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Não são somente os geeks que
aguardam a chegada do novo Android. Com uma estratégia de marketing associada a um chocolate,
o sistema do Google para dispositivos móveis que pode ser revelado
hoje gera curiosidade do próprio
mercado em relação aos resultados de um inédito co-branding
global, que supera até tradicionais
fronteiras de licenciamento de
marca. Serão esses indicativos para o sucesso?
Há um mês, a companhia do Vale do Silício
confirmou uma parceria com a Nestlé para o
lançamento do Android
Kit Kat. O popular chocolate com biscoito wafer chega como o nome
de batismo para a versão 4.4. Em lançamentos passados foram utilizado apelidos genéricos
como Cupcake (o “bolo
de caneca” da versão
1.5), Eclair (“bomba de
chocolate” para o 2.0 e
2.1) e Jelly Bean (a “jujuba” no 4.1 e 4.2).
Na avaliação da especialista em branding
Ana Couto, o case já nasce com uma das grandes inovações do mercado nos últimos
anos, mas merece um acompanhamento diferenciado para não
exagerar na dose. “O perigo está
no próprio merchandising exagerado. O consumidor não pode se
sentir usado. As marcas precisam
agregar, não dividir”, ilustra ela,
que é CEO de sua própria agência
(Ana Couto Branding).
A ideia de agregar marcas teria partido de Hiroshi Lockheimer, chefe da equipe de engenharia do Android e apaixonado
pelo Kit Kat. Inicialmente, o projeto seria batizado de Key Lime
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Google aposta em co-branding com Nestlé e Hershey’s para o novo
sistema operacional. Especialistas valorizam a estratégia ousada

O Google ainda não
confirmou quando
pretende revelar seu
Kit Kat. Isso pode
ocorrer de maneira
informal em evento
para empreendedores
que a companhia faz
hoje em Tel Aviv, Israel
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Tecnologia de
dar água na boca:
Android vai estrear
versão Kit Kat

Pie (a famosa torta de limão americana). Em declaração à BBC,
John Lagerling, diretor global
de parcerias do Android, reforçou que o acordo, cujas conversas foram iniciadas em novembro do ano passado,chegaram a
um surpreendente desfecho
sem envolver “troca de dinheiro” entre as empresas.
“Me parece claro que o objetivo é beneficiar as duas marcas
através de uma diferenciação. A
regra hoje em dia é quebrar a regra”, explica Maximiliano Tozzini Bavaresco, sócio-fundador da
Sonne Branding, que vê uma interessante margem de trabalho para as empresas no mercado brasileiro. “Se o consumidor tem uma
restrição a uma das marcas, a outra pode abrir esse caminho através de canais já estabelecidos e
consolidados”, acrescenta. No
país, a Nestlé já iniciou o cadastramento dos códigos de barras de
produtos da linha Kit Kat para o
sorteio de mil tablets com o novo
sistema operacional. Ação semelhante também acontece em outros países da Europa e também
nos Estados Unidos, onde um
acordo específico com a Hershey’s precisou ser costurado —
lá, a licença do chocolate não pertence à Nestlé.
O Google ainda não confirmou
quando pretende revelar seu “Kit
Kat”, que será apresentado junto
com o Nexus 5, o novo smartphone da companhia feito em parceria com a LG. Isso pode
ocorrer de maneira
informal no Launchpad, evento para empreendedores que a companhia abre hoje
em Tel Aviv, Israel. Atualmente,
cerca de 80% dos
dispositivos móveis vendidos no
mundo carregam
os dispositivos
Android. Há um
ano, esse percentual era de 64%.
Em números absolutos, somente
no segundo trimestre deste ano
foram vendidos
177,9 milhões de
smartphones Android
no mundo, segundo dados da consultoria especializada Gartner.
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A ideia de agregar
marcas teria partido
de Hiroshi Lockheimer,
chefe da equipe de
engenharia do Android
e apaixonado pelo
Kit Kat. Inicialmente,
o projeto seria batizado
de Key Lime Pie

HISTÓRIA DO KIT KAT
■ Final do século 17
Um clube literário
e político se conheceu
em uma loja no centro de
Londres , de propriedade
do chef de pâtisserie
Christopher Catling .
O grupo foi chamado
de Kit Kat Club , que tomou
o nome de uma versão
abreviada do proprietário.
■ 1911
Rowntree, uma empresa
de confeitaria com sede
em York, no Reino Unido,
registra os nomes Kit Cat
e Kit Kat .
■ 1920
Rowntree lançou uma
marca de chocolates em
caixas nomeadas Kit Cat.
■ 1958
Donald Gilles, executivo
da agência de publicidade
JWT London , cria o
slogan clássico: ‘Have
a Break , Have a Kit Kat’.
■ 1970
Expansão da marca na
Europa com a produção
começando em Hamburgo,
na Alemanha. A Kit Kat
faz acordo com a
Hershey Corp, que passa
a vender a marca sob
licença nos EUA.
■ 1988
Nestlé adquire
a Rowntree.
■ 2010
75 anos de Kit Kat.
■ 2011
Nestlé relança Kit Kat no
Brasil. Chocolate já havia
sido vendido em 1994.
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