


partir da década de 50, com a
emancipação feminina, mudaram
as relações pessoais e de consumo.
Por isso, quase 60 anos depois, di-
versas empresas, como Seda e Do-
ve, realizam pesquisas para enten-
dê-as e acertar na comunicação.

A mudança no foco da mensa-
gem, que deixou de ser baseada
em problema (cabelo) e solução
(produto), foi decisiva nesse re-
sultado. "Muito mais do que 'awa-
reness' [percepção de marca], a
comunicação da Seda hoje se des-
taca pelo seu 'score' [comunica-
ção simples, crível, objetiva, rele-
vante e empática] e pela identifi-
cação de seu público", analisa o
diretor da ESPM (Escola Supe-
rior de Propaganda e Marketing)
e professor da disciplina de gestão
de marcas na instituição, Paulo
Sérgio Quartiemeister.

A invenção de Seda
A Seda foi criada em 1954, na

Inglaterra. Sua linha, composta
por quatro variantes (para cabe-
los secos, oleosos, normais e opa-
cos), desembarcou no Brasil 14
anos depois, em 1968. Desses,
apenas o de Lanolina (cabelos
secos) continua a ser vendi-

grediente é muito conhecido pe-
la consumidora de Seda, que per-
tence à classe C e tem entre 25 e
35 anos", explica a gerente da
marca Seda, Simone Simões.

Dedicada a oferecer soluções
regionais para os cabelos, a em-
presa passou a apostar mais inten-
sivamente na segmentação a par-
tir de 1996, ano em que lançou o
seu "blockbuster" Ceramidas.
Uma década depois, o Ceramidas
ainda é o xampu mais vendido, em
todas as faixas de idade. Atual-
mente, o portfólio da marca conta
com 15 linhas de produtos.

No entanto, apesar do investi-
mento no desenvolvimento de
novos produtos, a forma de a em-
presa se comunicar com o públi-
co levaria mais de dez anos para
acompanhar as transformações
na sociedade. Na década de 90, o
foco das campanhas ainda era a
inovação tecnológica e a so-

forte porque combina o novo
portfólio de produtos com a for-
ma com que se relaciona com seu
público. Ou seja, aliou inovação e
emoção", diz o diretor da ESPM.

Depois de investir no desenvol-
vimento de tecnologias, a marca
detectou que precisava renovar
sua mensagem. As pesquisas que
realiza continuamente fizeram a
diferença ao mostrar a relação da
mulher com seus cabelos e a visão
da marca nesse contexto.

"As pesquisas nos ajudaram a
ver que a mulher evoluiu e que
nosso discurso estava ficando ob-
soleto. A Seda estava ligada ao as-
pecto negativo [dos problemas
capilares]. Os estudos indicavam
que as mulheres tinham uma re-
lação estressada com o cabelo",
explica Andréa Rolim. >

lução de problemas.
"Hoje a marca é
muito mais

do. "Apesar de ter um
'share' pequeno
[1,5%], o in-



Tateando nessa nova forma de
se comunicar, a marca usou uma
pitada de humor no filme do Gua-
raná Active, veiculada em 2004.
Sutilmente, a empresa usa uma
situação cada vez mais comum no
universo das solteiras, que é a de
paquerar um homossexual.

O comercial mostrava uma
mulher que tentava chamar a
atenção de um colega de traba-
lho. Ela usa o xampu e seus cabe-
los ficam mais brilhantes. O cole-
ga então se aproxima para per-
guntar qual o segredo dela, que
responde que só conta isso para
as amigas, os dois riem e saem an-
dando, juntos. "Ainda não tínha-
mos o conceito totalmente de-
senvolvido", frisa Andréa Rolim.

A saída não estava nos produ-
tos, mas no institucional e, no
ano seguinte, a Seda lançou a
campanha "A vida te despen-
teia", que celebra as mulheres
que aproveitam a vida e se preo-
cupam mais em ser feliz do que
com o cabelo perfeito. "Essa
campanha foi um marco na re-
novação da empresa, os resulta-
dos foram surpreendentes", co-
menta a diretora da Unilever.

A campanha leva a assinatura
da JWT argentina em parceria
com a Orange.

Novos produtos
Ainda no segundo semestre de

2005, a Seda lançou também
uma linha para cabelos tingidos
—Loiros Radiantes, Castanhos
Intensos e Vermelhos Vibrantes.
Uma pesquisa interna revelou
que as cores do cabelo estão as-
sociadas à personalidade das
mulheres e o conceito foi usado
em campanhas.

Com o sucesso das peças, a Seda
fincou pé na linha bem-humora-
da. O exemplo mais recente vem
do filme da linha anti-sponge, que

traz um leão sutilmente avisando
uma mulher de que seu cabelo es-
tá armado para abordar a tecnolo-
gia que mantém a hidratação do
cabelo e controla o volume.

O doce sabor da vitória
Há um pouco mais de uma dé-

cada, poucas pessoas conheciam
a marca Zero-Cal. O produto só
existia em uma versão, os enve-
lopes de aspartame, e encalhava
nas prateleiras por causa de um
concorrente mais barato.

Desde que a marca foi adquiri-
da pela DM Farmacêutica, em
1996, o marketing apostou no ca-
risma de famosos para passar a

Cenas do
filme da Seda
para produto
que controla

o volume
dos cabelos

Poder feminino
A recente divulgação da Pnad 2005

(Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios),feita pelo IBGE,
confirmou algo já perceptível: o
crescimento da participação
feminina no mercado de trabalho.
Dos 2,5 milhões de postos criados no
ano, mais da metade (52%) foram
ocupados por mulheres. Esse
crescimento começou em 1999 e vem
se mantendo desde então. Elas
somam 44% da população
economicamente ativa (33,1 milhões)

No entanto, a renda delas ainda é
menor quando comparada à
remuneração de homens na mesma
função. Apesar do salário ter crescido
mais para elas no ano passado
-6,3%, enquanto para os homens
esse percentual foi de 3,9%-a Pnad
registra que o contracheque delas
eqüivale a 71,3% do dos homens na
mesma função. Em 2004, elas
recebiam 69,5% do que seus colegas
do sexo masculino.

Essa melhora do poder de compra
feminino foi responsável por um
sorriso no rosto dos administradores
de cartão de crédito no balanço de
2005. Elas detêm quase a metade dos
cartões do país (33,1 milhões do total
de de 66,7 milhões) e, na comparação
com 2004, movimentaram 29,8% a
mais do que os homens. A média de
crescimento do setor no período foi de
27,1%. Dos R$ 127,6 bilhões
movimentados em 2005, elas
assinaram a fatura em R$ 57,9 bilhões.

O valor médio de compra das
mulheres também cresceu 7,1%. Em
2004, era de R$ 76. No ano passado
subiu para R$ 81. Proporcionalmente, a
população feminina possui mais
cartão de crédito do que eles: 41%
contra 31%. As mulheres usam mais o
cartão de crédito em farmácias, lojas
de departamento, perfumarias e para
comprar roupas e sapatos. Os homens
usam os cartões com mais freqüência
em supermercados, restaurantes,
hotéis e postos de serviços, segundo
pesquisa da Credicard.
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sua mensagem. Outra mudança
foi no mix de produtos, que cres-
ceu. A primeira inovação foi a
versão em gotas do adoçante.
Além das cinco variações de as-
partame e duas de sacarina, a
marca planeja ingressar no mer-
cado de sobremesas, refrescos e
outros edulcorantes.

Hoje, Zero-Caléamarcabrasi-
leira mais conhecida de seu seg-
mento (campeã em adoçante,
com 40% das citações) e aparece
em segundo lugar no Top Femini-
no. Mas ela quer mais. Quer con-
quistar outros continentes.

"O produto já é exportado para
a Polônia e, em breve, deve ser
vendido também no Japão, no
Equador, no Egito, nos Emirados
Árabes e na Arábia Saudita", diz a
gerente de propaganda da DM
Farmacêutica, Odete Barbosa.

No ano passado, a marca reali-
zou duas campanhas. A primeira
mostrava os atores José Wilker,
Silvia Pfeiffer e Carolina Ferraz,
em trajes de gala, anunciando a
conquista do prêmio Folha Top
of Mind e da Marca de Confian-
ça da "Seleções".

Com efeitos especiais, o segun-
do filme mostrava Mariana Xi-
menes engordando quando adi-
cionava açúcar ao seu café e ema-
grecendo quando usava o adoçan-
te. "Apesar de serem poucas in-
serções mensais no rádio e na TV,
a marca está presente o ano todo
e usa em suas campanhas pessoas
de grande notoridade e credibili-
dade", explica o diretor de criação
da Movi&Art, responsável pela
campanha, Roberto Carvalho.

Mesmo sem direcionar sua co-
municação para as mulheres, a
marca é a segunda mais lembra-
da por elas. O segredo pode estar
no carisma dos ícones femininos
por meio dos quais a empresa fa-
la seu slogan, "Quem experi-

menta Zero-Cal nunca mais
quer saber de outro adoçante".

Beleza tangível
O setor de desodorantes movi-

mentou mais de R$ 1,4 milhão em
2005 e apresentou crescimento
de 20,5% em relação a 2004, se-
gundo a Associação Brasileira da
Indústria de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos (Abih-
pec). Para se destacar nesse setor,
as empresas suam a camisa.

"A vantagem competitiva que a
tecnologia traz para esse setor é
efêmera. Para se destacar, a mar-
ca tem que apostar na empatia da
comunicação, na velocidade de
inovação e também na interativi-
dade com seu público-alvo", ex-
plica Quartiemeister, da ESPM.

Ter feito a lição de casa explica,
em parte, o sucesso da marca e
sua fixação no universo femini-
no. Afinal, entre todos os setores
e uma gama variada de produtos,
o desodorante Dove foi aterceira
marca mais lembrada pelas mu-
lheres, mesmo não tendo sido o
campeão na própria categoria
desodorante (onde também em-
placou um terceiro lugar, com
9% das citações, e que foi vencido
por Rexona, com 35%).

"Ficamos muito satisfeitos
com a criação do Top Feminino,
pois a missão da marca é justa-
mente fazer com que mais mu-
lheres se sintam bonitas todos os
dias", declara a gerente de marke-
ting de Dove, Natalie Kochmann.

A estratégia de comunicação da
empresa, que virou "benchmark"
(referência no mercado), surgiu
da discussão do que é beleza, que
deu início à "Campanha pela real
beleza", em 2004. A partir daí, a
marca extendeu o emprego de
mulheres comuns em suas cam-
panhas publicitárias para mos-
trar outras formas de beleza dis-

tantes do estereótipo da magreza.
Virou referência quando o as-

sunto é empatia. "Muito dessa
lembrança se deve à consistên-
cia e à continuidade do nosso tra-
balho de comunicação. Sempre
trabalhamos com mulheres reais,
desde a época em que as campa-
nhas tinham formato de testemu-
nhai", detalha Kochmann.

A campanha mais recente de
desodorantes é de março deste
ano. No filme, sinais (pintas,
manchas, tatuagens etc.) em di-
versas partes do corpo foram
usados de forma positiva no lan-
çamento de um produto que pro-
mete não deixar marcas na pele,
o ClearTone.

"Fizemos uma pesquisa que
detectou que 30% das brasileiras
têm problemas com o escureci-
mento da pele nas axilas, decor-
rentes de processos inflamató-
rios, na maioria dos casos,
oriundos da depilação. A campa-
nha 'Marcas' segue a filosofia da
'Real beleza' e foi criada com o in-
tuito de valorizar os sinais de
nascença, as pintinhas, as sardas
e as tatuagens das mulheres", ex-
plica Kochmann.

Segundo a empresa, o conceito
da marca é mundial, mas as peças
são adaptadas regionalmente. Por
isso não é incomum que uma pe-
ça produzida no Brasil seja veicu-
lada em outros países. •

Campanha da
Dove com

mulheres de
biotipos

diferentes
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Hora do banho
E fato. O cabelo mexe com a ca-

beça das mulheres. Não é à toa
que os americanos têm a expres-
são "bad hair day" (dia do cabelo
ruim), que eqüivale ao nosso
"acordar com o pé esquerdo", pa-
ra se referir a um dia que não co-
meçou bem. Uma pesquisa reali-
zada com 23 mil mulheres de 22
países, a Avon Global Women's
Survey, constatou a influência do
cabelo no humor das mulheres
ao perguntar o que elas faziam
quando queriam se presentear
oulevantar o astral: 43% respon-
deram que vão ao cabeleireiro.

A expressão do setor está retra-
tada no Folha Top of Mind. "Fi-
camos muito felizes com a inclu-
são da categoria xampu. Sentía-
mos que havia uma lacuna, uma
outra forma que mensurasse o re-
sultado do nosso trabalho de um
ano inteiro, de tudo o que 'conver-
samos' com a nossa consumido-
ra", comemora a diretora de mar-
keting da área de personal care da
Unilever, falando pela Seda, An-
dréa Rolim. A marca faturou o pri-
meiro lugar na estréia da catego-
ria, com 39% das indicações. Na
seqüência, vieram Palmolive
(12%) e Dove (9%).

A campeã em lembranças tam-
bém vence nas prateleiras. De
acordo com levantamento da
AC/Nielsen, a Seda foi responsá-
vel por 33,8% das vendas de xam-

pu e 27,8% das de pós-xampu
(cremes e condicionadores) no
país de janeiro ajulho deste ano.

Segunda na categoria, a Pal-
molive também é segunda em
vendas no país, ainda segundo a
AC/Nielsen. A marca, contudo,
lidera o setor de xampu e pós-
xampu na categoria "kids" (de 3
a 12 anos de idade).

Em seu 79° aniversário, a Pal-
molive afirma querer se revitali-
zar. Para isso está desenvolvendo
ações para aumentar sua fixação
entre os jovens. Para começar, em
agosto, a marca lanfou um novo
site, em que além de encontrar in-
formações sobre os produtos, os
internautas poderão fazer com-
pras e testar novos visuais. Depois
de se cadastrar, a consumidora
pode enviar sua foto e, no "Salão
Virtual", visualizar como seria a
mudança no corte e/ou na cor do
cabelo. "Toda mulher gosta de ex-

perimentar novos visuais. Com
esse software, ela poderá conferir
se uma tendência em corte ou cor
realmente combina com seu for-
mato de rosto e estilo antes de to-
mar uma decisão", avalia a geren-
te de marketing hair care da Col-
gate-Palmolive, Juliana Oliveira.

Com base em uma pesquisa, a
empresa desenvolveu e lançou
uma linha de produtos para as
pré-adolescentes (7 a 14 anos), a
Palmolive Naturais Fashion Girl.
"Nossa expectativa é implemen-
tar ainda neste semestre uma se-
ção de dicas e um site exclusivo
para o público de 7 a 14 anos, em
função da variante Fashion
Girl", finaliza Juliana.

Aterceira marca de xampu mais
lembrada na pesquisa Datafolha
deste ano é a Dove, que pode ser
considerada a irmã mais nova da
Seda, já que ambas pertencem à
Unilever. A marca atua na área de
produtos para cabelo há apenas
quatro anos.

A campanha mais recente é de
julho e mantém a opção da em-
presa de usar mulheres comuns.
O filme mostra gêmeas com ca-
belos de cores diferentes para ce-
lebrar a individualidade e pro-
mover a linha para cabelos des-
coloridos ou tingidos -uma ten-
dência no mercado. Antes disso,
em maio, divulgou o Dove Lisos,
Soltos & Naturais. [FG] • 
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