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Nem sempre distanciar-se do negócio principal da empresa é vantajoso. O risco é pulverizar 
demais a atuação e perder o foco de mercado. Não há consenso entre os especialistas sobre a 
questão, mas as empresas que apostaram na estratégia enumeram vantagens para não querer 
voltar atrás na decisão. Otimizar a verba de marketing, ampliar o universo de consumidores, 
alavancar as vendas e, de quebra, reforçar a imagem estão entre elas.  
 
Depois de um ano de conversação com a rede Imaginarium, a cervejaria Skol resolveu passar a 
vender seis produtos com o logotipo da empresa - três porta-CD, um relógio de parede, um 
malabares e um móbile - com preços entre R$ 13 e R$ 44,90. Produtos estes que até então eram 
comercializados apenas via Internet e estão longe de figurar como principal negócio da 
companhia. O investimento da empresa de bebidas na estratégia não é divulgado, mas a loja de 
acessórios moderninhos estima que tenha destinado ao projeto R$ 1 milhão.  
 
Número de itens deve ser ampliado até dezembro  
 
As pretensões apontam para o aumento do número de itens com a marca da cerveja. "A idéia é 
chegar ao final de 2003, com dez diferentes", antecipa Nanina Rosa, diretora de criação da rede 
de lojas, atualmente com 60 pontos-de-venda espalhados pelo Brasil. Indício de que as vendas 
devem estar alcançando as expectativas.  
 
A constante preocupação em lançar produtos com designs inovadores e o foco no público jovem 
foram os dois pontos levados em consideração pela Skol para iniciar as negociações com a rede 
varejista. "Fizemos um casamento super moderno e ainda conseguimos alcançar os objetivos 
traçados na estratégia. Recorrer a qualquer outra ação de marketing sairia mais caro e, talvez, os 
resultados fossem parecidos. Ou seja, não valeria a pena", diz Andréa Fernandes, gerente de 
eventos e assuntos promocionais da Skol.  
 
O conceito da estratégia é simples, garante Andréa, uma marca ampara a outra e ambas lucram. 
"Para nós, vale porque reforçarmos a imagem da empresa e ainda abrimos um novo braço 
lucrativo de negócios e, para eles, porque aumenta o faturamento da loja e gera, na pior das 
hipóteses, fluxo de pessoas curiosas em ver os produtos", destaca a executiva da cervejaria.  
 
Empresa pode perder o foco do negócio  
 
Os resultados podem não ser tão positivos assim, diz Fernando Marchesini, presidente da NCA 
Consultores Associados. "Acho difícil um consumidor de Skol ir à uma loja da Imaginarium 
somente para adquirir produtos com a marca. Por isso, não recomendo estender demais o nicho 
de mercado. A empresa pode acabar perdendo o foco do negócio. É preciso analisar direitinho o 
custo benefício deste tipo de prática", avalia Marchesini.  
 
A cervejaria e a rede de acessórios não foram as únicas a enxergar vantagens em se associar. A 
Grandene e a rede de televisão MTV trilharam por caminho semelhante. A primeira, detentora da 
marca Melissa, cujo público-alvo são meninas jovens e adolescentes, resolveu lançar sua coleção 
de Inverno 2003 usando como modelos bonecas - estilo Barbie - calçando as sandálias e tênis de 
plástico da grife. Além de participar dos comerciais, as garotas-propagandas fazem as vezes das 
tão badaladas  
 
 
 
 
 
 



VJs, responsáveis por apresentar boa parte dos programas do canal.  
 
- Inauguramos uma nova estratégia de merchandising na televisão, investindo mais de R$ 1 
milhão em marketing. Somente na MTV serão mais de 320 inserções até julho. Depois, vamos 
avaliar e ver se a estratégia permanecerá a mesma ou se será ajustada - destaca Paulo Pedó 
Filho, gerente de vendas especiais da Grandene.  
 
Para consultor, parceria sempre vale a pena  
 
Em processo de renovação da marca há cinco anos, a tática adotada pela Melissa foi mais um 
passo em direção a consolidar o novo conceito. Parece estar alcançando o planejado. Tanto que, 
no ano passado, foram vendidos 2 milhões de pares dos sapatos de plástico. "Optamos por 
segmentar toda a nossa publicidade. Ao dispersarmos as ações, iríamos atingir muitas 
consumidoras que não nos inte-ressam", diz Pedó Filho.  
 
Especialista em marketing e vendas, Roberto Madruga vê a iniciativa com bons olhos. "Unir-se a 
outras marcas para estrear num segmento sempre vale a pena. Funciona como um aval. A única 
recomendação que daria é que os destaques sejam equilibrados. Concentrar os esforços em 
apenas um dos produtos seria injusto. Afinal, a iniciativa deve gerar frutos para ambas as 
empresas envolvidas" resume o presidente da Conquist, Inteligência na Gestão e Conquista de 
Clientes, consultoria especializada no assunto.  
 
Pros e contras  
 
>> Otimiza a verba de marketing.  
 
>>Aumenta o poder de fogo em marketing das empresas envolvidas.  
 
>>Alavanca as vendas.  
 
>>Amplia o universo de consumidores.  
 
>>Reforça a imagem da marca de ambas as empresas.  
 
>>Se feita sem o devido planejamento, pode pulverizar demais a atuação da empresa.  
 
>>A empresa corre o risco de perder o foco no negócio.  
 
>>O cliente da empresa parceira nem sempre tem interesse por outro produto.  
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 jun. 2003. 


