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Com dezenas de marcas de 
sucesso e presente em prati-
camente todos os lares brasi-
leiros, a Unilever vem se adap-
tando às novas demandas. Nos 
últimos anos, por exemplo, a 
empresa fortaleceu a presença 
de suas marcas em plataformas 
digitais (ver texto à pág. 40), 
criou conceitos que extrapo-
laram as mídias tradicionais 
e gerou conteúdos em vários 
canais. Qualquer que seja a 
estratégia utilizada, explorar 
a divulgação de produtos com 
inteligência é segredo de suces-
so. A Unilever faz isso há dé-
cadas, desde quando os meios 
de comunicação de massa hoje 
existentes eram inimagináveis. 
Com propriedade e os recursos 
disponíveis, a empresa lançou 
marcas que há anos fazem su-
cesso em todo o mundo. 

Essa expertise remonta aos 
tempos de fundação da compa-
nhia. A Lever nasceu por inicia-
tiva de William Hesketh Lever, 
em 1884, na Inglaterra, como 
vendedora de sabões — ele foi 

o primeiro a idealizar a venda 
embalada desse produto. Uma 
de suas marcas pioneiras, o sa-
bão Sunlight, foi divulgado de 
maneira diferenciada, abrindo 
um precedente na indústria da 
comunicação no final do século 
passado.

Estampada nas peças publi-
citárias do Sunlight, uma per-

Do lançamento da Lintas no Brasil, passando pelo patrocínio às primeiras telenovelas,  
a companhia sempre perseguiu a inteligência dos investimentos em publicidade

Pioneirismo na mídia

Em setembro de 1950 a 
televisão chegava ao Brasil, 
com a inauguração da TV 
Tupi, de São Paulo. Nos pri-
meiros anos, o novo veículo 
de comunicação contava com 
pequena penetração e não 
influiu muito na distribuição 
das verbas de publicidade 
dos grandes anunciantes da 
época. Nos anos 60, a TV 
passou a ganhar força. Um dos 
motivos de seu sucesso foi a 
telenovela, que começava a 
conquistar a atenção de mi-
lhões de telespectadores.

Como ocorreu nos Estados 
Unidos, onde as primeiras 
tramas foram patrocinadas 
por fabricantes de sabonetes 
— daí o nome soap operas — 
as empresas de artigos de hi-
giene pessoal exploraram com 
força o novo filão no Brasil. A 
Gessy Lever, empresa surgi-
da da união da Gessy com a 

Empresa patrocinou primeiras telenovelas

Cena da novela O Direito de Nascer, grande sucesso da década 
de 60: patrocínio ajudou a popularizar os produtos da empresa 

Irmãos Lever, marcou presença 
de forma significativa.

Assim como fez no rádio, a 
patrocinadora cuidava de cada 
detalhe das telenovelas, inclu-
sive escolhendo, por meio da 
Lintas, script e intérpretes. Um 
atento serviço de pesquisas ou-
via as reações do público e, caso 
julgasse necessário, “corrigia” o 
rumo da história. Em uma época 
em que não havia retransmissão 
por satélite, a saída era fazer dois 
videoteipes de cada capítulo, 
que percorriam o País.

Patrocinado pela Gessy Lever, 
foi para o ar o primeiro grande  su-
cesso entre as telenovelas nacio-
nais: O Direito de Nascer, lançada 
de forma simultânea em São Paulo 
e no Rio de Janeiro em dezembro 
de 1964. A trama foi dirigida por 
José Bonifácio de Oliveira Sobri-
nho, o Boni, hoje considerado 
um ícone da televisão nacional. 
No encerramento da novela, em 

agosto de 1965, multidões lotaram 
os ginásios do Ibirapuera, em São 
Paulo, e do Maracanãzinho, no 
Rio, para ver as cenas finais e, 
aos prantos, gritar os nomes dos 
personagens favoritos.

No ano seguinte, a Gessy 
Lever patrocinava a novela 
Redenção, que trazia como galã 
o jovem ator Francisco Cuoco. 
A produção estabeleceu um 
recorde de permanência no ar: 

durou nada menos do que 596 
capítulos. A empresa também 
investiu em séries televisivas 
de larga audiência, como Alô 
Doçura, estrelada pelo casal 
Eva Wilma e John Herbert, 
além das norte-americanas 
Papai Sabe Tudo, Bonanza e 
Dr. Kildare, entre outras de 
grande sucesso.

Nos anos que se seguiram, 
a televisão conquistou pene-
tração impressionante entre 
o público. Apesar do surgi-
mento de novos meios na 
última década, ainda possui 
inegável liderança entre os 
demais veículos, em especial 
no Brasil. Hoje, entra em qua-
se 100% dos lares brasileiros 
e abocanha quase 60% da 
verba nacional de publicida-
de. É um meio onde os pro-
dutos Unilever ainda marcam 
presença com destaque nas 
grades de programação.

a bem-sucedida experiência da 
Lintas — agência de propaganda 
criada pela matriz anglo-holan-
desa e cujo nome era derivado 
da expressão Lever International 
Advertising Service. 

Os resultados não foram 
alentadores. Em grande parte, 
pela dificuldade de encontrar, 
no mercado brasileiro, talentos 
afinados com as técnicas que a 
agência queria pôr em prática. 
A modesta produção da Irmãos 
Lever no Brasil não justificava 
trazer pessoal da Europa. Na 
época, as agências nacionais 
praticamente se limitavam a 
intermediar a venda de espaço 
publicitário. A house agency foi 
fechada em 1933, passando a 
empresa a se valer dos serviços 
da agência J. Walter Thompson, 
além dos de seu próprio depar-
tamento de propaganda.

O quadro era outro em 1937, 
quando os sabonetes Lever, 
Lifebuoy e Carnaval conquista-
ram o consumidor nacional. Foi 
uma fase de acelerado cresci-
mento da propaganda no País. 

Outra agência internacional, a 
McCann Erickson, instalou-se 
no Brasil, e as concorrentes 
locais começaram a trabalhar 
em bases mais modernas. A 
Lever resolveu, então, reabrir a 
Lintas. A agência trabalhou com 
exclusividade para a empresa 
até 1968, quando começou a 
atender outros clientes. 

Primórdios
Ao ser reaberta, a Lintas 

passou a ser munida de instru-
mental sofisticado para a época. 
Por exemplo, foi a primeira a 
produzir spots radiofônicos 
gravados e jingles musicais no 
Brasil. Também foi a primeira 
a montar estúdio fotográfico. 
Na segunda metade da década 
de 30, as pesquisas de mercado 
eram muito raras, uma novidade. 
Os industriais e comerciantes 
se moviam pela intuição para 
conhecer o destinatário de seus 
produtos. A Irmãos Lever, no 
entanto, não acreditava ser pos-
sível progredir às cegas. 

Mesmo antes da rea-

William Hesketh Lever, fundador da Lever Brothers

gunta chamava a atenção 
das consumidoras: “Por 
que a mulher envelhe-
ce mais cedo do que o 
homem?”. A resposta 
valorizava o produto, 
dotado de características 
inovadoras, como odor 
agradável e fórmula neu-
tra, que não ressecava 
as mãos. Até aquele mo-
mento, a ninguém ocor-
rera gastar um centavo 
na divulgação de um pro-
duto pouco sofisticado, 
até então vendido em pe-
daços cortados na frente 
dos consumidores. 

A mesma importân-
cia dada à publicidade 
ajudou a empresa a se 

transformar em fenômeno de 
vendas desde os primórdios de 
sua atuação no Brasil. Em maio 
de 1931 — ano em que ainda 
se chamava Irmãos Lever e es-
tudava as particularidades do 
mercado nacional —, chegava 
da Europa uma pequena equipe 
encarregada de reproduzir aqui à
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tivação da Lintas, em 1936, o 
departamento de propaganda 
já dispunha de um setor encar
regado de realizar pesquisas e 
medir os níveis de audiência dos 
programas de rádio — institutos 
como o Ibope ainda não existiam. 
Em 1943 surgiu uma seção cha
mada CDC — Contatos Diretos 
com o Consumidor —, composta 
por equipes de demonstradoras 
de produtos. Duas equipes se 
destacavam: as “senhorinhas 
Lever”, promotoras do sabonete 
Lever, e as “Andorinhas”, que 
divulgavam os Flocos Lux.

Na década de 40, a Irmãos 
Lever começou a explorar o 
enorme potencial do rádio, veí
culo soberano naquele tempo. 
Em 1947, pesquisa realizada 
pelo Ibope mostrou que havia 
no Brasil 1,5 milhão de apare
lhos de rádio, sintonizados por 
7 milhões de ouvintes — uma 
fatia considerável do mercado 
consumidor nacional, estimado 
em pouco mais de 12 milhões de 
pessoas. A empresa não econo
mizou, e há quem atribua a ela 
a responsabilidade pelo cresci
mento do rádio como veículo de 
propaganda no País.

A experiência radiofô Frames da campanha de Omo "Porque se sujar faz bem", criada pela Neogama/BBH,  que define o atual posicionamento da principal marca da Unilever no Brasilà
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Dona de uma coleção de 
marcas líderes de mercado, 
como Omo, Comfort, Seda, 
Lux, Kibon, Hellmann’s, 
Knorr, Becel, Dove, Axe, 
Rexona e Close Up, para enu-
merar algumas, a Unilever 
tem em seu portfólio cases 
clássicos da propaganda. Só 
para lembrar alguns slogans 
históricos, podemos citar o 
“Nove entre dez estrelas do 
cinema usam Lux”, 
“Sempre cabe mais 
um quando se usa 
Rexona” ou o atual 
“Se sujar faz bem”, 
criado para o sabão 
em pó Omo.

A eficiência dos 
investimentos em 
comunicação,  no 
entanto, pode ser 
resumida em uma 
ação histórica: a do 
lançamento do Rin-
so, primeiro sabão 
em pó brasileiro, 
ocorrida em 1953. A 
escolha do slogan já 
foi acertada. A fra-
se “Rinso lava mais 
branco” estava na 
ponta da língua de 
todos na época em 
que o sabão perma-
neceu no mercado. 

O  lançamento 
contou com estra-

nica da Lever contou, desde o 
início, com o talento do publici-
tário Rodolfo Lima Martensen. 
Redator responsável pela área 
na empresa, ele emplacou seu 
primeiro jingle em 1935, antes 
mesmo da reabertura da Lintas. 
Foi para o sabonete Carnaval. No 
jingle, a voz do próprio Marten-
sen cantava sob um imaginário 
chuveiro. O curioso foi o ritmo 
escolhido: em vez de marcha ou 
samba, como o nome do produto 
recomendava, foi cantado um 
tango argentino. 

Por anos a fio, a Lever patro-
cinou programas de auditório 
da Rádio Nacional. E colocou 
seu nome em um de variedades, 
o Levertimentos, transmitido 
simultaneamente pela Nacional 
e pela Mayrink Veiga, no Rio de 
Janeiro, e pela Tupi e Difusora, 
em São Paulo. O apresentador 
era César Ladeira, e astros 
da música — como Marlene, 
Emilinha Borba, Ângela Ma-
ria e Pixinguinha — faziam-se 
presentes com frequência. Um 
rapaz em começo de carreira 
começava a chamar a atenção: 
Chico Anysio. 

Nos anos 40, a febre das 
radionovelas atraía a atenção 
de milhões de ouvintes. Atenta 
ao poder de penetração desses 
dramas, a Lever se dispôs não 
só a patrociná-las como também 
a produzi-las. A Lintas comprava 
textos e os distribuía, de graça, 
às emissoras, que apresentavam 
anúncios da empresa nos in-
tervalos dos capítulos. No final 
da década, a chegada das fitas 
magnéticas permitiu à Lintas 
entregar para as emissoras nove-
las gravadas. As fitas chegavam 
aos quatro cantos do País com 
anúncios da Lever e “janelas” que 
eram preenchidas pelas rádios da 
maneira que bem entendessem.

Nas décadas seguintes, com 
o advento das telenovelas, não 
se justificava mais ações desse 
tipo. Em algumas localidades do 
Norte e Nordeste, no entanto, a 
TV ainda não tinha penetração 
significativa. Para essas regiões, 
em meados dos anos 80, a Lintas 
realizava três tipos de produções 
para rádios: novelas com seis 
capítulos, programas de humor 
e de entrevistas com astros da 
música. O esquema funcionou 
até janeiro de 1990. 

A mesma intensidade dos 
investimentos feitos no rádio 
também esteve nas revistas. A 
Irmãos Lever tem sido fiel anun-
ciante do meio desde os tempos 
de títulos como A Noite Ilustrada 
e A Cigarra. Uma diretriz dos pri-
mórdios da empresa era comprar 
espaço publicitário em qualquer 
nova publicação feminina. Para 
ela interessava o surgimento de 
boas publicações.  

tégia desenhada de forma cui-
dadosa. Como o número de 
televisores no País ainda era 
inexpressivo — a TV contava 
só com três anos de existência 
— a campanha se desdobrou em 
várias outras frentes. Além do 
rádio, valeu-se de anúncios na 
imprensa, de cartazes de rua e 
serviços de alto-falantes. 

O verdadeiro charme da 
campanha, no entanto, foi um 

trabalho de “formiguinhas”. Em 
um tempo em que eram escassas 
e ruins as estradas de rodagem, 
caravanas sacolejavam de cida-
de em cidade pelo interior do 
Brasil. O esquema era um tanto 
rudimentar. Demonstradoras 
batiam à porta das residências e 
perguntavam às donas de casas: 
“Posso usar o seu tanque?”. Com 
o tempo, aproveitando-se de ex-
periência bem-sucedida em ou-

tros países, o esquema 
se aperfeiçoou e passou 
a ser chamado Town 
Storm, ou uma “tem-
pestade na cidade”. 

Na frente seguia 
o pessoal de vendas, 
preparando o terreno 
e persuadindo os co-
merciantes a comprar 
quantidades significati-
vas de Rinso. Tão logo 
o produto chegava às 
lojas, vinha com grande 
aparato a turma da pro-
moção. As lojas eram 
enfeitadas com ban-
deirolas. Nas cidades 
menores, um enorme 
caminhão, em cuja pin-
tura se lia o nome do 
sabão em pó, estaciona-
va em local estratégico. 
Suas portas traseiras 
se abriam e, aos olhos 
de plateias cheias de 
curiosidade, um visto-

so time de moças, não raro 
recrutadas entre a população 
local, punha-se a mostrar 
as qualidades do produto. 
Nas cidades de maior porte 
se dispensava o caminhão e 
alugava-se um cinema, em 
cujo palco se encenava um 
“confronto” entre o tradicio-
nal sabão em barra e o revo-
lucionário sabão em pó. 

O esquema vitorioso foi 
repetido em 1957, por oca-
sião do lançamento do Omo. 
Além do trabalho no campo, 
a nova marca contou com 
maior força da mídia. Para 
o rádio e a mídia impressa 
foram criados teasers que 
apresentavam a marca em 
clima de mistério. Em meio 
à programação radiofônica 
ouvia-se o enigmático som 
“Ôôôôômôôôôô”. 

Nas páginas dos jornais, 
um anúncio alimentava o sus-
pense: “Mas como? Omo?”. 
Algum tempo depois, em um 
anúncio de página inteira, 
a notícia do lançamento do 
sabão em pó se misturava 
com notícias intrigantes, 
do gênero “A terra vai ser 
invadida por Marte” ou “Foi 
descoberta a quarta dimensão 
do cinema”, esclarecendo o 
mistério. Esquema parecido 
funcionaria hoje para o lança-
mento de um produto? 

Protagonista de ações pioneiras de marketing

Lever promovia demonstrações públicas de Rinso em todo o País

O primeiro anúncio de Omo (1957) jogava com a 
fantasiosa manchete sobre marcianos invadindo a Terra
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