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Na semana passada, a aparição de Adriane Galisteu e Taís Araújo com um modelito cor-de-rosa 
idêntico rendeu notinhas em diversas colunas sociais. Elas desconversaram, disseram até que era 
uma coincidência, mas a repercussão já havia sido muito bem articulada pela Unilever. A ação foi 
apenas o primeiro passo de uma reformulação global da marca Seda, um dos carros-chefe da 
multinacional.   
 
Embora esteja no patamar de marcas como Omo e Dove, Seda nunca teve um slogan global, 
como "se sujar faz bem" ou a campanha pela real beleza. Para alavancar as vendas, a marca 
ganha a assinatura "a vida não pode esperar", que será usada aqui e nos cerca de 50 países onde 
está presente.   
 
O investimento na reformulação da marca no Brasil será de R$ 30 milhões, mas a empresa não 
revela quanto gastará com Seda no mundo - onde contratou celebridades do porte de Madonna e 
Shakira. Por aqui, as moças do vestido rosa, Galisteu e Taís Araújo, serão as garotas-propaganda 
da marca, que terá ampla campanha em várias mídias. Em 2007, a verba total da marca foi de R$ 
90 milhões, a mais alta entre todos os rótulos da companhia no Brasil. O país é um dos mais 
importantes para a marca e emplacar o novo slogan por aqui será fundamental. Seda no Brasil 
representa 76% do volume da marca na América Latina e 40% do volume da marca no mundo.   
 
Apesar das diversas versões lançadas, Seda é uma marca antiga e não tinha um banho de 
comunicação institucional há muito tempo - nessa reformulação, logotipo e embalagens também 
ganham nova roupagem. Líder em xampus, com 32,5% de participação em 2007, vem perdendo 
mercado nos últimos anos - já teve uma fatia superior a 40%. "Esse segmento é super 
competitivo e fazer a diferença é muito desafiador", diz Simone Simões, diretora da categoria 
cabelos. Os fabricantes locais são os principais concorrentes no mercado de xampus, que 
movimenta mais de R$ 1,6 bilhão por ano.   
 
A área de beleza foi o segmento da Unilever que mais cresceu em 2007, segundo o relatório de 
resultados da companhia, que também atua em alimentos e limpeza.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 mar. 2008, Tendências&Consumo, p. B4. 


