
Negócios

SÓ SOBROU
A MARCA
A transformação do xampu
Seda mostra tudo o que é
preciso para tentar mudar a
imagem que o consumidor
tem de um produto

N o dia 5 de março de 2009. um
grupo de executivos da Unilever
trancou-se por doze horas numa
sala da sede em São Paulo para

discutir um problema que, eles já sa-
biam, seria de difícil solução: um dos
carros-chefe da empresa, o xampu Se-
da, líder de vendas no Brasil, perdia es-

paço no mercado — coisa que, desde seu
lançamento, em 1968, jamais havia
acontecido. As pesquisas, encomenda-
das pelo francês Patrick Cescau, então
CEO mundial da multinacional de bens
de consumo — que fatura por ano 55 bi-
lhões de dólares, ou três vezes o PIB da
Bolívia —, não deixavam dúvidas quan-
to à razão da queda: a classe C, público-
alvo do xampu, não queria mais um pro-
duto que, agora, via como de "segunda
linha" e "muito popular". "A nova aspi-
ração da classe C brasileira e usar xam-
pus melhores, de preferência indicados
pelos cabeleireiros", concluía o estudo,
dando início a um longo processo em
que o velho Seda precisou ser inteira-
mente reinventado até, neste mês, chegar
às lojas. Da embalagem à fórmula, só
restou mesmo o nome, sobre o
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sem pesar tais informações, um conjun-
to de dados tão rico e detalhado que
tomado como base, permitiu saber até
de que maneira os consumidores manu-
seavam o xampu no supermercado. Co-
mo o antigo frasco tinha concavidades
acentuadas, era difícil pegar um na pra-
teleira sem tirar os demais do lugar. Os
produtos se desarranjavam e a marca
acabava escondida — um desastre para
as vendas. Até chegar ao formato atual,
mais fino e convexo, criou-se uma deze-
na de embalagens, Elas foram sendo
descartadas depois de submetidas a tes-
tes conhecidos como eye tracking, em
que uma máquina monitora o movi-
mento dos olhos e detecta os pontos que
mais chamam a atenção das pessoas.
Assim se decidiu, por exemplo, por um
tom de roxo ligeiramente mais vibrante
que o anterior. São mudanças aparente-
mente simples, mas que demandaram
uma adaptação em todo o maquinário
da fábrica.

Os especialistas definem o desafio
da Unilever como o mais complicado de
todos em se tratando da mudança de
imagem de um produto: fazer que os
consumidores percebam como "chique"
um item que há décadas é visto como
popular. "A experiência mostra que ele-
var o conceito que as pessoas têm de
uma marca é sempre muito difícil", diz
Edson Crescitelli. diretor da Escola Su-
perior de Propaganda e Marketing
(ESPM). Os casos recentes da Philco e
da Arno, ambas do ramo de eletroeletrô-

nicos, ajudam a dimensionar as dificul-
dades. Já consolidadas na classe C, as
duas decidiram, coisa de cinco anos
atrás, começar também a produzir itens
para estratos de renda mais altos. Por
mais que investissem em inovação e
marketing, no entanto, não conseguiram
convencer ninguém. Pior: além de não
conquistarem clientes na classe A, per-
deram os da C, que ficaram confusos
com a mudança. No caso da Unilever, a
equação é ainda mais complexa: trata-se
de alterar a percepção sobre um mesmo
produto. Uma das principais estratégias
da empresa foi convidar para prestar
consultoria técnica e estrelar campanhas
publicitárias um grupo de sete cabelei-
reiros de renome mundial, entre os quais
Yuko Yamashita, criadora da escova ja-
ponesa. Não foi fácil convencê-los a
participar. A cada "sim", havia festa no



escritório. "E uma tentativa de quebrar o
preconceito dos cabeleireiros brasileiros
em relação ao Seda e levá-los a indicar o
produto aos clientes", diz Adriana Ya-
mamoto, gerente de marketing da linha
de xampus. "Nesse mercado, nada é me-
lhor que o boca a boca."

Apesar de a Unilever já ter feito ajus-
tes em seu principal xampu antes, eles
foram sempre superficiais, e às vezes
malsucedidos. Em janeiro de 2008, o Se-
da ressurgiu em embalagens ultracolori-
das e com novo logotipo, na pretensão
de ganhar espaço entre xampus mais so-
fisticados. A propaganda foi maciça, mas
o resultado, pífio: os gastos chegaram a
30 milhões de reais sem que as vendas,
então estabilizadas, voltassem a subir.
"Foi um erro primário. As pessoas perce-
beram no ato que o produto não havia
realmente mudado", reconhece o diretor
Erik Galardi. Desta vez, nada ficou de
pé. A fórmula, que era composta de in-
gredientes "de nível inferior", segundo a
própria Unilever, ganhou ingredientes
20% mais caros. Espera-se com isso re-
duzir as queixas que circulam na internet
de que o Seda deixa o cabelo "armado"
ou "parecendo palha". Quanto à fragrân-
cia. que desaparecia por ausência de fi-

xador na fórmula, agora ela é duradoura
— o que, segundo as pesquisas, se tor-
nou pré-requisito para as brasileiras.
Nem a textura ficou como antes. Líquida
demais, aos olhos da nova classe C ela
passou a ser identificada com produtos
de pior qualidade. Ao colocarem uma
porção do velho Seda nas mãos, as pes-
soas desistiam de comprá-lo, como foi
observado em supermercados de todo o
país. Daí a atual consistência, mais es-
pessa. Tais melhorias elevaram os custos
de produção em 20%, enquanto o preço
final do xampu encareceu apenas 10%.
'Tomos forçados a encolher as margens
de lucro para manter o preço acessível",
diz Galardi. O teto para gastos com xam-
pus na classe C é de 5 reais — o Seda
subiu de 4,30 para 4,80 reais.

Os grandes planos de uma empresa
global como a Unilever são traçados com
no mínimo quatro anos de antecedência
e vêm da matriz, em Londres. Assim, fi-
cou estabelecida, no início de 2008, a
meta de que a operação da multinacional
no Brasil, hoje a terceira do grupo, se
tornaria a segunda mais rentável da Uni-
lever até 2012 — ultrapassando a dos
Estados Unidos e perdendo apenas para
a da Inglaterra. Há, no entanto, espaço

para mudanças de rumo diante de situa-
ções inesperadas, como foi o caso do
xampu Seda. Com as vendas caindo mês
a mês no Brasil em 2008, foi a própria
matriz que tomou a decisão de transfor-
mar o produto, deixando as estratégias
por conta dos executivos brasileiros. Co-
mo em nenhum outro país se consome
mais Seda do que aqui (trata-se de apro-
ximadamente 20 milhões de unidades
por mês), o negócio se justifica. Pouco a
pouco, o mesmo produto substituirá a
antiga versão nos 100 países em que a
Unilever está presente—só que com no-
mes diferentes (Sedai, em países de lín-
gua espanhola, e Sunsilk, nos demais).
Hoje, o segmento de xampus no Brasil é
muito diferente daquele do fim da déca-
da de 60, quando a maioria dos brasilei-
ros ainda lavava o cabelo com sabão de
coco. De menos de cinco fabricantes no
país, chegou-se aos atuais 2 000. A Uni-
lever detém 34% do mercado, que fatu-
rou 1,7 bilhão de reais em 2008. É um
bom quinhão, que a concorrência, no en-
tanto, tornou mais difícil manter •
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