
.37campanhas15 de dezembro de 2008

Ficha técnica
Títulos: “Colher”, “Flor”, “Sol” e “Abelha”

Anunciante/produto: Unilever/Institucional

Agência: Ogilvy & Mather

Criação: Denis Kakazu e Fred Saldanha 

Direção de criação: Fred Saldanha

Produtora/filme: Hungry Man

Direção/filme: 300 ml

Direção/fotografia: Rhebling Junior (“Sol”, “Flor” 

e “Abelha”) e Fernando Oliveira (“Colher”)

Pós-produção: Tribbo Post

Produtora/som: Dr DD Eletromúsica

Aprovação/cliente: Kees Kruythoff,  

Luiz Carlos Dutra e Marcos Freire

Difundir o conceito de vitalidade que 
rege a Unilever é a proposta da campanha 
lançada na semana passada pela empresa. 
A ação, criada pela Ogilvy & Mather, traz 
comerciais assinados ao mesmo tempo 
por mais de uma marca. Todas as peças 
são associadas a quatro dos 25 elementos 
que preenchem o U do logo da empresa 
— que aparece em destaque no final de 
cada filme. Um desses ícones é a flor, re-
lacionada à auto-estima. O comercial que 
usa esse símbolo, por exemplo, divulga 
tanto a linha Dove quanto a Seda. 

Outra referência é a colher, atrelada 
ao pilar nutrição e saúde. Ela divulga a 
Kibon e a linha Ades. São, ao todo, nove 
versões de quatro comerciais para TV. 
“O conceito é o mesmo, o que ocorre é 
um rodízio de marcas”, explica Luiz Car-
los Dutra, vice-presidente de assuntos 
corporativos da Unilever. Ainda são uti-
lizados os símbolos abelha e sol, ligados, 
respectivamente, ao trabalho comunitá-
rio e ao potencial humano. A iniciativa, 
que será veiculada também no decorrer 
de 2009, conta ainda com anúncios. 

Fernando Musa, diretor geral da 

Unilever esbanja vitalidade
Em ação institucional, empresa, que completa 80 anos  
em 2009, divulga seus valores para os consumidores
Paula Ganem

Campanha traz ícones associados às linhas 

de produtos da companhia. Essas referências 

remetem a conceitos como bem-estar, saúde e 

potencial humano

Ogilvy, revela que a agência teve de mer-
gulhar em todas as ações já realizadas 
pelo cliente, entender a fundo os seus 
valores e, a partir daí, identificá-los com 
os diferentes símbolos da letra U. “Tra-
duzimos a missão da Unilever — a vita-
lidade — para os consumidores”, afirma. 
Ele acrescenta que a causa foi abraçada 
por Dutra e pelo próprio presidente da 
companhia, Kees Kruythoff.

Em 2009 a Unilever completa 80 anos 
no Brasil, mas Dutra conta que a cam-
panha não está diretamente vinculada 
a esse fato. “Ela é perene, transcende 
o aniversário, porém, a ligação poderá 
ocorrer a partir de ações complemen-
tares”, afirma.  Ele diz que a estratégia 
de comunicação atual é fruto de um 
processo evolutivo que teve início em 
2004. Naquela época, a companhia 
passou a colocar o seu logo nos comer-
ciais de todos os produtos. Isso porque 
identificou, por meio de pesquisas, que 
as consumidoras querem cada vez mais 
saber quem está por trás das marcas dos 
produtos que elas compram. 

No ano passado, o Brasil foi a primei-

ra operação do mundo da Unilever a 
lançar uma campanha de mídia para 
comunicar a sua marca corporativa. O 
comercial foi veiculado especialmente 
na TV fechada e nos cinemas — com in-
serções pontuais na TV aberta — e trazia 

o técnico da seleção brasileira de vôlei 
masculino, Bernardinho, e sua família 
guardando vários produtos da compa-
nhia, como se estivessem em um jogo. 
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