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Mais clientes e visibilidade estão entre benefícios 
 
Nem reforma, nem compra de equipamentos, muito menos contratação de funcionários. Para 
incrementar os negócios é cada vez mais comum empresas estabelecerem parcerias. A ação, se 
bem planejada, acarreta em aumento de faturamento e exposição da marca. Parece simples, mas 
consultores alertam: antes de assinar contrato com um parceiro é necessário verificar se ele tem 
credibilidade e capacidade de sustentação financeira. Todo cuidado é pouco, já que um casamento 
mal acertado pode acabar dando prejuízo.  
 
O consultor do Sebrae/RJ, Haroldo Caser, explica que, ao optar pela parceria, não é preciso 
escolher, necessariamente, firmas que já tenham nome no merc ado. Além disso, não é condição 
fundamental que as duas partes sejam do mesmo ramo de negócios. É possível, por exemplo, que 
uma empresa do setor de prestação de serviços se associe com uma da indústria. 
 
- Um escritório de contabilidade pode se unir a uma  gráfica e indicar clientes para comprarem 
talões de notas fiscais. O escritório poderia ganhar comissões em cima dos negócios fechados pela 
gráfica - exemplifica Caser.  
 
Antes de estabelecer uma parceria é preciso tomar certos cuidados. Em primeiro lugar, deve-ser 
observar se a outra empresa tem solidez no mercado, há quando tempo está atuando, como é a 
relação com os clientes, se possui sustentação financeira. Para Caser, é fundamental avaliar como 
o parceiro é visto pelo grupo de pessoas que atende. 
 
Foi o que fez Guilherme Borges, diretor do Outdoor Sport Club - primeiro clube para a prática de 
esportes ao ar livre do Brasil. Ele firmou com a Claro uma parceira que promete esquentar ainda 
mais o circuito carioca, de março a agosto de 2005. Chamado de Estação Claro Verão, o projeto 
promoverá a prática de esportes em três pontos da orla e no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas.  
 
Para participar, os sócios terão que pagar R$ 95 por mês e terão a oportunidade de praticar 
esportes como surf, kitesurf, caminhada, corrida, vôlei, futevôlei, windsurf e canoagem. "A Claro 
disponibilizará infra-estrutura e os equipamentos e nós ofereceremos os intrutores, consultores 
esportivos e todo o acompanhamento de que os sócios precisarem", explica Borges, acreditando 
que a parceria dará mais credibilidade ao clube. 
 
Chegar ao público com mais facilidade 
 
O principal item motivador de uma ação do gênero é a obtenção do lucro, acredita o consultor 
Caser. Depois, vem a divulgação da marca. "Se uma empresa quer lançar um produto para um 
público segmentado, pode se associar com uma outra empresa que atenda a esse público e 
colocar quiosques para expor a mercadoria. A parceria leva direto ao público desejado, facilitando 
a logística", explica o consultor do Sebrae/RJ, lembrando que normalmente os acertos são feitos 
entre departamentos comerciais ou de marketing. 
 
 
Segundo o especialista, as parcerias têm sido um recurso cada vez mais utilizado no mundo 
empresarial moderno, primeiro devido à necessidade de ampliar o faturamento e, depois, porque 
uma empresa pode aproveitar os recursos da outra, o que reduz os custos para ambas. 
 
O Ponto Frio e o Armazém Digital também se juntaram para promover a venda de livros, de 5 de 
janeiro a 15 de março. Através do "Volta às aulas no Ponto Frio", livros didáticos serão 
comercializados em 29 lojas da rede de eletrodomésticos, apenas no Estado do Rio. O diretor 
executivo e comercial do Ponto Frio, Luiz Duarte, explica que a empresa ficará com responsável 



pelo atendimento, sistemas de crediário, televendas e distribuição. A novidade fica por conta da 
possibilidade de pagamento a longo prazo. 
 
- São duas empresas que têm o mesmo posicionamento no mercado, zelam pela inovação e o 
bom atendimento ao cliente. Ambas são sérias e possuem excelente imagem junto aos 
consumidores. O principal benefício é adquirir uma capilaridade grande - diz Duarte, lembrando 
que a parceria com o Armazém Digital foi fechada em apenas 15 dias. 
 
Parcela de ganhos sobre as vendas 
 
O Armazém Digital, ratifica o sócio Jack London, vai garantir o suporte técnico, disponibilizando o 
software para as vendas. Os pontos terão terminais de computadores, com profissionais 
habilitados a auxiliar os consumidores na seleção e finalização da compra dos títulos didáticos. "O 
Ponto Frio vai adquirir os livros das editoras e nós ganharemos uma porcentagem sobre as 
vendas. Fomos procurados em outubro de 2004 e organizamos a parceria bem rápido", alegra-se 
London. 
 
Mais um exemplo de sintonia entre grandes empresas, a promoção "Coca-Cola e Avon de 
Coração" vai distribuir cerca de 4 milhões de kits de beleza exclusivos durante o período de 2 de 
janeiro a 7 de março de 2005. O consumidor poderá trocar os pontos obtidos na compra do 
refrigerante, mais R$ 5, por kits compostos de um pingente da Coca-Cola banhado a ouro 18 
quilates e um item de maquiagem da linha Color Trend, da Avon.  
 
- Esta parceria representa potencial de aumento da base de consumidores. Eles poderão conhecer 
mais sobre outras linhas de produtos Avon e é provável que se tornem consumidores habituais - 
afirma Silvana Cassol, vice-presidente de marketing da Avon Brasil. 
 
A diretora de marketing da Coca-Cola, Cláudia Colaferro, diz que, segundo pesquisas realizadas 
pela empresa, cerca de 90% das mulheres conhecem uma revendedora Avon. "No  período de 
duração da campanha circularão pelo Brasil 500 milhões de embalagens dos produtos Coca-Cola 
fazendo referência à parceria", reforça Cláudia. Para obter o brinde, será necessário entrar em 
contato com uma das 900 mil revendedoras Avon. 
 
Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4 jan. 2005, Gerência, p. B9 


