
Seda busca formar
rede social

por Kelly Dores

campanha de reposicionamen-
to global de Seda está com no

vos desdobramentos no mercado
brasileiro. Além dos teasers em re-
lógios de ruas, a marca de xampu
da Ünilever promoveu na semana
passada em São Paulo o "Encontro
Seda - A vida não pode esperar. Por
que seu cabelo deveria?" com as
duas novas embaixadoras da mar-
ca Adriane Galisteu e Tais Araújo,
que anteriormente circularam com
vestidos idênticos que traziam o no-
vo logotipo. Na ocasião, a Ünilever
apresentou os resultados de uma
pesquisa global feita pela multina-
cional sobre a relação das mulheres
com os cabelos.

A estratégia da multinacional
para emplacar o novo slogan glo-
bal de Seda (conhecida nos demais
países como Sunsilk) "A vida não
pode esperar", criado' pela agência
francesa Desgrippés Gobé, chama a
atenção. Não só pelos números - no
Brasil, a verba para o reposiciona-
mento da marca é de R$ 30 milhões
(fora os R$ 20 milhões para o lan-
çamento da linha Seda Teens, veja
matéria na página 16), mas tam-
bém pela quantidade de ações que
antecedem a campanha.

No telefone 0800 dos teasers,
criados pela F.biz para os relógios
de rua, por exemplo, uma men-
sagem de Tais Araújo convida a
consumidora a gravar um rápido
depoimento (a ser ouvido no novo
site da marca) sobre "por que a vi-
da não pode esperar". "O objetivo
é formar uma grande comunidade
social para Seda. A Ünilever quer
despertar a vontade das mulheres
em vivenciar o novo conceito", diz
Paula Lopes, gerente de marketing
de Seda.

Para o evento organizado pela
Bullet, foram convidados Carlos Pa-

zetto, Duda Molinos, Marília Salga-
do e o hair stylist Andrew Barton,
eleito cabeleireiro do ano em 2006
e 2007 pela mídia britânica. A in-
tenção era reunir formadores de
opinião e marcar o lançamento da
campanha de Seda em TV, jornais,
revistas, internet e celular, a partir
deste mês. "O primeiro filme é um
announcement convidando as con-
sumidoras a se preparem para o
que vem pela frente, já associando
o novo ícone à marca. A partir daí,
a campanha entra na segunda fase
com a participação das embaixado-
ras da marca no Brasil e no mundo,
que são Madonna, Shakira e Ma-
rylin Monroe. Celebridades que tra-
zem glamour para a marca", conta.
A JWT é a agência global de Seda e
responsável por todo o planejamen-
to de mídia.

IMPORTÂNCIA
A pesquisa da Ünilever foi realiza-
da no final do ano passado com 500
mulheres do Brasil, Estados Uni-
dos, México, índia, Tailândia e Rús-
sia. "O estudo ajudou a reforçar a
importância que os cabelos têm na

vida das mulheres e que está sendo
traduzida em todas as novas ações
de comunicação de Seda", comenta
a executiva. A pesquisa mostrou
que para 90% das entrevistadas os
cabelos podem transformar rapida-
mente o visual de uma mulher - no
Brasil, esse percentual chegou a
95%. Já as adolescentes se disseram
mais confiantes quando estão com
os cabelos bonitos.

Um dos carros-chefes da Üni-
lever, Seda é líder no segmento de
xampus com 26,6% de participação
em valor, segundo o AC Nielsen.
Uma das marcas mais antigas da
multinacional, Seda foi lançada na
Inglaterra em 1954 e no Brasil em
1968. Apesar de ser uma referência
no segmento, nunca teve a mesma
repercussão de outras marcas do
mesmo porte da multinacional, co-
mo Orno (com o "Se sujar faz bem")
ou como Dove, que faz sucesso com
a campanha pela real beleza. "O ob-
jetivo é criar um ícone forte e um
slogan que permeasse toda a cam-
panha globalmente", finaliza. No
ano passado, o mercado de xampus
movimentou Rs 3,7 bilhões.
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