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Ações devem ser coerentes com o posicionamento da empresa. 
 
O que pensar da união de uma tradicional marca de chicletes com uma rede de varejo de 
vestuário? E de uma montadora de automóveis com uma loja de cosméticos? O que a princípio 
pode soar estranho, é uma estratégia adotada pelas empresas para realizar ações de marketing e 
desenvolver produtos, associando as marcas. Consultores apóiam a iniciativa, mas recomendam 
cautela para evitar conflitos entre as duas empresas. 
 
A montadora de automóveis francesa Renault vem apostando no co-branding. Presente no Brasil 
há oito anos, a marca costuma se associar a outras companhias nacionais para o desenvolvimento 
de produtos, de acordo com o público focado. Segundo Antonio Megale, diretor de marketing da 
empresa, a prática é comum na matriz, o que fomentou o desenvolvimento de parcerias no Brasil. 
 
O primeiro caso foi com o Yahoo. Estávamos começando a vender pela Internet e queríamos uma 
marca que pudesse ser associada à venda por esse canal. O Yahoo é uma marca forte e tem o 
público que nós almejamos: jovens e dinâmicos. Vendemos muitos carros pela Internet. Cerca de 
25% das vendas do Clio Yahoo foi feita por este meio lembra Megale.  
 
O sucesso da primeira iniciativa foi seguido por outras ações com marcas como O Boticário e 
Jovem Pan, sempre com foco nos novos públicos que poderiam ser agregados. "No caso da rede 
de cosméticos, optamos pelo O Boticário porque buscávamos uma empresa com uma forte 
preocupação com questões relacionadas ao meio ambiente e sediada em Curitiba, como nós", 
lembra Megale. No caso da Jovem Pan, o foco estava nos jovens que buscavam veículos 
esportivos.  
 
Apostando na penetração de sua marca junto ao público jovem e buscando se aproximar dos 
públicos B e C, a Cadbury Adams desenvolveu em parceria com a rede de vestuário C&A a 
campanha "Na balada com estilo Trident". Na promoção, o consumidor do chiclete liga para um 
serviço 0800, digita o número da embalagem e pode ganhar um vale compras de R$ 150 para a 
C&A.  
 
A parceria surgiu de um estudo feito com 4 mil pessoas no Brasil para entender os hábitos de 
consumo e razões emocionais de nossos consumidores. Os resultados nos mostraram que o 
consumo de Trident tem apelo emocional e visa à socialização. O consumidor leva para a balada, 
usa antes de beijar ou até puxa papo ao compartilhar o produto. Já tínhamos essa informação, 
mas com a pesquisa aprofundamos o conhecimento esclarece Marcel Sacco, diretor de marketing 
da Cadbury Adams.  
 
A professora Verônica Meyer, do Ibmec, acredita que estas iniciativas devem levar em 
consideração os ganhos, não só para as empresas envolvidas, mas também para o consumidor. 
"A associação entre os atributos de cada marca será um atrativo para o consumidor. Somando 
uma promoção a isto, todos ganham", lembra Verônica. 
 
Ações ajudam a reposicionar e tornar a marca conhecida 
 
Realizar ações de co-branding é uma das estratégias adotadas pela Basf, empresa especializada 
na área química, para marcar seu reposicionamento e fazer com que sua marca fique mais 
conhecida. Gislaine Rossetti, gerente de comunicação social, explica que cada área de negócios da 
empresa foi orientada para que buscasse formas de tornar a marca mais aparente ao público final, 
dentro do programa Basf 2015.  
 



Já éramos fornecedores da Assolan, e detectamos a oportunidade de realizar um produto com as 
duas marcas. Desenvolvemos um cross-selling, onde o plástico da esponja foi desenvolvido por 
uma área, e a tecnologia do apaga-fácil foi usada pela área de detergentes e formuladores. 
Mundialmente, a empresa quer ajudar o cliente, facilitando sua vida explica Gislaine.  
 
A Esponja Apaga Fácil Assolan elimina rabiscos de caneta esferográfica, giz de cera e marcador de 
texto. O produto também remove a sujeira incrustada no fogão e funciona até mesmo na retirada 
de marcas em calotas e rodas de automóveis. O lançamento também é a solução para riscos 
causados por sapatos e chinelos em pisos, rodapés e portas. A embalagem contará com as 
logomarcas das duas empresas.  
 
Embora a esponja seja lançamento, o Basotect, produto que remove a sujeira, existe há 20 anos. 
O produto é usado para o isolamento acústico de estúdios e cinemas, mas também pode ser 
encontrado na construção civil e nas indústrias automotivas. Há pouco tempo, ele também foi 
usado na manufatura de assentos de avião ultra-resistente a chamas, devido ao seu baixo peso. 
 
A Basf não costuma estar na gôndola do supermercado, às vistas do consumidor, mas nossa 
tecnologia está presente em vários outros produtos, pois atuamos com Business to Business 
(B2B). A inovação é, portanto, trabalhar aliado a uma marca forte, com valor agregado diz 
Gislaine, lembrando que este é o primeiro caso de co-branding na empresa no Brasil. 
 
 
Estratégia permite que o público da empresa seja diversificado  
 
A união da Cadbury com a C & A, segundo o diretor de marketing Marcel Sacco, é parte da 
estratégia da marca em abocanhar este novo público. Com boa penetração na classe A, a 
conquista das classes B e C começou com o desenvolvimento de embalagens individuais, em 
março de 2004. "Encontramos na C&A um grande parceiro, pois já possui um bom entrosamento 
com as classes sociais que queremos sedimentar a imagem e possui grande distribuição 
geográfica, com 110 lojas espalhadas no Brasil", diz o executivo, que aposta em um cresicimento 
de 10 a 12% nas vendas.  
 
Acredito que deve ser uma ação pontual, pois uma associação de longo prazo pode ser complicado 
para a personalidade das duas marcas. É uma ação de momento. Percebemos que o carro vende 
mais quando as marcas são associadas. Outro ponto é a associação das estruturas comerciais. No 
caso do Boticário, nos tornamos conhecidos em locais onde não existem revendas da Renault. 
Temos 140 pontos de venda no País, enquanto o Boticário possui mais de 2 mil lojas. É mais 
capilarizado. O material de propaganda do carro estava nas duas redes, que nos tornou 
conhecidos em todo o País. Vendemos em quatro meses o que era para ser vendido em cinco 
conclui Antonio Megale, diretor de marketing da Renault.  
 
O professor de marketing da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Eduardo França, 
ratifica a iniciativa. "Ações como essa têm como objetivo pegar um novo nicho de mercado, 
aproveitando a penetração da outra empresa. No caso de Trident e C&A, a campanha está focada 
no público jovem, que ambas querem conquistar e fidelizar", avalia o professor.  
 
O principal cuidado que as empresas devem ter é fazer ações temporárias, pois é complicado 
gerenciar duas imagens fortes. Outro ponto que merece atenção é o estabelecimento de um 
mínimo de coerência entre as estratégias das marcas analisa França. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 29 set. 2005, Gerência, p. B-10. 


