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50 ANOS
AO LADO DA

SUA FAMÍLIA
Uma das marcas mais queridas do país, acompanha o dia-a-dia da mulher

brasileira nas últimas cinco décadas (e nas próximas cinco também)
Por CARLA LEIRNER Fotos RICARDO CORRÊA

OMO está em festa e motivos para comemo-
rar não faltam. Afinal, trata-se de um dos
produtos mais queridos das donas-de-casa.

Os números são impressionantes: o produto está
presente em 32 milhões de domicílios no país, o que
significa uma média de penetração de 74% do mer-
cado. Nos últimos 14 anos, apareceu em primeiro
lugar na pesquisa Top of Mind, do Instituto Data-
Folha, sendo a marca mais lembrada no Brasil entre
todos os segmentos e categorias.

Hoje, com tantas facilidades tecnológicas e varian-
tes do produto, fica difícil imaginar o impacto que
a chegada do detergente em pó representou na vida
de milhares de mulheres que literalmente suavam a
camisa para deixar a roupa cheirosa e brilhante. O
único aliado dessa árdua tarefa, que chegava a de-
morar dias de acordo com a quantidade de peças,
era o sabão em pedra usado com o anil associado
a doses infinitas de paciência para esfregar, torcer,
quarar... "OMO mudou ávida da dona-de-casa para
sempre", afirma Adriana Yamamoto, gerente da
marca. "Ela, que vivia confinada ao tanque, passou
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a ter mais tempo para cuidar da fa-
mília e de si mesma."

OMO foi registrado na Inglaterra
pela Lever Brothers quase 50 anos
antes de chegar ao Brasil, em 1908,
na forma de um pó alvejante. Um ano
depois, reaparece como sabão em pó,
destinado à limpeza de tecidos bran-
cos. Na época, o logotipo da caixa es-
tampava uma coruja e o nome remetia
à expressão inglesa Old Mother Owl
(velha mãe coruja).

O produto permaneceu no mercado
como sabão em pó até 1954, quando
se firmou definitivamente como de-
tergente. Na forma de um pó azul com
partículas, foi concebido para ser utilizado na
máquina de lavar ou no tanque e sua grande van-
tagem em relação aos produtos em barra era
a composição sintética, que dispensava as
gorduras vegetais e animais presentes na
fórmula do sabão comum.
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Anos 50
(A chegada)
A novidade desembarcou no

Brasil em 1957, em primeiro lugar
no Rio de Janeiro e em São Paulo,
e, apesar do sucesso internacional,
foi olhada com desconfiança pelas
donas-de-casa. Para elas, a limpeza
jamais poderia ser um processo sim-
ples, e sim algo muito trabalhoso. É
provável que a cor azul de OMO fi-
zesse uma alusão ao anil na tentativa
de favorecer sua aceitação por parte
da consumidora. Além disso, o re-
cém-chegado ainda enfrentava ou-
tro desafio: o preço alto.

Para quebrar a resistência, a marca
encontrou duas saídas criativas para
romper essa barreira: apostar no po-
tencial sonoro e gráfico da palavra
OMO e na qualidade do seu produto.
Para a primeira estratégia, a embala-
gem de OMO, com predomínio das
cores azul e amarelo, foi concebida
no formato horizontal para explorar
ao máximo o efeito visual do seu lo-
gotipo. A idéia era de que as caixas
empilhadas nas prateleiras funcio-
nassem como verdadeiros cartazes
nos pontos-de-venda. Havia ainda
anúncios que interrompiam a pro-
gramação dos capítulos das radio-
novelas, um imenso sucesso na épo-
ca, e que estampavam as páginas dos
jornais usando a palavra OMO sem
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revelar o que era, gerando curiosida-
de. "A busca por ações inovadoras de
comunicação faz parte da trajetória
do produto até os dias de hoje", ex-
plica Adriana Yamamoto. E, para a
implementação da segunda estraté-
gia, o lançamento foi ancorado pela
distribuição maciça de amostras e
pelo uso de caminhões que viajavam
até as pequenas cidades do interior.

Anos 60
(Conquista da liderança)

Durante os primeiros anos da déca-
da de 60, equipes de demonstradoras
percorreram quase 800 mil domicí-
lios em São Paulo e no Pvio de Janeiro
distribuindo amostras do novo pro-
duto, num grande esforço para con-
quistar as consumidoras.

Mesmo aquelas que já possuíam
máquinas ainda realizavam uma
pré-lavagem no tanque, demons-
trando não confiar no poder de lim-
peza do detergente em pó. As ações
para modificar essa resistência fo-
ram exaustivamente exploradas nes-
se período. Uma ação marcante foi
o projeto Cine Véspera!, que consistia
em convidar as donas-de-casa para
sessões de cinema e, na ocasião, dar
demonstrações de lavagem ao vivo
com OMO e com sabão em pedra,
comparando os resultados. Seis anos
depois, OMO tornou-se líder de
mercado. E, independentemente do
seu grande sucesso, a marca inventa-
va novas campanhas para se firmar
como a melhor opção em relação ao
sabão em pedra.

Anos 70
(Vitória consolidada)
Em 1971, chega às prateleiras dos
supermercados OMO Total, uma
versão com novo perfume e com
uma fórmula capaz de absorver os
reflexos amarelados do tecido com
mais eficiência do que o produto
anterior. Novamente, a novidade
tinha como alvo o sabão em barra,
que alcançava a marca de 330 mil
toneladas contra as 110 mil do de-
tergente em pó.

Para convencer definitivamente
a consumidora de que OMO era
realmente muito melhor, veicu-
lou-se a idéia de um branco nun-
ca visto anteriormente. A com-
provação disso ficava por conta
do "Teste São Tome", proposto à
dona-de-casa para que ela atestas-
se por conta própria a eficiência e
o poder branqueador do produto.
E ganhou ainda novo impulso com
uma campanha centrada na "pro-
va da janela", experiência que se
valia dos efeitos da luz do sol para
atestar a diferença do branco obti-
do com o produto, na qual o ator
Paulo Goulart era o mestre de ce-
rimônias. Pela primeira vez, OMO
não contrapunha seus poderes à
limpeza de segunda classe propor-
cionada pelo sabão em pedra, com
o qual guerreara desde o início. Ele
passava então a se preocupar com
os similares mais baratos, o que
mostra que OMO ia tão bem que
começaram a copiá-lo.



Anos 80
(Sempre à frente)

A crise econômica, iniciada em
1974, por causa da alta dos preços
do petróleo, mais uma vez colocou a
soberania da marca à prova. E nova-
mente a saída foi a inovação com o
relançamento, no início da década de
80, de uma nova fórmula e fragrância.
'A atualização da qualidade de OMO
é a estratégia básica que utilizamos
para atingir nossos objetivos", afirmou
em entrevista João Vinícius Prianti, na
época gerente da marca e hoje presi-
dente da Unilever. "E esse é o maior
segredo de tantos anos de sucesso."

A campanha também inovou ao
apresentar testemunhos de donas-de-
casa, gênero que se tornou um sinô-
nimo da propaganda da marca. Em
1984, de acordo com os dados levan-
tados pelo índice Gallup de Prestígio
de Marcas, OMO atingia 78% do re-
conhecimento máximo que poderia
alcançar em todo o Brasil.

Até então, tamanho sucesso ainda
se restringia à região Sudeste, mas
o cenário se transformou, em 1989,
com o lançamento de OMO Dupla
Ação no Rio Grande do Sul, marcan-
do assim sua distribuição nacional.
"A nova versão do produto procura-
va responder à demanda do merca-
do, que exigia soluções cada vez mais
práticas", diz Adriana. Dessa necessi-
dade surgiu pela primeira vez uma
fórmula enriquecida com enzimas,
que removia manchas resistentes
como encardidos de punhos e cola-
rinhos, sangue, chocolate, molho de
tomate e outros resíduos sem danifi-
car as fibras do tecido. Uma revolu-
ção e tanto, pois o pó agia diretamen-
te no molho, dispensando esforços
adicionais da dona-de-casa. A partir
daí, OMO teve sua fatia de mercado
ampliada de forma significativa.
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Anos 90
(Inovar é a regra)
A partir desta década, OMO per-
cebe que as consumidoras estavam
cada vez mais exigentes, com menos
tempo e disposição para as tarefas do-
mésticas e com necessidades diferen-
ciadas. "OMO, que nunca parou de
investir em pesquisas e em tecnolo-
gia, detectou essa mudança e lançou
novos produtos", explica Adriana.

Adotou, então, uma estratégia de
segmentação, transformando-se num
amplo guarda-chuva que passou a
abrigar um número crescente de va-
riantes do produto. Exemplos mar-
cantes dessa nova estratégia foram a
criação de OMO Máquina (fórmula
capaz de gerar menos espuma, de
modo a não danificar as lavadoras),
OMO Líquido (produto prático e
versátil com grande aceitação inter-
nacional), OMO Progress (capaz de
remover manchas difíceis e sujeira
mais pesada) e OMO Cores (remoção
das manchas e encardidos sem alterar
o colorido original do tecido). Com
essa estratégia, amplia e consolida sua
posição de líder de mercado no país.

Anos 00
(Com limpeza e com afeto)
Essa posição confortável permitiu
à marca se afastar do conceito de
eficiência do produto, já totalmen-
te consolidado ao longo dos anos,
para dar a grande virada em sua
comunicação. A marca passa a se
preocupar com o aprendizado e o
desenvolvimento infantil e levan-
ta essa bandeira, publicamente, ao
criar o slogan "não há aprendizado
sem manchas", que logo evoluiu
para "porque se sujar faz bem".

Uma mensagem de estímulo
à experimentação das crianças,
incentivando a consumidora a
deixar seus filhos explorarem o
mundo e brincarem livremente,
sem se preocupar com a sujei-
ra. "OMO quebra o paradigma
de que a sujeira é ruim", afirma
Adriana. "Toda criança precisa
correr, brincar, suar e experimen-
tar livremente para se desenvol-
ver e aprender. E todos nós sabe-
mos que a sujeira é parte natural
desse processo." Assim, as mães
não precisam se preocupar, pois
podem contar com OMO para
acabar com toda essa sujeira.

Dessa maneira, OMO continua
firme no seu compromisso de ofe-
recer às consumidoras produtos
com tecnologia de ponta e que tra-
gam soluções cada vez mais espe-
cíficas. "Perto de completar cinco
décadas, a marca tem como prio-
ridade atender às necessidades das
nossas consumidoras. Por isso,
estamos muito próximos a elas,
oferecendo soluções práticas e efi-
cientes", reforça Adriana. Exem-
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