
 

mudança 

DE HÁBITO 

Unilever dá nome ao time 

de vôlei feminino para 

adequar carro-chefe 

da empresa no esporte 

à nova estratégia de 

comunicação mundial da 

marca, traçada até 2012 

 

s meses de abril e maio marcaram um 
período de incertezas no vôlei nacio-
nal. Em meio à saída de potências 
como Finasa, Ulbra e Unisul, porém, 

chamou a atenção um comunicado distribuído à 
imprensa na primeira semana de junho. Nele, a 
Unilever anunciava a mudança do nome de seu 
time profissional feminino da modalidade, am-
pliando ainda mais sua atuação no esporte. 
A partir desta temporada, o Rexona-Ades deu 
lugar ao Time Unilever. A alteração do nome da 
equipe tem como objetivo adequar o carro-chefe 
das ações da empresa no esporte à nova estra-
tégia de comunicação mundial da marca Unilever. 
"Desenhamos um planejamento estratégico, lá em 
2004, que foi chamado de Unilever 2012. Nele, o 
objetivo é pegar a comunicação da marca e 
colocar no coração da nossa estratégia para todo 
o país", conta Luiz Carlos Dutra, vice-presi-dente 
de assuntos corporativos da Unilever. 

Dessa forma, a alteração do nome da equipe 
do Rexona-Ades se tornou um passo natural para 
os anseios da companhia de, até 2012, reforçar a 
percepção da marca Unilever no país. Com mais 
de uma centena de produtos, a empresa sempre 
teve dificuldades de ser entendida pelo grande pú- 
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blico. Sendo assim, desde 2004 tem trabalhado uma mudança de comunicação, por 
meio do investimento em mídia tradicional e, agora, no esporte. 

"O vôlei não só traz uma grande visibilidade como também uma mensagem im-
portante que é a da vitalidade por meio do esporte. Uma das melhores formas de se 
ter qualidade de vida é a partir do esporte. Ainda mais quando ele é associado a um 
projeto social cuja base é a educação por meio do esporte", diz Dutra, referindo-se 
também ao programa de responsabilidade social desenvolvido pela empresa e que foi 
a base para a criação do time de vôlei (leia mais detalhes no box à página 19). 

A decisão de mudar o nome da equipe hexacampeã da Superliga, de acordo com 
o executivo, foi tomada no ano passado, antes mesmo de o segundo esporte mais 
popular do país entrar num período marcado pela fuga de patrocinadores tradicionais 
da modalidade e pela discussão da citação do nome da marca que banca o time pelos 
principais veículos de imprensa. 

"A gente decidiu mudar no ano passado, mas preferiu esperar o lançamento da 
nova campanha da marca [em comerciais na TV] para fazer a alteração. Mas há um 
ano já havíamos amarrado a sequência de fatos. Se tivéssemos lançado o time em 
2004, não teria o mesmo peso de agora. Teria ajudado, mas não teria o mesmo peso",. 

O início dessa mudança foi dado em 2007, num comercial de TV que tinha como 
protagonista o técnico Bemardinho e sua família interagindo com uma série de produtos 
da Uniiever. A peça publicitária reproduzia aquilo que seria a volta da família das 
compras no supermercado. Bemardinho é casado com a ex-jogadora Fernanda 
Ven-turini. Tem um filho de seu primeiro casamento, Bruno, que é levantador da 
seleção brasileira de vôlei, e mais uma filha da união com Fernanda, Vitória. 

Os três personagens ligados ao vôlei reproduziam movimentos do esporte para 
guardar os produtos na casa. O vídeo terminava com a filha mais nova "chutando" um 
produto para guardá-lo, "traindo" a tradição do vôlei na família. 



"Com base numa pesquisa de percepção, fizemos o primeiro comercial com a 
família Bernardinho e uma combinação das marcas com a Unilever. Foi um sucesso 
extraordinário. A percepção da marca desde então aumentou em 160%", revela Dutra. 

Desde janeiro deste ano, dando sequência a essa nova fase, a empresa faz uma 
campanha institucional em mídia reforçando a Unilever, e não apenas os produtos que 
ela comercializa. Paralelamente, foi feito um trabalho para que o time de vôlei mudase 
de nome. "Para reforçar a adequação, decidimos renomear o time. Além disso, ele 
agora representa a companhia toda, e não uma ou duas marcas", conta Dutra. 

Com isso, o vôlei é encarado, pela empresa, como uma espécie de braço para 
comunicar o investimento em saúde e bem-estar, um dos cinco pilares que guiam toda 
a comunicação da Unilever nessa nova fase. Isso não significa, porém, que a marca 
principal vai matar os produtos que ela produz e vende. O objetivo é mudar a forma 
de se comunicar, mas não suprimir as demais marcas. O vôlei, nesse sentido, 
torna-se emblemático. "Nunca a marca Unilever vai competir com as suas marcas. O 
fato é que ela fica mais forte pelas marcas que produz. E essa visibilidade maior da 
Unilever ajuda nesse crescimento dos produtos como um todo", diz Dutra. 

Por isso mesmo, a empresa não fará grandes mudanças na maneira como trata 
a equipe de vôlei. Com o foco em campanhas institucionais de mídia, a modalidade 
continuará a ser explorada como importante ferramenta para gerar um reconhecimen- 

 

to espontâneo da marca no dia-a-dia das pessoas. A mudança mais significativa será 
mandar algumas partidas no ginásio do Maracanãzinho, para atrair mais público. 

"Temos uma combinação histórica de fatores, e o time começa a mostrar que a 
ideia de vitalidade não é apenas um discurso da companhia, mas uma prática. Cada 
vez mais nós mostramos isso, e no segundo esporte mais importante do Brasil". 

Por conta disso, Dutra defende que o patrocínio ao vôlei deverá se tornar uma 
premissa da Unilever, independentemente de quem estiver à frente da companhia. 

"O esporte passa a ser integrado na estratégia da empresa. Tem uma aderência 
grande e por trás um projeto de desenvolvimento social que faz uma diferença enor-
me. Para uma coisa dessas ser legitima, tem de estar ligada à estratégia e ao DNA". 

Com o fim do apoio do Finasa ao vôlei feminino profissional, o projeto da Unilever 
se transformou no mais longevo da modalidade para as mulheres. Existente desde 
1994, o aporte ao time de vôlei, que beira os R$ 10 milhões ao ano, já resistiu a três 
trocas de comando da empresa no Brasil. "O projeto passa a ter perenidade que inde-
pende das pessoas. Quando está ligado à estratégia da empresa, ele faz todo sentido. 
É importante buscar isso sempre. Se houver zona de conforto, o negócio acaba". 

Sinal de que, do jeito que as coisas vão, a Unilever deverá comemorar por muito 
mais tempo sua participação no vôlei brasileiro. O esporte agradece. 



projeto social 

também vira Unilever 

 

 

Text Box
Fonte: Máquina do Esporte, São Paulo, ano 2, n. 11, p. 16-19. 2010.




