
Seda lança o slogan
"A vida não pode esperar"

Divulgação

por Kelly Dores

reposicionamento global de
Seda entra como um dos fatos

inéditos na comunicação da Unile-
ver. Poucas vezes a multinacional
entregou a uma boutique criativa
a reformulação global de uma de
suas marcas líderes - neste caso,
Seda, que lidera o segmento de
xampus.

Depois de concorrência envol-
vendo outras agências de publici-
dade, a Unilever escolheu a fran-
cesa Desgrippes Gobé, que criou
o novo conceito "Life Cant Waitl"
(no Brasil, a tradução é "A vida não
pode esperar!").

Especializada em branding e de-
sign, a agência de Joél Desgrippes e
Marc Gobé (fundada em 1971 em
Paris e hoje com escritórios em No-
va York, Hong Kong, Bruxelas, Tó-
quio, Seul e Xangai) desenvolveu

. toda a campanha, que será adapta-
da no Brasil pela JWT (agência glo-
bal de Seda) e com estréia prevista
para abril. No País, o investimento
na reformulação da marca será de
R$ 30 milhões - o orçamento mun-
dial não foi divulgado.

O objetivo da Unilever é empla-
car um slogan global para Seda,
que nunca teve a mesma reper-
cussão de outras marcas da mul-
tinacional do mesmo porte, como
Orno (com o ."se sujar faz bem")
ou corno Dove, que faz sucesso há
anos com a campanha pela real
beleza.

Mais de 25 marcas figuram no
portfólio da Unilever, que é divi-
dido entre as categorias alimentos,
limpeza e cuidados pessoais - o
segmento do qual Seda faz parte e
que teve o maior crescimento em
2007, como aponta o relatório de
resultados da companhia.

Um dos carros-chefes da multi-
nacional, Seda é líder em xampus,
com 32,8% de participação em
2007, mas vem perdendo mercado
nos últimos anos. A marca, uma
das mais antigas da Unilever e que
está presente no mercado brasilei-
ro desde 1968, já teve uma fatia
superior a 4,0%.

Outro aspecto que será bastan-
te explorado pela nova campanha
é o visual da marca. As embala-
gens foram reformuladas e recebe-
ram roupagem exclusiva. A nova

fase da marca proposta pela Des-
grippes traz rótulos modernos, co-
res fortes e também a estilização
do ponto de exclamação, que será
o ícone de Seda a partir de agora.

Tanto que a Unilever, em uma
ação bem articulada, já lançou tea-
ser com o novo ícone. A multinacio-
nal colocou Adriane Galisteu e Tais
Araújo (novas garotas-propagandas
da marca) para circularem com um
vestido rosa idêntico que estampa-
va o tal ponto de exclamação na
estréia do espetáculo "Alegria", do
Cirque du Soleil, em São Paulo. A
ação rendeu matérias e notas em
colunas sociais de publicações em
todo o País.

A idéia de associar à marca cele-
bridades e ícones como Madonna,
Shakira e Marylin Monroe (que
estampam a campanha mundial)
têm a ver com a estratégia de in-
centivar as consumidoras a yiver
o presente e fazer a vida acontecer,
que estão dentro do novo conceito.
Outra proposta é mostrar que o
cabelo exerce papel fundamental
no poder de transformação e auto-
expressão das mulheres. Seda está
presente em mais de 50 países.
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