
A estratégia umbrella aproveita a notoriedade
da marca para promover todos os produtos.
Em termos de comunicação, a grande vantagem

são as sinergias que existem ao nível do

investimento e dos custos. Ao divulgar um dos

produtos da empresa, automaticamente será

ativado o reconhecimento de todas as outras

marcas, que possuem a mesma identificação.

Porém, tal também pode funcionar como
desvantagem. Se a marca ou o um dos produtos

tiver a imagem contaminada, os estilhaços far-se-

ão sentir em toda a escala e abrangência da

insígnia. 

É por isso preciso ter parcimónia no uso de uma

marca para diferentes produtos, dando-lhe a

devida importância e evitando que se banalize.

Muitos produtos com o mesmo nome podem

confundir os consumidores e distorcer a

perceção da qualidade, o valor e a diferença dos

mesmos. É que as marcas são bens preciosos e a

sua comunicação deve ser a melhor e a mais

eficaz. Por outras palavras, deve-se apostar numa

comunicação que marca, numa comunicação
de se lhe tirar o chapéu. 

Construir uma imagem positiva e sólida,

aumentar a notoriedade, reforçar a reputação e

o posicionamento – é para isso que

comunicamos o que fazemos nas empresas.

Neste mundo do marketing e da comunicação, a

divulgação das mensagens deve ser estratégica,

deve ser entendida como um caminho contínuo,

começando desde logo pela marca institucional,

que é o “rosto” da organização. 

Mas este rosto tem várias faces. A marca
institucional pode assumir-se como pura,
umbrella ou híbrida. A pura não aparece nos

produtos da empresa. Serve de exemplo a

Unicer, que tem produtos com marcas próprias e

distintas da institucional, como a Super Bock, a

Vitalis, a Caramulo, a Frutis, entre outras. Já a

umbrella é uma marca bandeira, uma submarca

que tem simultaneamente uma função de

marketing e institucional, identificando as

atividades corporativas e os produtos da

empresa ao mesmo tempo. A Yamaha e a

Michelin são exemplos de empresas que

utilizam a marca institucional como marca dos

seus produtos. A estratégia híbrida (tal como a

marca-chapéu) representa as atividades

institucionais e alguns produtos, contudo, opta

por outras insígnias para os restantes. A Gillette

por exemplo, é marca umbrella para os produtos

de higiene masculina, mas utiliza a Duracell para

as pilhas que produz.

A estratégia da marca-chapéu consiste em

aproveitar a força de uma insígnia já

reconhecida e valorizada para o lançamento de

novos produtos, serviços ou outras marcas

dentro de uma mesma empresa. A marca
umbrella desempenha uma função
institucional e de marketing, ou seja, não só
representa a organização, como é também os
seus produtos (mais exemplos: Peugeot,

Mitsubishi, Hyundai ou Honda – esta última

comercializa sob a mesma marca produtos tão

distintos como motas, veículos automóveis,

motores náuticos ou corta-relvas).

UMBRELLA Outras entradas:
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TIPO DE MARCAS UMBRELLA

Linha - para diversos produtos com o
mesmo nome (ex: Audi A1, A2, A3, A4,
A5)

Griffe - associada a produtos de luxo e
a criações originais (ex: Armani e Gucci)

Caução - para complementar outra
marca e aumentar a sua notoriedade,
acabando por funcionar como garantia
(ex: Ruffles, da Matutano, e Dercos, da
Vichy)
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