
Pela irreal beleza 
P&G aposta em Gisele Bündchen para pôr 
o xampu Pantene no mapa do mercado brasileiro 
RUY BARATA NETO 

Enquanto a marca Dove, da 
Unilever, aposta em uma comu
nicação que busca identificar 
seus produtos com a mulher 
brasileira comum, a partir da 
campanha global "Pela real bele-

Procter & Gamble (P&G) 
segue em caminho opôs-  
to, com a contratação de 
beldades famosas para 
protagonizar as iniciati
vas para seus produtos. 
A multinacional norte-
americana apresentou, 
na semana passada, Gi
sele Bündchen como a 
nova garota-propaganda 
da marca de xampus 
Pantene, que concorre 
diretamente não apenas 
com Dove, mas também 
com Elscve, da Uoreal. 

A supermodelo as
sinou contrato para re
presentar a Pantene no 
Brasil e filmou, ainda na 
semana passada, quan
do passou pelo País, 
um comercial previsto 
para ser veiculado em 
meados de outubro, depois que 
um teaser entrar no ar, ainda 
neste mês. A ação está a cargo 
da MatosGrey e irá convidar a 
consumidora a experimentar o 
produto a partir de depoimento 
de Gisele. Com a contratação, 
Gisele muda sua identidade no 
setor de cosméticos no País. 
Por três anos ela foi garota-
propaganda da Nivea, que agora 

muda de estratégia. As próximas 
campanhas da marca seguirão 
os passos de Dove, deixando de 
usar celebridades. 

Há dez anos sem receber 
investimentos significativos 
em comunicação no Brasil, 

Depois de três anos com Nivea, top model fará 
depoimentos em defesa da linha Pantene 

Pantene não tinha mais do que 
1% de participação de mercado 
em meados do ano passado, 
embora seja um dos produtos 
mais vendidos no mundo. Com 
uma campanha apenas em mídia 
impressa e ponto-de-venda que 
utilizava a imagem da ex-Big 
Brother Brasil Grazielli Massafe-
ra, em menos de um ano a marca 
subiu um ponto percentual, 

segundo leitura da ACNielsen 
de junho de 2007. 

De acordo com o gerente 
de relações externas da P&G, 
André Quadra, o resultado 
foi suficiente para confirmar 
que o uso de celebridades na  
  propaganda do produto 

é suficiente para elevar 
os resultados de vendas. 
"Costumamos guiar nos
sas campanhas por pes
quisas que revelam pes
soas que são referências 
de beleza para os nossos 
consumidores", afirma 
Quadra. "Gisele tem um 
toque de Midas e espera
mos pelo menos dobrar a 
participação no mercado 
com a nova campanha", 
afirma Quadra. 

A P&G mantém em 
sigilo os investimentos 
nos mercados regionais e 
divulga apenas números  

  globais. A multinacional 
  é a maior anunciante 

do mundo, com inves
timento de 4% do seu 

faturamento global, de US$ 76,5 
bilhões em 2006, na publicidade 
(ver mais Tia página 29). Hoje 
33% da receita total vem da 
venda de produtos de beleza. 
No Brasil, a P&G aparece na 34a 

posição entre os anunciantes, 
segundo o ranking Agências 
& Anunciantes, de Meio & 
Mensagem, com investimento 
em mídia de R$ 64,8 milhões. 

Natura exalta papel 
das consultoras na AL 

Na difusão do conceito lança
do no Brasil — que coloca suas 
consultoras na dúbia posição 
de tema e foco das estratégias 
de marketing —, a companhia 
nacional de cosméticos Natura 
expande as fronteiras de sua 
comunicação e lança uma cam
panha institucional na Argen
tina e no Peru, visando elevar 
sua participação no mercado de 
beleza da América Latina. 

Em uma rota oposta àquela 
seguida pela maioria das mar
cas de cosméticos, que aposta 
na promoção de modelos de 
beleza muitas vezes distantes 
do real, a companhia embasou 
seus investimentos publicitários 
nos vizinhos sul-americanos e 
buscou retratar o cotidiano das 
revendedoras dos seus produ
tos, responsáveis pela execução 
da forma de venda que é a maior 
responsável pela comercializa
ção dos produtos Natura desde 
a sua inauguração, ocorrida no 
ano de 1969. 

Detentora da conta da em
presa, a agência Lew'Lara foi a 
responsável por dar o sotaque 
hispânico à campanha inter
nacional. Segundo o vice-pre
sidente de criação da agência, 
Marco Versolato, o principal 
objetivo da ação publicitária 
é transmitir a idéia de que os 
benefícios em ser uma con
sultora Natura vão além dos 
financeiros. "Mostramos que as 
revendedoras conquistam não 
apenas um complemento de 
renda, como também ampliam 
seu círculo de relacionamen
tos, fazendo algo em benefício 

delas próprias e de outras 
pessoas", explica. 

Diferentemente das campa
nhas realizadas no Brasil, que 
costumam usar como mote a 
brasilidade embutida em seus 
produtos, as ações latinas fo
cam o trabalho das revendedo
ras, visto pelo ângulo de seus 
parentes e amigos. Para isso, 
a agência fez um processo de 
seleção com consultoras locais, 
buscando aquelas que tivessem 
histórias diferenciadas de vida. 
Do processo, resultaram quatro 
filmes publicitários — dois ar
gentinos e dois peruanos — que 
foram lançados na semana 
passada e serão veiculados em 
TV aberta, nos dois países, até 
o fim de 2007. 

Versolato salienta que os 
comerciais procuram preservar 
ao máximo as peculiaridades 
de hábitos e costumes locais 
para cativar o público, já que 
a atividade de vendas porta a 
porta é vista com uma certa 
rejeição em algumas regiões 
desses países. Além dos filmes, 
fazem parte das estratégias da 
Natura ações de treinamentos 
das consultoras e promoções 
diretas desenvolvidas por agên
cias regionais — que trabalham 
a marca sob a coordenação da 
própria Lew'Lara. 

Além de Argentina e Peru, 
a Natura estuda a possibili
dade de levar a campanha ao 
Chile, que juntos represen
tam os mercados com maior 
potencial de crescimento e 
aceitação da marca. 
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