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Unilever e Danone colocam no ar campanhas com esse propósito  
 
Na era do recall até de brinquedos, reter a confiança do consumidor tornou-se um oportuno 
instrumento de marketing. Algumas empresas, capazes de bancar a qualidade de seus 
produtos e serviços, estão investindo em mensagens publicitárias na linha do tenha satisfação 
com o que adquiriu, ou pegue seu dinheiro de volta.  
 
Nos últimos meses, só no Brasil, três campanhas publicitárias apelaram para o recurso. Duas 
delas são da multinacional de produtos de higiene e limpeza Unilever. A companhia criou uma 
peça para o autobronzeador Summer Tone, que esteve em cartaz nos mesmos moldes na 
Rússia, Chile, Colômbia, Venezuela e Peru, e outra para o xampu Dove Brilho Therapy, que 
acaba de entrar no ar garantindo o tão ambicionado brilho para os cabelos perseguido pelas 
mulheres.  
 
O terceiro anúncio a recorrer ao apelo conhecido como money back é da série criada para o 
iogurte Activia, da indústria de alimentos Danone. Intercalado pela propaganda convencional 
de estímulo às vendas, ele vem sendo veiculado desde 2006 sob o lema “desafio Activia”. O 
último da série tem como garota-propaganda a atriz Patrícia Pillar propondo aos consumidores 
obter o dinheiro de volta, se iogurte não ajudar a regularizar o intestino.  
 
“Apelar para a tática do money back requer absoluta confiança na eficiência do produto”, 
considera Mariangela Silvani, diretora de criação da agência Young & Rubicam, responsável 
pela campanha do Activia. “Trata-se de um produto de uma nova categoria, a de alimentos 
funcionais, que depende do controle da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). É 
impensável correr o risco de comprometimento público com algo que não se comprove”, 
acrescenta. 
 
TELEFONEMAS 
 
No caso do autobronzeador, embora nesse caso sofra interferência do órgão de controle 
sanitário, a situação de inovação é reproduzida. E, mais um vez, a certeza do resultado efetivo 
em tornar a pele mais morena fez a Unilever apostar na devolução do dinheiro diante de 
qualquer insatisfação.  
 
“Foram mais de quatro mil telefonemas ao SAC em apenas um mês, quando o normal é em 
torno de 200”, conta a gerente de marketing de Dove, Daniela Cachich. “As consumidoras 
estavam atrás de informações sobre o produto. Os reembolsos foram de apenas 0,2% das 
vendas”, festeja.  
 
O pequeno nível de reclamações, em especial no caso de produtos de baixo valor unitário, 
poderia ser apontado como um fator favorável para as empresas adotarem o money back. 
Afinal, é uma ação que confere prestígio à marca e, ao mesmo tempo, não teria risco de 
grandes prejuízos diante do fato de o consumidor não se dar ao trabalho de cobrar resultados.  
 
“Não acredito nessa variável”, diz a publicitária da área de planejamento, Laura Chiavone, da 
Limo Inc. “Não vale o risco de apostar no comodismo do público e acabar cutucando os 
consumidores proativos, os quais, em tempos de internet, podem causar sérios problemas 
para a marca, difundindo informações negativas por meio das redes sociais.” 
 
Para Laura, o motivador é outro. A nova onda de propagandas do gênero ressurgiu porque os 
anunciantes nunca tiveram de ser tão transparentes em suas mensagens como agora. A era 
digital obriga a comunicação a ficar mais real e verdadeira. “A rapidez de difusão da 
informação considera os estudos que apontam que se fala menos de experiências positivas do 
que das negativas. Basta ver a repercussão produzidas por situações constrangedoras ou 
trágicas na web”, avalia. 
 



Sob o mesmo ponto de vista, a vice-presidente de planejamento da Fischer América, Isabelle 
Perelmuter, acredita que essas campanhas conferem segurança em um mercado cada vez 
mais competitivo. “É uma estratégia poderosa que deve ser usada com parcimônia”, acredita 
ela. “No lançamento de categoria, como no caso dos alimentos funcionais da Danone, ou então 
em situações em que a empresa precisa recuperar sua imagem”. 
 
No segundo caso, Isabelle cita a campanha do money back lançada há algum tempo pela 
companhia americana de entregas rápidas Fedex. “Imagino que pesquisas internas detectaram 
falhas crescentes no serviço de entregas e eles, pressionados pela acirrada concorrência da 
UPS e DHL, recorreram ao recurso”.  
 
No filme, que fez sucesso por lá, enquanto um usuário ainda reclamava ao telefone do 
aparelho quebrado, a Fedex já entregava o substituto. E, em matéria de reclamar direitos, o 
consumidor americano não se acomoda. Costuma pôr a boca no trombone. E lá funciona.  
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 26 maio 2008, Economia & Negócios, p. B10. 


