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REPORTAGEM 80 anos de Unilever

Há 80 anos o mundo estava 
mergulhado naquela que ficou 
conhecida como a maior crise 
financeira do século passado, 
o crash da Bolsa de Nova York, 
em 1929. Foi exatamente nesse 
mesmo ano, mais especifica-
mente em 4 de outubro, 20 dias 
antes do crash histórico, que se 
instalou no País a Irmãos Lever 
S/A, precursora daquela que hoje 
é a maior empresa de higiene e 
limpeza presente no Brasil. A 
semelhança entre 1929 e 2009 
se dá exatamente pelo fato de 
termos atravessado ao longo 
deste ano uma crise econômica 
sem precedentes neste início de 
século — mas que teve o Brasil 
como um dos países menos afe-
tados — com a Unilever nova-
mente preservando seus planos 
de crescimento, ao manter todos 
os seus investimentos previstos 
para suas diversas áreas.

Ao longo destas oito décadas 
de história — consolidadas por 
meio da construção de marcas 
como Omo, Comfort, Seda, 
Lux, Kibon, Hellmann’s, Arisco, 
Knorr, Becel, Maizena, Ades, 
Dove, Axe, Close Up e Rexona 
—, a Unilever alcançou a façanha 
de estar em nada menos do que 

Escola de marcas
Segundo maior anunciante do País, Unilever chega aos 80 anos de presença no Brasil com a façanha de estar em 
nada menos do que 100% dos lares. Ao construir marcas fortes e apostar na comunicação para conquistar merca-
do, a companhia tornou-se referência das modernas práticas do marketing  
Paula Ganem e José Paulo Sant’Anna

100% dos lares brasileiros. 
Sua contribuição para a evo-

lução do marketing brasileiro, 
por meio da introdução de mo-
dernas técnicas de gestão de 
marcas, é um dos maiores lega-
dos da companhia. “A Unilever é 
uma potência em bens de consu-
mo, muito focada em alcançar a 
liderança nos segmentos em que 
atua. É uma gestão contemporâ-
nea, baseada nas necessidades 
do mercado”, analisa Guilherme 
Belluzzo, sócio e consultor da 
Top Brands.

Além desses, outros fatores 
compõem o mosaico que faz da 
Unilever um furacão de vendas — 
em 2008 o faturamento no Brasil 
foi de R$ 10,2 bilhões, ante R$ 
9,7 bilhões do ano anterior. “Em 

qualquer marca da companhia 
existe uma inovação muito forte, 
inclusive no que se refere à comu-
nicação”, afirma Eduardo Tomiya, 
diretor da Brand Analytics. Ele cita 
o case “Porque se sujar faz bem”, 
de Omo, conta da Neogama/BBH. 
“Enquanto as outras empresas 
destacavam os atributos do produ-
to e abordavam preço e qualidade, 
a marca investiu em um apelo 
altamente emocional”, afirma. Isso 
se torna especialmente relevante 
porque durante anos foi o produto 
da Unilever que levantou a ban-
deira da qualidade, com o slogan 
“Omo lava mais branco”. “A marca 
está sempre ditando regras”, co-
menta o consultor.

O bom posicionamento da 
empresa reflete-se em pesquisas 

em meio aos consumidores. A 
própria BrandAnalytics tem um 
ranking das marcas mais fortes 
no País, realizado em parceria 
com a consultoria internacional 
Millward Brown, em que Omo 
aparece na primeira posição. Em 
sétimo lugar está Rexona, tam-
bém da Unilever. A lista engloba 
todas as categorias e mede o 
awareness da marca e sua capaci-
dade de fidelizar clientes. Ao ga-
rantir a liderança, o sabão em pó 
aparece à frente de McDonald’s, 
Microsoft e Coca-Cola.

Em um dos rankings de lem-
brança de marca mais conheci-
dos do País, o Top of Mind, do 
Datafolha, a Unilever demons-
tra novamente sua força. No 
ano passado, o prêmio Top of 

Top, que indica a marca mais 
lembrada independentemente 
de categoria, foi dividido entre 
Coca-Cola e Omo. Foi a 16a vez 
que o sabão em pó alcançou essa 
posição; ou seja, ele ganha desde 
que esse Grand Prix foi incluído 
no Top of Mind.

“É um reflexo da inteligência 
em comunicação da Unilever. A 
empresa tem uma preocupação 
técnica e atua de maneira seg-
mentada, para atingir públicos 
diferentes”, diz Alessandro Ja-
noni, diretor de pesquisas do 
Datafolha. O executivo comenta 
ainda de que forma isso repercu-
te em ganho de consumidores. 
“O awareness é a base de qual-
quer outra relação que a pessoa 
estabeleça com a marca, seja 
de consumo ou aspiracional”, 
comenta. Segundo ele, a inclusão 
das camadas mais populares no 
mapa do consumo possibilita 
prever, para o médio prazo, um 
crescimento de share das marcas 
mais lembradas.

Poderio institucional
Além da data histórica, este 

ano é marcado por outro fator 
importante para a Unilever: o 
lançamento de uma campanha 

Parece consenso que a Uni-
lever é uma grande escola de 
marcas, e quem faz parte desse 
processo vivencia no dia a dia 
essa realidade. Profissionais 
de agências que atendem a 
Unilever destacam o papel da 
empresa dentro da indústria 
da comunicação no Brasil e 
sua constante contribuição ao 
mercado. “Sua importância 
é fundamental.  Não existe 
grande profissional do meio 
que não tenha aprendido com 
a liderança, com as discussões 
provocadas pela postura da 
empresa”, ressalta Fernando 
Musa, diretor geral da Ogilvy 
& Mather, agência responsável 
pela criação da campanha cor-
porativa da companhia. Para 

Agências destacam comportamento da empresa
ele, a multinacional sempre trou-
xe provocações ao mercado e às 
agências, e internamente também. 
“A Unilever sempre discute o que 
está acontecendo. Ela é voltada à 
inovação”, resume. 

Alexandre Gama, presidente 
da Neogama/BBH, agência res-
ponsável pela comunicação da 
principal marca da empresa no 
País, Omo, acredita que, do ponto 
de vista de produtos e marcas, a 
Unilever é uma história de aplica-
ção de conhecimento de marke-
ting no mercado brasileiro. Para 
ele, a empresa construiu uma 
metodologia de construção de 
marcas que enquadra o marketing 
como força central, sem deixar 
de lado o desenvolvimento de 
produtos de qualidade e de outras 

ações vitais, como as operações 
de distribuição e venda. 

A importância da multina-
cional também é destacada por 
Martin Montoya, diretor geral da 
JWT, agência que atende marcas 
como Lux e Seda. “Não há o que 
discutir: no Brasil a Unilever tem 
uma herança muito forte, uma 
grande presença na vida das 
pessoas”, diz. 

Por sua vez, Erh Ray, copresi-
dente da BorghiErh/Lowe, destaca a 
competência com que esse trabalho 
é feito. Para ele, o resultado pode 
ser medido pela forte penetração 
dos produtos da empresa no mer-
cado nacional. “Ela está presente 
em 99% dos lares brasileiros, de 
pessoas que representam desde a 
classe A até a E”, comenta. 

Os profissionais das agências 
também avaliam os reflexos do 
novo momento da indústria da 
comunicação nos trabalhos que 
vêm realizando para o cliente. 
Musa ressalta a constante preo-
cupação da empresa em se manter 
atenta ao presente, em procurar as 
melhores maneiras para divulgar 
suas mensagens para os distintos 
públicos. Ele lembra que essa não 
é uma estratégia adotada agora, em 
um momento no qual os meios de 
se comunicar com o público se tor-
naram interativos em decorrência 
do avanço da tecnologia. Para ele, 
essa sempre foi uma característica 
histórica da companhia. 

Erh Ray também destaca a 
força da TV, em especial no caso 
da Unilever, que vende produtos 

de massa para todas as regiões 
do Brasil, um país continental. 
Ele ressalta, no entanto, os 
bons resultados obtidos com 
outras iniciativas, como pro-
moção de eventos e ações nos 
pontos-de-venda e, logicamen-
te, na internet. 

Independentemente dos 
meios de comunicação uti-
lizados, Montoya destaca a 
preo cupação da Unilever em se 
inserir nas comunidades, não 
esquecer as características dos 
mercados onde está presente e 
atuar sempre a partir de parâ-
metros de consciência social. 
“A empresa procura entregar 
produtos e serviços de que o 
consumidor precisa”, diz. Para 
ele, isso é pertinente ao mar-
keting moderno. “A interação 
vai além do simples discurso, 
e quem não entende a impor-
tância de agir assim não vai ter 
sucesso”, resume.

Imagens da campanha corporativa, criada pela Ogilvy, que começou a ser adotada este ano
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Unilever em números
Faturamento em 2008 no Brasil R$ 10,2 bilhões

Faturamento em 2008 no mundo E 40,5 bilhões

Número de funcionários no Brasil 12 mil

Número de funcionários no mundo 174 mil

Investimento em mídia em 2008 no Brasil R$ 786 milhões

Número de fábricas no Brasil 12

Marcas de produtos de limpeza: Ala, Brilhante, 
Comfort, Fofo, Omo, Surf e CIF

Marcas de produtos de cuidados pessoais: Axe, Clear, Close Up, 
Dove, Lux, Rexona, Seda, Vasenol e Vinólia

Marcas de produtos alimentícios: Ades, Arisco, Becel, Hellmann’s, 
Karo, Kibon, Knorr, Lipton Ice Tea e Maizena 

Marcas da Unilever no ranking do Top of Mind 2008
Categorias Especiais

Top do Top (Grand Prix): Omo (ao lado de Coca-Cola) 
Top Popular: Hellmann’s 

Top Feminino: Seda 

Categorias de Produtos e Serviços

Desodorante: Rexona

Maionese: Hellmann’s 

Sabão em Pó: Omo 

Sabonete: Lux 

Sorvete: Kibon 

Xampu: Seda 

Agências de publicidade prestadoras 
de serviços para a Unilever

Agências Marcas atendidas

Ogilvy & Mather
Ades, Dove, Comfort,  
Hellmann’s, Maizena e 
institucional

JWT Seda, Lux, Brilhante e Minerva

Neogama/BBH Omo, Becel, Vasenol e Surf

DM9DDB Kibon

BorghiErh/Lowe  
Knorr, Magnum, Cornetto, 
Fruttare, Rexona, Axe, Clear, 
Close Up, Fofo e CIF

institucional que divulga os seus 
valores — aqueles que compõem 
o “U” — e a sua missão de levar 
vitalidade ao público. “A ação é 
perene, transcende o aniversá-
rio. Mas a ligação poderá ocorrer 
a partir de ações complementa-
res”, conta Luiz Carlos Dutra. 

Reforçar a marca corporati-
va faz parte de uma estratégia 
maior da empresa que teve início 
em 2004. Naquele ano, o selo da 
Unilever passou a ser inserido 
nas peças de comunicação dos 
diferentes produtos. Isso porque 
foi identificado, via pesquisas, 
que as consumidoras querem 
saber quem está por trás das 
marcas. Outro fator importante 
para a decisão foi a mudança do 
nome Gessy Lever, fortemente 
relacionado aos segmentos de 
higiene e beleza, para Unilever.

“É um trabalho coerente com 
o mercado, com o consumidor. 
As pessoas querem saber quem 
está por trás das marcas”, ex-
plica Fernando Musa, diretor 
geral da Ogilvy & Mather. Ele diz 
que esse é um trabalho de longo 
prazo e destaca que os resulta-
dos das primeiras campanhas 
já revelam maior associação do 
consumidor entre as marcas e 
sua fabricante.  

“Cada marca da Unilever 
podia ser uma empresa. Elas se 
tornaram muito importantes in-
dependentemente da corporação 
que existe por trás. Agora a Unile-
ver procura mostrar que todos es-
ses produtos estão sob o mesmo 
guarda-chuva, que acima deles há 
uma instituição preocupada com 
valores, como a necessidade de 
cuidados socioambientais”, refor-
ça Alexandre Gama, presidente 
da Neogama/BBH.

Daniella Bianchi, diretora de 
estratégia da Interbrand, con-
corda. “As marcas da Unilever 
brigam com os concorrentes e 
contribuem para a construção 
da marca corporativa”, afirma. 
“De uns tempos para cá, também 
temos visto a marca corporativa 
contribuindo com as dos produ-
tos, o que é muito importante em 
um momento no qual os consumi-
dores buscam a origem, precisam 
confiar naquilo que compram.” 
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