
Em busca de renovação
Gigante anglo-holandesa Unilever completa 75 anos de
Brasil com mudança de identidade corporativa e de missão

Por Valerya Borges
Nada de barulho, grandes

eventos, promoções ou campa-
nha de alcance nacional. Para
marcar seus 75 anos de Brasil,
completados neste mês de outu-
bro, a companhia anglo-holan-
desa Unilever — terceira maior
empresa alimentícia do mundo
- decidiu apresentar ao merca-
do seu novo logotipo, que será
adotado em escala mundial. A
companhia estipulou o prazo de
dezembro de 2005 para associar
a nova identidade corporativa a
todas as embalagens de suas
marcas, algumas já tão conheci-
das pelo público. A estratégia já
foi adotada também por outras
grandes corporações, como a
concorrente Nestlé, que há cerca
de dois anos fez movimento se-
melhante trabalhando intensa-
mente sua imagem institucional
em todos os produtos.

A Unilever possui atualmente
400 marcas mundiais, sendo que
50 delas estão presentes no mer-
cado brasileiro. A companhia in-
veste globalmente.um total de US$
4 bilhões anuais em comunicação
- a América Latina recebe 10%
desse montante. De acordo com o
Ibope Monitor, nos últimos dez
anos a Unilever ocupou por oito
vezes a primeira posição entre os
maiores anunciantes do Brasil.
Apesar disso e do bom desempe-
nho de suas marcas, várias líderes
em suas categorias, em alguns ca-
sos é difícil para o consumidor
saber que determinado produto é
fabricado pela empresa. Muitas em-
balagens trazem detalhes sobre o
fabricante apenas em letras miú-
das, o que dificulta a identificação.

Para reverter essa situação e
reforçar sua imagem corporativa,
a idéia é inserir o novo logo —
criado pela empresa de design
londrina Wolf Ollins — nas emba-
lagens de forma que ele seja per-
cebido mas não cause grande in-
tervenção. "Inicialmente isso de-
verá acontecer de forma bastante
sutil, com o consumidor associ-
ando gradualmente o produto à
marca da companhia. Calculamos
que o processo leve cerca de seis
meses para ser concluído", afir-
ma Luís Carlos Dutra, diretor de
assuntos corporativos da Unile-
ver. Por enquanto a companhia
não prevê nenhuma campanha
de mídia para comunicar a novi-
dade. "Esse deve ser um caminho
natural, mas até o momento não
foi anunciada nenhuma decisão
nesse sentido", esclarece Dutra.

O diretor conta que os esfor-
ços de comunicação da empresa
têm sido voltados para o público

interno. A ação mais importante
prevista para este ano é o con-
curso Minha História com a Uni-
lever, que premiará os funcioná-
rios vencedores com uma sema-
na de férias na Costa do Sauípe
(BA). "As ações têm o objetivo de
envolver toda a equipe nessa mu-
dança", explica Dutra.

Nova missão
Além da troca do logo a Unile-

ver anuncia sua nova missão, cujo

foco é a vitalidade. De acordo com
Dutra, a idéia é trazer esse concei-
to para o dia-a-dia dos consumido-
res dando ênfase às marcas líderes
da empresa, que atua nos segmen-
tos de higiene e beleza e alimenta-
ção. A mudança inicia uma nova
etapa para a companhia, já que
neste ano a Unilever deu por en-
cerrado o plano qüinqüenal Rota
de Crescimento, que teve como
uma das molas mestras o enxuga-
mento do total de marcas de 1,6

mil para as atuais 400. "O objetivo
foi atingido e agora achamos que é
o momento de apostar em nossas
marcas, que são bastante fortes, e
amarrá-las à identidade corporati-
va", diz Dutra.

Recentemente, ainda nessa li-
nha, a companhia tomou outra
medida para organizar sua estru-

tura interna. No final de agosto
anunciou a fusão de três impor-
tantes unidades de consumo: Uni-
lever Bestfoods (criada em 2000),
Lever Febergé e IgloMora, que in-
clui sorvetes e alimentos congela-
dos. Com isso foi criada a Unida-
de Unilever Nederland, sediada
em Roterdã. Na ocasião, a matriz
holandesa disse que a medida
pode vir a ser implantada no Rei-
no Unido e em outros mercados,
que serão estudados um a um.
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