
Seda desperta leituras distintas
Pesquisa da InterScience analisa personalidade das marcas dexampu e condicionador

Líder absoluta na categoria
de xampus e condicionadores, a
marca Seda carece de posiciona-
mento claro, o que se reflete no
fato de ela despertar leituras dis-
tintas na percepção dos consu-
midores. Essa é uma das princi-
pais conclusões do estudo Mas-
terBrands, realizado pela Inter-
Science e publicado com exclu-
sividade por Meio & Mensagem
a partir deste mês.

O trabalho procura revelar
como o público consumidor de
determinada categoria de pro-
duto enxerga as principais mar-
cas que disputam o mercado.
Para definir quais delas serão

analisadas é feita uma pesquisa
entre o público-alvo, que indica
as que são mais usadas. A partir
daí o instituto aplica o método
NeedScope (ver quadro Metodo-
logia) , baseado nos fundamentos
da psicologia.

Seda surge na primeira colo-
cação no segmento de xampus
e condicionadores, com enorme
distância em relação às demais
colocadas. No entanto, ela car-
rega significados diversos, que
transitam entre a extroversão, a
simplicidade, o individualismo e
o egocentrismo. Ou seja, o posi-
cionamento é ambíguo, provo-
cando nos consumidores visões

muito diferentes sobre a marca.
A questão que se coloca é se

essa performance excepcional é
alcançada mais por causa de be-
nefícios funcionais do que dos
atributos do DNA de Seda. Ter
dimensões tão opostas poderia
eventualmente ser um risco. Os
demais produtos apresentam
maior consistência no que tan-
ge às respectivas identidades.

Dove, por exemplo, é asso-
ciada consistentemente a atri-
butos relacionados a simplici-
dade, cuidado e precaução. As-
sume ainda um papel clara-
mente voltado para o social,
mas sem uma "cara". Já Elsève

tem um posicionamento alta-
mente consistente e reconhe-
cido, totalmente em sintonia
com sua comunicação. É asso-
ciada a mulheres ambiciosas,
competentes, poderosas e in-
dependentes, adquirindo uma
personalidade mais individua-
lista, focada no sucesso.

A identidade associada à
Natura também deixa claro o
importante papel desempenha-
do tanto pela comunicação cor-
porativa quanto pela comunica-
ção de seus produtos. A idéia
de pessoas verdadeiras, genuí-
nas, sensíveis, meigas e de bem
com a vida está associada à

personalidade dessa marca.
Fructis é a mais "irreveren-

te", sendo voltada para positi-
vidade, otimismo e vanguarda.
Dentre as marcas mais signifi-
cativas, é a que tem maior re-
conhecimento como sociável e
extrovertida.

Por fim, Palmolive e Colora-
ma, as mais tradicionais, apre-
sentam identidades muito pró-
ximas, relacionadas a simplicida-
de e despretensão. A diferença
entre elas é o cunho mais fami-
liar e introvertido assumido por
Palmolive, enquanto Colorama
apresenta maior sociabilização e
extroversão.

Fonte: Meio & Mensagem, ano 27, n. 1161, p. 44, 6 jun. 2005.




