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Uma iniciativa que vem ganhando espaço 
na moda há algum tempo, o co-branding, é 
uma estratégia cada vez mais utilizada por 
trazer resultados como aumento de vendas, 
expansão de market-share e penetração 
em um novo mercado. "A estratégia já é 
largamente usada pelo fast fashion no exterior 
e no Brasil, vide experiências da H&M com 
várias marcas, e, no Brasil, da Riachuelo com 
Osklen, da C&A com Stella McCartney, entre 
tantas outras. Somar a força de duas marcas 
é um fenômeno que realmente vem ganhando 
novos desdobramentos, unindo marcas de 
áreas diferentes, ou perfis muito diferentes de 
marcas", afirma Eduardo Motta, designer e 
consultor de moda da UseFashion. 
Quando se fala nessas parcerias, como Motta 
lembrou, sempre vêm à cabeça casos de 
varejistas de moda com estilistas. Há algumas 
temporadas, entretanto, o mercado vem 
provando que, para unir dois labels, eles não 
precisam ter tanto assim a ver um com o outro. 
Esse é o caso do carro 500 da Fiat, que em 
2008 ganhou uma versão feita pela Diesel e, 
algum tempo depois, a versão estilizada pela 
Gucci. A edição limitada criada pela Maison 
italiana foi oferecida em duas opções: uma na 
cor preta com detalhes cromados e o interior 
em preto e branco, e outra com carroceria 
branca, detalhes cromados e interior em preto 
e marfim. Nas portas e na traseira vinha a 
assinatura da grife. Ao redor do carro, nos 
bancos, cintos e tapetes, a famosa faixa com 
vermelho e verde, um dos símbolos da marca, 
estava estampada. 

Mas o que faz uma automotiva e uma Maison 
francesa unirem forças e lançar um produto? 
Para Motta, iniciativas como essas são a 
comprovação de que hoje tudo gira em torno 
dos estilos de vida do consumidor: "Produtos 
muito diferentes na sua função 'frequentam' 
os hábitos de uma mesma pessoa, e essa 
realidade força uma transversalidade do 
marketing estratégico. A Coca-Cola que todo 
mundo bebe tem um espectro de possíveis 
co-brandings gigantesco. Uma Fiat pode optar 
por recortes mais fechados, quem veste Gucci 
dirige um Fiat, ambas são italianas e por aí 
vai. Cada parceria encontra seus pontos de 
contato para fazer associações e aposta neles. 
Quase sempre com ótimo resultado". 

No coso da Coca-Cola, citado por Motta, 
a empresa já fez parceria com muitas 
personalidades da moda, que criaram diferentes 
embalagens ao longo dos últimos anos. 
Recentemente, o estilista Jean Paul Gaultierfoi 
nomeado diretor criativo do refrigerante Diet e sua 
colaboração com a marca irá além de desenhos 
em latas ou garrafas. O francês projetará diversos 
conteúdos envolvendo o design e a publicidade 
da bebida. O trabalho do estilista começou de 
uma forma inusitada e criativa. Foi criada uma 
série de vídeos, chamada "The Serial Designer", 
em que Gaultier interage com bonecas que 
representam problemas rotineiros enfrentados 
pelas mulheres, ajudando-as a mudar a situação, 
criando uma série de peças cheias de estilo. 
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Parece que fazer as pessoas perceberem 
que podem "vestir" tudo como se vestissem 
a si mesmas é o mote para várias empresas. 
Em 201 1, a fábrica de móveis projetados 
Dell Anno iniciou uma parceria que segue 
até hoje. O estilista Reinaldo Lourenço 
criou duas estampas especialmente para 
enfeitar o mobiliário. "Acredito que, além 
de fugir das coisas óbvias, nosso objetivo 
é buscar o bem-estar no local que é nosso 
refúgio. Também queremos propor uma 
forma inovadora e provocativa para que 
as pessoas saibam que podemos vestir 
nossa casa assim como nos vestimos para o 
mundo, respeitando todos os estilos", explica 
Edson Busin, diretor de marketing, pequisa 
e desenvolvimento. 

A carioca Farm é uma empresa que não 
dispensa uma união. Já vimos Pantone, Levi's, 
Converse, Havaianas e muitas outras. Uma das 
mais inusitadas feitas até hoje, provavelmente, 
foi o lançamento de produtos com a Skol. Isso 
mesmo, a marca de cervejas. A grife feminina 
lançou acessórios especialmente para a praia, 
como canga, toalhas e raquete de frescobol. 
Por mais impensável que possa parecer, a 
iniciativa foi bem vista. Mas é importante ter 
discernimento na escolha, segundo Motta. "A 
mensagem tem de ser clara. Mesmo quando 
insólita, à primeira vista, no momento seguinte 
a associação deve fazer sentido. Como em 
todo relacionamento, parcerias erradas podem 
anular uma das personalidades ou marcas 
envolvidas", alerta. 
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Havaianas e Converse são bons exemplos 
de que o co-branding dá certo, uma vez que 
ambas já desenvolveram mais de uma vez 
calçados em parceria com a Farm e outras 
empresas. Com a união de dois públicos, há 
uma visibilidade muito maior, que contribui 
e muito para o sucesso das vendas. Fundada 
em 1908, a Converse possui experiência de 
mercado. E foi analisando esse mercado que 
resolveu unir forças para lançar novos produtos. 
"A sinergia das duas marcas que formam o 
co-branding é o fator mais importante para 
o sucesso da parceria. De alguma forma, 
precisamos ter os mesmos ideais e valores", 
disse Renata Benveniste, designer de co-
branding. Ainda segundo Renata, o objetivo 
é trazer para o cliente um produto com 
personalidade, exclusivo e diferenciado. 
Isso também é afirmado pela Dell Anno. A 
empresa acredita que o principal benefício 
em iniciativas como essas são o maior valor 
agregado e o design autoral. "No que tange 
aos aspectos da decoração, o ser humano 
tem uma certa simpatia para o valor histórico 
das coisas. Com essas parcerias, queremos 
contar histórias e prestar homenagens às 
movimentações que acontecem no mundo. 
Isso tudo pode ser retratado de forma simples 
e pura", explica Busin. 
Enquanto a Dell Anno registra duas parcerias 
(além de Reinaldo Lourenço, neste ano, 
também ganhou colaboração da Animale), a 
Converse tem uma lista extensa. Fazem parte 
do portfólio da marca mais de 50 tênis feitos 
com Dona Coisa, Farm, Bo.Bô, 284, NK, Maria 
Filó, Ausländer, Reserva, Animale, Fábula e 
Imaginarium. E a marca garante que as ações 
não devem parar por aí. Ainda neste ano 
devem surgir novos produtos feitos em conjunto. 
Ao decidir realizar uma ação com outra 
empresa, especialistas alertam que é 
importante pensar naquela marca que tem 
afinidade com o seu negócio e se a relação 
trará benefícios para os dois lados. Uma regra 
simples para a escolha é avaliar se o resultado 
do co-branding será maior do que o valor das 
marcas atuando sozinhas. E, acima de tudo, 
os valores de ambas precisam ser condizentes. 
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Text Box
Fonte: UseFashion journal, São Leopoldo, ano 9, n. 104, p. 54-59, set. 2012. 




