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Na prateleira de um supermercado de Manhattan dedicada a cereais para o café da 
manhã, uma caixa de Cheerios da General Mills divulga uma oferta especial. Um 
pequeno quadro oferece a oportunidade de economizar US$ 1,50 numa caixa das 
fraldas descartáveis Pampers, fabricadas pela Procter & Gamble (P&G). 
 
Mais além, na prateleira dedicada aos produtos de cuidados com o bebê, pacotes de 
Pampers devolvem o favor com uma imagem de um pequeno cereal Cheerio 
redondo preso ao coração, que é a logomarca da Pampers, e um cupom que dá 
direito a um desconto de US$ 1,50 em qualquer pacote de cereais da General Mills. 
 
As promoções com cupons nas embalagens são parte da campanha de marketing 
"together for bright mornings" (algo como "juntos para manhãs mais radiantes"), 
que as duas marcas lançaram no início do ano, destacando uma relação entre os 
cereais para o café da manhã e os bebês que de outra forma poderia não ficar 
aparente. 
 
A Pampers, informa o quadro no pacote de cereais, pode ajudar os bebês a 
dormirem melhor impedindo "vazamentos", enquanto os Cheerios, o cereal de 
trigo, é recomendado por um em cada cinco pediatras americanos como o "primeiro 
alimento para os bebês pegarem com as mãos". 
 
A campanha é o exemplo mais recente da busca da indústria dos produtos de 
consumo pelo que ela chama de inovação "focada no cliente", juntando duas 
companhias que de outra maneira não teriam percebido sua relação complementar. 
Assim como a Nike e a Apple se voltaram para os praticantes de jogging que 
gostam de ouvir musica, juntando-se em 2005 para criar o sistema de corrida 
Nike+, que combina tênis para corrida e iPods, os cereais Cheerios olharam para 
seus clientes e viram que faria sentido uma ligação com a Pampers. 
 
A iniciativa, segundo Becky 0'Grady, diretora de marketing da Cheerios, foi ter 
"uma grande concentração no cliente, tentando realmente nos deixar levar pelas 
suas necessidades e colocar isso no mercado". 
 
Por trás da aliança está um esforço da Cheerios de olhar mais de perto para seus 
consumidores. Essa tentativa começou no fim do ano passado, com a segmentação 
do público em quatro grupos distintos: adultos conscientes com a saúde, famílias, 
crianças e pais jovens os alvos da promoção conjunta com a Pampers. 
 
A campanha de marketing da Cheerios inclui uma seção para os pais no site da 
marca, que fornece dicas e artigos sobre como criar os filhos, além de uma galeria 
de fotografias dos usuários do produto, com suas próprias dicas e comentários. A 
seção voltada para as crianças apresenta desenhos animados e jogos de 
computador. 
 
Nos supermercados, a Cheerios também começou a aparecer junto com comidas 
para bebês. A General Mills criou um novo "pacote para bebês" de plástico que 
pode ser reutilizado, contendo apenas uma onça de cereal. As novas embalagens 



apareceram pouco depois da Gerber, a companhia de alimentos para bebês da 
Nestlé, ter lançado seu cereal Fruit Puffs, que pode ser comido com as mãos. Os 
recipientes reutilizáveis, segundo afirma Becky 0'Grady, foram criados depois de a 
companhia observar pais colocando Cheerios em sacos plásticos como um 
lanchinho "portátil" para seus filhos. 
 
A ligação com a Pampers ocorreu por meio da agência de propaganda Saatchi & 
Saatchi Américas, que trabalha para as duas companhias. 0'Grady diz que a Saatchi 
"foi muito importante na união dos dois grupos, ao afirmar que existe uma área 
não-competitiva onde pode haver uma união, além de entender muito bem as mães 
e o que elas querem", afirma 0'Grady. 
 
Segundo Mary Baglivo, presidente executiva da unidade de propaganda, a ideia 
ocorreu quando os dois grupos, trabalhando em contas separadas, começaram a 
conversar um com o outro. "Eles chegaram à conclusão de que poderíamos fazer 
um trabalho de marketing conjunto, que seria fantástico para os negócios, 
reforçando as vendas e contribuindo para o valor da marca uma da outra." 
 
A Saatchi, cuja filosofia de propaganda atualmente tem se concentrado na criação 
de laços emocionais com os clientes, afirma que a ligação "empurrou para a frente" 
o patrimônio emocional das marcas, que na visão de Baglivo, "possuem uma 
ligação não só com o fato de terem o mesmo grupo-alvo, mas também têm uma 
conexão emotiva e de escalas". 
 
No entanto, para a Cheerios, os pais são apenas um de seus grupos de clientes-
alvos e a ligação com a Pampers precisa funcionar junto com suas outras iniciativas 
de marketing direcionado. 
 
Becky 0'Grady diz que a marca, que foi lançada em 1946, precisa "fazer um jogo de 
equilíbrio e discutir sobre como atender esses consumidores da maneira correta, 
além de não fazer nada que possa alienar qualquer grupo particular em qualquer 
período determinado." 
 
"Eu acho que equilibramos isso de uma maneira exata para a marca", comenta ela, 
sobre a união com a Pampers. 
 
Baglivo diz que a chave do processo é a emoção e é por isso que se tornar aceitável 
ler sobre a Pampers no verso de uma embalagem de cereais para o café da manhã. 
 
"Eu acho que a maioria das pessoas, quando vê qualquer coisa ligada a bebês, 
tende a ver o lado gracioso e doce, e não o lado sujo. Nunca ouvimos nenhum 
comentário polarizador", diz ela. (Tradução de Mario Zamarian). 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 abr. 2008, 
Tendência&Consumo, p. B4. 

 


