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Feitas muitas vezes por empresas diferentes, as parcerias de co-branding, que associam duas ou 
mais marcas em um novo produto, chegaram a divisões do mesmo grupo. Gigantes do setor de 
bens de consumo, como Unilever, Kraft e Procter & Gamble, detentoras de diversas marcas, têm 
lançado mão do artifício para incrementarem suas vendas e agregarem valor a produtos já 
reconhecidos pelo público. Especialistas em marketing dizem que é preciso cuidado para uma 
marca não afetar negativamente a outra. 
 
Segundo o diretor de Estratégia da Ana Couto Branding & Design (ACBD), Márcio Beauclair, para 
fazer a união das marcas em um só produto, é preciso respeitar a identidade de cada uma. Além 
disso, ele lembra que os nomes têm que ser complementares. Do contrário, um pode canibalizar o 
outro. "É interessante criar uma sinergia, mas é preciso respeitar a identidade da marca", afirma.  
 
A Unilever é uma das gigantes que aposta na união de nomes fortes. Dona de quase 30 marcas 
em diferentes segmentos, a empresa trabalha a sinergia entre elas em novos produtos, eventos e 
promoções. O último lançamento foi o Omo com toque de Comfort Aloe Vera, que uniu umas das 
marcas mais conhecidas da Unilever, o sabão em pó Omo, com o amaciante Comfort. A Unilever 
Brasil investiu R$ 15 milhões para o lançamento do kit especial. 
 
 
Unilever adota sistema de gestão unificada  
A diretora geral de Higiene e Limpeza Andréa Salgueiro, explica que, no caso de união de 
produtos, a Unilever adota um sistema de gestão única global, em todos os países. "A integração 
entre as equipes das suas marcas se faz necessária em um lançamento como este, mas nada que 
comprometa a estrutura organizacional da empresa. Trata-se de uma força tarefa que reúne duas 
equipes de duas grandes marcas da Unilever, ambas líderes de mercado em seus segmentos". 
 
Andréa explica que não há dificuldades na integração das equipes, pois a atual estrutura 
organizacional da Unilever Brasil permite e até estimula este tipo de diálogo entre diferentes 
divisões. "Para a Unilever, é uma grande oportunidade poder unir duas grandes marcas, líderes de 
mercado desde seu lançamento no País (Omo, em 1957, e Comfort, em 1975). A vantagem está 
em poder oferecer para o consumidor uma oportunidade inédita: pela primeira vez duas marcas 
de categorias diferentes têm o mesmo perfume".  
 
Também no setor de limpeza, a Procter & Gamble uniu marcas de sucesso em um só produto. O 
POP Poder Odd e o perfume da colônia Seiva de Alfazema estão juntos no detergente em pó POP 
Poder Odd Perfume Seiva de Alfazema.  
 
Pedro Silva, diretor de Relações Externas da empresa, lembra que o conceito e qualidade de duas 
marcas tradicionais no mercado agregam valor ao lançamento e incrementam a linha de produtos 
voltada para cuidados com o lar. Segundo Silva, não há dificuldade na integração das áreas, já 
que os gerentes responsáveis por cada produto participam em conjunto do projeto.  
 
O trabalho de equipe foi essencial para o sucesso do Kibon Ades, afirma a gerente de marketing 
do Kibon Ades, Tatiana Lucca. Ela explica que, como a idéia da junção das duas marcas foi da 
área de Sorvetes da Unilever Brasil, o projeto foi liderado por eles. No entanto, ela afirma que a 
participação da área de Alimentos foi primordial. "Trabalhamos em parceria. O sorvete precisava 
ter todos os benefícios e o sabor de Ades e, por isso, a presença da área de Alimentos era tão 
importante".  
 
Há mais de um ano no mercado, o sorvete faz sucesso, especialmente nas regiões Sul e Sudeste, 
segundo a executiva. O lançamento de Kibon Ades foi pioneiro, pois foi a primeira vez que áreas 
diferentes da Unilever se uniram para desenvolver um único produto.  



A parceria proporcionou à marca de sorvete o contato com nichos de mercado com os quais não 
se comunicava antes, como a classe médica. "O Ades já fazia bastante contato com a classe 
médica e a Kibon também começou a participar, com a presença em congressos médicos, no 
envio de mala direta", exemplifica Tatiana.  
 
Algumas parcerias ocorrem sazonalmente. Na Páscoa, a Kraft associa suas marcas no 
lançamentos de ovos de chocolate, como o Ovo Trakinas, que une a Lacta (divisão de chocolates 
da multinacional americana) e Nabisco (divisão de biscoitos).  
 
Já a Dove e a Kibon (ambas marcas da Unilever Brasil) fizeram uma parceria em "atitudes". 
Aproveitando o mote da campanha do sabonete - "Verão sem Vergonha" -, os carrinhos de 
sorvetes Kibon nas praias de todo o País distribuem saquinhos de lixo "Jogue a Vergonha no Lixo".  
 
"Esta frase é um ótimo exemplo do alinhamento de dois conceitos: a atitude proposta na 
campanha de Dove, de deixar a vergonha de lado e curtir o verão sem preocupações exageradas 
com a forma, e a preocupação ecologicamente correta da Kibon no respeito ao meio ambiente, 
ajudando a manter as praias limpas", lembra Patrícia Aversi, gerente de Marketing da marca 
Dove. 
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