de relevância e de influência 

no seu sucesso. Quando a marca estende para extensões que já saem do espectro da 

marca mãe, verifica-se que existem outros factores importantes. Neste caso, já são 

necessários, a confiança e a inovatividade do consumidor para vender a extensão.  

 

Em síntese, diríamos que uma marca em que haja envolvimento do consumidor e 

seja comprada após uma tomada de decisão complexa, ao fazer extensões cujo 

processo de compra exija também envolvimento e tomada de decisão complexa, 

para ter êxito, terá de desenvolver uma estratégia de marketing com enfoque na 

atitude do consumidor relativamente à marca mãe. Isto no caso da extensão cair 

dentro de espectro “promessa” da marca mãe. Para extensões mais distantes da 

“promessa” inicial da marca mãe será também necessário considerar os factores 

confiança do consumidor (na marca mãe) e apetência do consumidor pelas 

novidades. 

 

Quando a marca Hush Puppies, que é associada a um comportamento de compra por 

lealdade, faz uma extensão que é comprada por decisão complexa, como é o caso 

dos sofás, mas se inscreve no espectro de abrangência da marca mãe, verifica-se que 

os factores a considerar na estratégia de marketing são a atitude e o fit. Em 

conclusão, podemos constatar que no caso de extensões de marca que sejam 

compradas por tomada de decisão complexa, a estratégia de marketing deverá 

assentar nos dois factores: atitude e o fit quer elas provenham de marcas mãe 

também compradas na base de uma decisão complexa quer provenham de marcas 

mãe compradas por lealdade, desde que se inscrevam no “imaginário” da marca 

mãe. 
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• No quadrante 2, observamos diferentes situações. No caso em que tanto a marca 

mãe como a extensão lealdade correspondem a um comportamento de compra de 

lealdade, revelam-se importante para a estratégia de marketing os factores 

confiança, atitude e o fit.  

 

Quando uma marca mãe associada a um comportamento de compra ligada à procura 

de variedade (em que há um baixo envolvimento na compra) estende para uma 

extensão cujo comportamento de compra passa a ser por lealdade, (com 

envolvimento do consumidor na compra elevado), o factor atitude em relação à 

marca mãe, não aparece como relevante para a estratégia de marketing. Em 

contrapartida, verifica-se os factores qualidade e confiança se tornam muito 

relevantes.  

 

Quando a marca de partida é de inércia (caso da Luso), qualquer extensão que se 

faça terá a questão do risco. Uma marca habituada a ser comprada por inércia, é uma 

marca confortável onde a estratégia de gestão e de marketing é simplesmente 

garantir a presença da marca no maior número de pontos de venda, estar bem visivel 

e de fácil acesso. Ao passar de inércia para lealdade, aqui, o consumidor analisará a 

questão da qualidade e o risco envolvido será melhor analisado. No caso das 

extensões da cósmetica e do spa, mais uma vez a questão da sáude é questionada. 

São produtos que proporcionam o bem estar da pessoa e que influenciam a sua 

sáude o que coloca o factor do risco e qualidade em causa. Uma vez as extensões, 

nestes casos saem da esfera da marca mãe, já não é qualquer consumidor que 

aceitará estas novas extensões, ao que leva ao factor associado às características  do 

consumidor a ter peso na aceitação e sucesso da extensão, ou seja, serem mais 

propensos a experimentarem novatividades. 

 

Em conclusão diríamos que nas extensões cuja compra corresponde a um 

comportamento de lealdade, o fit entre a marca mãe e a extensão é o único factor 

que está smpre presente em todas as situações, tendo, por isso, de ser sempre 

considerada em todas as estratégias de marketing. A atitude do consumidor em 

relação à marca mãe não é relevante se a compra da marca mãe corresponde a um 



Extensões de Marca e Diferentes Comportamentos de Compra: Modelo Econométrico de Avaliação 

 174 

comportamento de inércia ou de procura de variedade (em que o envolvimento do 

consumidor é baixo). Também nestas duas situações aparecem como importante, 

para a estratégia de marketing, os factores qualidade (da marca mãe), fit (entre a 

marca mãe e a extensão ) e risco (no que respeita às características do consumidor). 

Acresce que nas extensões, que provêm de marcas mãe que são compradas por 

inércia, a estratégia de marketing deve também considerar o factor inovatividade. 

 

• No quadrante que respeita ao da extensão que tem por base uma tomada de decisão 

de compra limitada (procura de variedade), verifica-se que independentemente de à 

marca mãe corresponder à procura de variedade ou lealdade, pode-se concluir que 

os factores atitude, qualidade e fit são os únicos que têm de ser obrigatoriamente 

considerados na estratégia de marca. Por outro lado, os factores ligados às 

características do consumidor não aparecem como tendo qualquer influência. Em 

conclusão podemos afirmar que quando o comportamento de compra associado às 

extensões corresponde à procura de variedade, os factores a considerar são sempre 

os mesmos (atitude, qualidade e fit) independentemente do comportamento de 

compra da marca mãe. Acresce que as características do consumidor também não 

têm qualquer influência . 

 

No caso das extensões chocolate e cereais da Mimosa, o objectivo é ter várias 

opções. Nestas situações, o consumidor procura variedade considerando sempre, a 

qualidade do produto. Considerando este factor, uma boa estratégia a seguir seria 

uma estratégia de marca caução, uma vez que o objectivo é incentivar a variedade. 

Desta forma, uma estratégia de marca caução permitiria utilizar um nome próprio 

para cada extensão onde a marca mãe simplesmente estaria presente para dar 

segurança ao consumidor garantindo a responsabilidade e qualidade do produto. De 

um ponto de vista de gestão, é preciso ter em conta que o objectivo é incentivar a 

experiência. Sabendo que o factor mais importante aqui é a qualidade, o objectivo é 

colocar um acento tónico na qualidade da marca mãe, focar nas suas competências 

e, transportá-las para a extensão. 
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• No quadrante 4, que corresponde às extensões compradas por inércia, verifica-se 

que quando a marca mãe também é comprada por inércia, os factores relevantes são 

a atitude, o fit e a inovatividade. O facto de ser relevante que o consumidor seja 

propenso à novidade, justifica-se atendendo à natureza das extensões e ao 

investimento financeiro associado. 

 

Tendo em conta que estes tipos de produto exigem pouco envolvimento por parte do 

consumidor, deve-se optar por um plano de marketing de comunicação simples, 

repetitivo, com pouca informação e pouco complexa. Porém, a comunicação e a 

distribuição do produto é crítica e deve disponibilizar muito bem o produto. Tanto 

para a extensão de golfe e ginásio, o ponto chave é a localização. Neste tipo de 

produtos, a qualidade não é um factor de grande peso uma vez que neste tipo de 

produtos, a qualidade é algo que é claramente esperada, portanto, outros factores são 

considerados. Por esta razão, é importante motivar os clientes através do preço, da 

localização e da comunicação que deve funcionar como “reminder”. Por exemplo, a 

publicidade audio-visual do campo de golf ou do ginásio nas rádios locais. É um 

“reminder” que existem estes produtos perto de casa (localização).  

 

Quando o ponto de partida da marca mãe é variedade e passa para inércia, que é o 

caso da extensão azeite, a estratégia de marketing deverá seguir uma distribuição 

agressiva e tornar o produto bem visível e disponível. Mais uma vez, devido às 

características naturais do produto (azeite), a qualidade não é questionada uma vez 

que é um produto que depende largamente da natureza, ou seja: se as azeitonas são 

boas, o azeite será automaticamente bom. Aqui, a compra do produto depende 

largamente do produto estar ou não estar disponível. O objectivo é fazer da marca 

uma marca “top of mind” junto dos consumidores. Sendo assim, é essencial uma 

distribuição alargada e optar por uma comunicação de marketing agressiva em 

termos de ser repetitiva, mas simples e de fácil interpretação. 
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Conclusão 

 

Do nosso estudo, podemos concluir que o sucesso da extensão depende de:  

• Da relação do consumidor com a marca mãe (refere-se às variáveis confiança, 

atitude e qualidade) 

• Da ligação da extensão à marca mãe ( o fit) 

• Das características pessoais do consumidor (nível de propensão ao risco e 

inovatividade) 

• Do comportamento de compra associado à marca mãe 

• Do comportamento de compra associado à extensão 

 

Assim, é importante para o gestor da marca saber que: 

• É preciso, em primeiro lugar, para o êxito da extensão, assegurar que a extensão é 

um bom substituto, complemento ou permite fazer a transferência da “promessa” da 

marca mãe (é compatível com o “imaginário”da marca) 

• Quanto mais favorável for a atitude do consumidor face à marca mãe melhor será a 

avaliação da extensão 

• A percepção de alta qualidade da marca mãe dá origem a atitudes mais favoráveis 

face à extensão 

• Quanto maior for a confiança na marca mãe melhor será a avaliação que o 

consumidor fará da extensão 

• Um consumidor mais propenso às inovatividades fará uma pré-avaliação mais 

favorável das extensões  

• Um consumidor mais propenso a aceitar riscos fará uma melhor pré-avaliação da 

extensão e mais facilmente a experimentará  

• Ao estender para novas extensões, o processo de tomada de decisão pode ser 

alterado e os factores de influência podem variar, ou seja, as variáveis de influência 

no sucesso da marca mãe nem sempre são as mesmas daquelas que influenciam as 

extensões. 

• As extensões compradas por decisão complexa são influenciadas apenas pela atitude 

relativamente à marca mãe e pelo fit quando as marcas mãe requerem envolvimento 
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elevado por parte do consumidor, não tendo qualquer influência os factores relativos 

às características do consumidor. 

• Nas extensões compradas por lealdade, a atitude relativamente à marca mãe não é 

um factor relevante quando, às marcas, não está associado um comportamento de 

compra em que existe um baixo envolvimento por parte do consumidor (procura de 

variedade e inércia). 

• Nas extensões em que o comportamento de compra corresponde à procura de 

variedade verifica-se que as características do consumidor (risco e inovatividade) 

não influenciam o processo da extensão. Acresce que independentemente do 

comportamento de compra associado à marca mãe os factores relevantes são sempre 

os mesmos (atitude, qualidade e fit). 

• As extensões compradas por inércia mostram que os factores com maior peso são a 

atitude e o fit. Mas, nos casos em que presupõem um grande afastamento em relação 

ao core business da marca mãe e uma utilização do “produto” durante um período 

alargado de tempo bem como um maior investimento financeiro, as características 

pessoais do consumidor (inovatividade) pesam no sucesso da extensão.   

 

As variáveis que constam no nosso modelo têm pesos diferentes consoante o 

comportamento de compra do consumidor associado à marca mãe e do comportamento 

de compra associado à extensão. A estratégia de marketing terá que ser adoptada em 

função dos factores que se revelam siginficativos em cada situação. 

 

Em conclusão, podemos dizer que para o sucesso das extensões, deveremos ter em 

conta o contributo quer de Aaker e Keller, quer de Assael, para uma análise mais 

completa e consistente. Sendo assim, concluímos que interligando o modelo proposto 

por Aaker e Keller com o modelo de Assael, obtém-se um modelo mais sólido e 

representativo dos factores que influenciam o sucesso das extensões. 

 

 

 

 

 



Extensões de Marca e Diferentes Comportamentos de Compra: Modelo Econométrico de Avaliação 

 178 

Contribuições, Limitações do Estudo e Pistas para Futuras Investigações:  

 

Medir e analisar os factores de importância e de influência no sucesso de extensões é 

algo de complexo. Por esta razão é que tantos estudos se dedicam a esta área de 

investigação com o objectivo de encontrar e contribuir com novos conhecimentos. Este 

estudo contribui com algumas introspecções para marcas nacionais e outras marcas de 

notoriedade no mercado português. Alem do mais, o facto do estudo sintetizar os 

factores de influência, (já previamente estudados e testados), no sucesso das extensões 

de marca, vem reforçar a validade e valor da sua importância. No entanto, algumas 

limitações deste estudo devem ser reconhecidas. Analisamos os seguintes pontos: 

 

1) Embora o estudo de Aaker e Keller (1990) fosse utilizado como base de estudo para 

o modelo de análise aqui proposto neste, não podemos concluir que foi inteiramente 

testado uma vez que o modelo foi alterado onde novas variáveis foram introduzidas. No 

entanto, esta opção de diferenciação permitiu-nos contribuir com novos conhecimentos, 

uma vez que novas variáveis foram testadas no sentido de analisar a sua influência no 

sucesso das extensões (o caso do factor do risco e inovação). Tendo em conta que o 

modelo estudado se baseia em três especificidades, esta orientação permitiu-nos 

desenvolver uma visão mais clara podendo agrupar os factores de influência em três 

grupos distintos: os factores relacionados directamente com a marca mãe, ou seja, a 

confiança, atitude e qualidade. Os factores relacionados com a marca mãe com a própria 

extensão, ou seja, o fit, composto pelas três componentes de transferência, substituto e 

complemento. E por fim, os factores relacionados com o próprio indivíduo, ou seja, a 

sua propensão face ao risco e inovatividade. Propõem-se aqui a confirmação através de 

estudos complementares da solução proposta, baseada na combinação destes três níveis 

de factores para explicar o sucesso das extensões e através da análise da influêcnia do 

processo de decisão do comportamento de compra associado à marca mãe e às 

extensões.  

 

2) A maior parte dos estudos utilizam marcas e extensões hipoteticas o que limita a sua 

validade nos mercados reais. Este estudo tinha como objectivo contribuir, para marcas 

existentes, com novas informações e fornecer possíveis vias de expansão para novos 
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mercados. Neste sentido, foram utilizadas marcas distintas com notoriedade no mercado 

nacional. Porém, as extensões testadas são fictícias e meras sugestões. Para realçar a 

utilidade prática da pesquisa sobre extensões de marca, seria útil e recomendado fazer 

réplicas destes estudos com extensões de marcas reais com o objectivo de verificar se os 

resultados obtidos se mantêm.  

 

3) Tendo em conta a importância que o factor fit revelou ter no nosso estudo, 

(considerando o facto que é uma das variáveis de maior relevância também noutros 

estudos que seguem a proposta de Aaker), seria aconselhável analisar melhor o que na 

realidade constitui o fit, uma vez que não existe uma conceptualização do fit que seja 

aceite universalmente.  

 

4) Para melhor perceber as atitudes face a extensões de marcas associadas a diferentes 

comportamentos de compra, seria necessário uma investigação adicional e mais 

detalhada. Seria aconselhado testar o factor da personalidade da marca (Grime, 

Diamantopoulos e Smith, 2005) e os efeitos que tem em produtos associados aos 

diferentes processos de comportamento de compra. 

 

5) A estratégia de expansão para qualquer empresa deve ser cuidadosamente analisada e 

na opção de extensões, vários factores devem ser analisados. Neste sentido, seria útil 

analisar para cada marca quais os atributos da marca que são melhor exportados para as 

extensões. Estes atributos devem ser claramente distinguidos entre atributos concretos, 

ou seja, tangíveis, e atributos abstractos (estilo, prestígio, etc).  

 

6) Por fim, a réplica do estudo com uma amostra de clientes habituais (e a sua 

contraposição com novos clientes) em vez de Universitários pode acentuar  o realismo e 

a capacidade de previsão do sucesso de novas extensões de marca.  
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Anexo 1 - Resumo de alguns factores que foram estudados empiricamente e que 
foram considerados factores influenciáveis no sucesso das extensões da marca 

 
Factores de Sucesso (inclui resultados com P< 0.10) Fonte (Autores) 

a) Nível de fit entre a marca original e a categoria de produto da extensão de marca. 

Quanto maior for o nível e percepção de fit (semelhança) entre a marca original e a 
categoria de produto da extensão de marca maior será a probabilidade de sucesso 
para extensão. 

 

Aaker e Keller 1990 

Botomley e Dolye 1996 

Boush e Loken 1991 

Boush et al. 1987 

Park, Milber e Lawson 1991 

Sunde e Brodie 1993 

b) Associações de qualidade com a marca mãe. 

Tanto o nível de qualidade e de valor como também o facto da marca mãe ser 
conhecida no mercado influencia o sucesso da extensão. Ou seja, quanto maior for a 
percepção de qualidade da marca mãe, maior será a probabilidade de sucesso da 
extensão. 

 

Interacção entre as associações de qualidade com a marca mãe e o nível de fit. 

Quanto maior for o nível de fit entre a marca mãe e a categoria de produtos da 
extensão, maior será o impacto que as associações de qualidade face à marca mãe 
terá na probabilidade de sucesso da extensão. 

Botomley e Doyle 1996 

Boush et al. 1987 

Lane e Jacobson 1995 

Smith e Park 1992 

Sunde e Brodie 1993 

Bottomley e Doyle 1996 

Keller e Aaker 1992 

c) Sucesso de prévias extensões da marca mãe.  

Uma extensão já existente aumenta a probabilidade de sucesso da nova extensão se a 
extensão já existente é bem sucedida no mercado e se é considerada uma marca de 
média a boa qualidade. 

Keller e Aaker 1992 

d) A alteração de qualidade nas associações entre extensões prévias 

Quanto mais variância houver na qualidade das associações entre extensões prévios 
menor será a probabilidade e sucesso para a nova extensão 

 

Interacção entre a alteração de qualidade nas associações entre extensões 
prévias e o fit (semelhança) 

O efeito positivo que terá o fit entre a marca mãe e a extensão na probabilidade de 
sucesso da extensão da marca original aumentará conforme a variancia de qualidade 
das associações entre as extensões prévias diminui. 

Dacin e Smith 1994 

e) O número de extensões já associadas à marca mãe 

Quanto maior for o número de extensões já associadas à marca mãe, maior será a 
probabilidade de sucesso para a nova extensão. 

 

A interacção entre o número de extensões já associadas à marca mãe e a 
variancia de qualidade nas associações entre extensões prévias. 

O efeito positivo que o número de extensões existentes ligadas á marca mãe poderá 
ter na probabilidade de sucesso da nova extensão diminuirá conforme a variancia da 
qualidade das associações entre extensões prévias aumenta. 

 

Boush e Loken 1991 

Dacin e Smith 1994 

 

 

Dacin e Smith  1994 

 

f) Bens de experiência versus bens de procura 

A probabilidade de sucesso é mais elevado para bens de experiência do que para 
bens de procura. 

 

Smith e Park 1992 

g) A percepção de dificuldade de produzir a extensão da marca mãe  Aaker e Keller 1990 
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A probabilidade de sucesso de uma extensão de marca é maior se a percepção de 
dificuldade de produzir a extensão for elevada (em comparação com uma situação de 
dificuldade baixa). 

h) Tipo de informação que é estendida pela marca mãe 

 

A relevância da informação que é estendida 

A probabilidade de sucesso da extensão de marca aumenta conforme a relevância das 
associações estendidas para a extensão da categoria de produto também aumenta. 

A interacção entre a relevância de informação estendida e o fit  

A probabilidade de sucesso de uma extensão será maior para uma extensão com um 
baixo nível de fit e elevada relevância de informação estendida do que para uma 
extensão com um nível de fit mais elevado mas com baixa relevância de informação 
estendida. 

 

 

Broniarczyk e Alba 1994 

 

i) A orientação da imagem da informação estendida 

A probabilidade de sucesso de uma extensão de marca será mais elevada para uma 
extensão que estende valores simbólicos (informação de imagem orientada) do que 
para uma extensão que não estende valores simbólicos (informação de imagem não 
orientada) 

Reddy, Holak e Bhat 1994 

j) O tamanho da empresa 

A probabilidade de sucesso de uma extensão de marca aumenta conforme o tamanho 
da empresa aumenta. 

Reddy, Holak e Bhat 1994 

k) A competência de Marketing da empresa 

A probabilidade de sucesso de uma extensão de marca aumenta conforme a 
competência de marketing da empresa aumenta (melhora)  

 

l) Publicidade para os atributos da marca original 

A probabilidade de sucesso de uma extensão de marca é maior para publicidades que 
dão ênfase aos atributos que são partilhados pela marca mãe e pela categoria da nova 
extensão  

 

Boush 1993 

 

 

 

 

 

 

 


