
Co-branding: uma alternativa para driblar a competitividade 
 
O conceito de parceria entre marcas, mais conhecido como co-branding (em inglês) não é 
recente. Nos Estados Unidos, onde tudo começou, ele tem sido  muito utilizado pelas empresas e 
vários são os casos que podem ser mencionados. Por exemplo, o trabalho que a Columbia Pictures 
desenvolveu juntamente com a Mercedes Bens no filme Homens de Preto II, uma parceria que 
ajudou a Mercedes a divulgar o conceito de hot car que tanto queria dentro de um cont exto de 
filme que propiciava isso. 
 
Já a Phat Farm, do ramo de roupas masculinas, escolheu  a Motorola e uma personalidade - o 
líder negro Russel Simmons - para transmitir seu estilo arrojado e associar sua marca ao conceito 
de tecnologia e modernidade. Nessa ação, os clientes recebiam um telefone celular personalizado 
com a foto de Simmons e acesso a internet sem fio. Ao mesmo tempo, a Motorola, líder de 
mercado e preocupada com a saturação de marcas, encontrou um novo nicho para fortalecer sua 
atuação.  
 
Na área de saúde, há como citar a Clínica Mayo que se aliou à empresa MinuteMaid Orange Juice, 
da Coca-Cola, atestando os aspectos nutricionais dos sucos e demais bebidas da empresa, com o 
intuito de motivar os consumidores a adotarem hábitos mais saudáveis de vida. Vale dizer que o 
site da Clínica Mayo registra cerca de 2,5 milhões de acessos por mês, e essa união certamente 
ajudará a Coca-Cola a associar seus produtos ao conceito de saúde e bem-estar.  
 
Exemplos como esses deixam claro que parcerias entre  marcas, se bem planejadas e 
administradas, tendem sim a facilitar a percepção do consumidor e, por conseqüência, trazer 
melhores resultados para a empresa sejam eles financeiros ou de imagem. Muitas vezes aquilo 
que uma marca quer transmitir só é possível com a ajuda de outra marca, a qual já é 
naturalmente associada à mensagem desejada, uma característica intrínseca ao seu negócio.  
 
Voltando agora o olhar para o mercado brasileiro e analisando a parceria recém-firmada entre as 
bandeiras SAE Laboratório Médico e Extra Hipermercado, do Grupo Pão de Açúcar, podemos dizer 
que uma nova era de co-branding está se iniciando. Após colocar casas lotéricas, sapatarias, 
farmácias, lanchonetes e até cabeleireiros num mesmo local, nada mais viável do que investir 
também na área de saúde e agregar um laboratório médico à gama de serviços hoje disponíveis 
num hipermercado. Trata-se de uma ação voltada a atrair novos clientes por meio da 
conveniência de serviços. 
 
Aliás, conveniência parece mesmo ser a palavra de ordem dos tempos modernos. Sob o efeito das 
grandes metrópoles, nas quais simples ações como se locomover de um bairro a outro ou 
estacionar um carro em uma via pública já não são mais tão simples assim, sai na frente aquele 
que conseguir reunir num mesmo local produtos e serviços de interesse do consumidor, somados 
à comodidade de um estacionamento único e com total segurança. 
 
Não é difícil perceber que as tendências estão a esse favor, uma vez que o consumidor mudou e 
hoje tem menos tempo para realizar suas ativ idades. È mais sofisticado e atento aos preços e tem 
alta expectativa em relação ao que busca, o que faz da associação SAE/ Extra uma ação de co-
branding, ao que tudo indica, acertada para satisfazer os clientes e atender às suas necessidades.  
 
O sucesso desse tipo de estratégia, no entanto, depende também da conexão existente entre as 
duas marcas, onde devem ser observados aspectos como similaridade de públicos, focos de 
interesse e, acima de tudo, domínio de cada negócio. E nesse ponto SAE e Extra demonstram 
estar em sintonia, já que além de terem objetivos bem definidos mencionados anteriormente, 
ambos estão muito bem posicionados no mercado que atuam e tendem a atrair públicos 
semelhantes, moradores ou freqüentadores de uma região privilegiada como o Itaim. Isso 
representa um público de classe A e B, acima dos 30 anos, e predominantemente feminino. Em 



geral, é a mulher quem cuida das compras e toma as decisões referentes ao lar, além de se 
preocupar mais com sua saúde e de sua família.  
 
A equivalência entre as responsabilidades também deve ser levada em conta numa parceria entre 
marcas. Nesse caso, as duas empresas dividem a responsabilidade no projeto e demonstram não 
haver forte dependência de uma sobre a outra, fazendo cada qual a sua parte em prol do sucesso 
mútuo.  
 
Há, ainda, que se considerar o reforço no posicionamento das marcas obtido com a união, uma 
vez que o conceito positivo percebido pela clientela irá contribuir para o incremento de cada uma 
separadamente. 
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