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Com investimento total de R$ 45 milhões, a Unilever está na mídia com duas marcas 
importantes no segmento de cuidados com os cabelos: Seda e Dove. Para Dove, a verba total 
é de R$ 25 milhões, sendo R$ 17 milhões para a nova linha de xampu Dove Brilho Therapy e 
R$ 8 milhões para desodorantes. No caso do xampu, a marca promete, inclusive, devolver o 
dinheiro da consumidora caso ela não fique satisfeita com os resultados. "O conceito é que o 
brilho vem da reparação e recuperação dos cabelos com o uso do xampu e do condicionador 
da linha", afirma a gerente de marketing de Dove, Daniela Cachich.  
 
Com a assinatura da Ogilvy, a campanha prevê TV aberta e fechada, revista, internet e ações 
de pontos-de-venda. Hoje, Dove mantém a quarta posição no mercado de cuidados para os 
cabelos - que inclui xampus, condicionadores, cremes para pentear, máscaras de hidratação e 
finalizadores - com participação de 6,1% em 2007, em valor. Segundo a associação do setor, 
esse mercado movimentou, em 2006, cerca de US$ 1,6 bilhão. A estimativa para este ano é 
fechar com um valor de US$ 2,1 bilhões em vendas líquidas. Xampus e colorações são as 
categorias com maior participação nesse mercado, com 28% cada uma. Tratamento - que 
inclui finalizadores, cremes para pentear e máscaras de hidratação - fica com 20%. 
Condicionadores representam 17%.  
 
A liderança do setor fica para Seda com 25,9%, seguida de Elsève (L’Oreal) com 8,1% e 
Fructis (Garnier) , com 6,3%. Os dados são do instituto AC Nielsen. "Com a campanha no ar, o 
objetivo é brigar pelo segundo e o terceiro lugares", afirma Daniela.  
 
Além da novidade na linha de xampus, a companhia investe em desodorantes. Neste caso, o 
mote é estimular as mulheres a cuidar da pele das axilas como cuidam do rosto e do corpo. A 
campanha, dividida em duas fases, fica no ar até outubro, com mídia impressa, TV, cinema e 
internet.  
 
Líder no mercado, a marca Seda entra em um novo segmento, o de finalização, com o Serum 
para pentear e lança também a linha Seda Camadas Destacadas. São as primeiras inovações 
após o reposicionamento global da marca.  
 
O segmento de finalização representa cerca de 2% do mercado de cuidados com os cabelos no 
Brasil, segundo dados de uma pesquisa da Research International. Ainda segundo o estudo, a 
penetração desse tipo de produto no Brasil é de 5%, em países como Venezuela a penetração 
de finalizadores ultrapassa os 20%.  
 
A campanha de Seda Camadas Destacadas e Serum para pentear contempla anúncios em 
mídias como TV aberta e cabo, revista, mídia exterior e internet. A marca trará como 
protagonsitas de campanhas a popstar Madonna e a apresentadora Adriane Galisteu. Em 
volume, Seda mantém a liderança do mercado com 32,5% de participação, segundo AC 
Nielsen.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 e 22 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C10. 
 


