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Dividido em quatro fases, o 
reposicionamento de Seda chega 
a seu estágio final. Desde julho do 
ano passado a marca da Unilever 
trabalha uma virada estratégica, 
almejando uma imagem mais 
premium, sem alterar seu público-
alvo. “Seda está no segmento in-
termediário de preços, mas é uma 
marca que tem seu mix de vendas 
bastante heterogêneo, alcançando 
todas as classes sociais”, conta 
Erik Galardi, diretor de marketing 
para cabelos da multinacional.

As mudanças são um projeto 
global da Unilever, mas foram 
materializadas no Brasil pelo fato 
de o País ser o maior mercado 
para a companhia no segmen-
to de produtos para cabelos. 
Considerando também todos 
os concorrentes do setor, perde 
apenas para os Estados Unidos. 
O reposicionamento deve con-
sumir investimentos de cerca de 
R$ 100 milhões em um ano.

Depois de deixar de patroci-
nar eventos de massa e passar 
a relacionar a marca à moda, 
a Unilever reforça sua entrada 
no mundo fashion mostrando o 

Entrar em campo com os 
melhores jogadores do mundo e 
sentir a vibração da torcida que 
se agita pela maior competição 
de futebol do planeta. O que 
seria o sonho de qualquer crian-
ça — e, provavelmente, de boa 
parte dos adultos — poderá se 
tornar realidade com a promoção 
“Vivendo um sonho de craque”, 
que o McDonald’s lança neste 
mês, já aquecendo os ânimos 
para a Copa da África do Sul.

Patrocinadora oficial do mun-
dial, a rede de fast-food dá início 
a uma série de ações que preten-
dem aproximar o universo do 
futebol de todos os clientes que 
frequentam seus restaurantes na 
América Latina. O contrato glo-
bal de patrocínio do McDonald’s 
com a Federação Internacional 
de Futebol (Fifa) abrange a 
realização de atividades que 
extrapolam a simples exposição 
da marca nos jogos e eventos 
relacionados à Copa.

Pela terceira vez, a empresa 
ficou responsável pela ala infantil 
do torneio. Assim como fez nos 
mundiais de 2002 (no Japão e 
na Coreia do Sul) e de 2006 (na 
Alemanha), a rede de restauran-
tes será responsável por recrutar 

backstage das passarelas com o 
objetivo de apresentar os bene-
fícios funcionais das diferentes 
fórmulas de Seda. 

O ponto alto desta fase foi a 
presença da marca na edição ou-
tono/inverno 2010 da São Paulo 
Fashion Week, realizada em janei-
ro. Como patrocinadora oficial do 
evento, ganhou o direito de acom-
panhar os bastidores dos desfiles. 
Aproveitou, então, para realizar 
uma série de minidocumentários e 
revelar ao público o que acontece 
atrás das cortinas. A New Content 
foi a responsável pela produção e 
execução do projeto.

Seda em linguagem documental
Filmes sem roteiros são o ponto alto do projeto da New Content para a marca da Unilever 
Renato Pezzotti

Moda multimídia
“Registramos as diferentes 

experiências dos personagens 
e transformamos esse material 
em diferentes conteúdos, com 
comerciais para TV, filmes para 
internet e peças para mídia im-
pressa”, conta Roberto Feres, 
diretor editorial da agência. Os 
personagens escolhidos foram 
a modelo Débora Müller, os 
cabeleireiros Celso Kamura e 
Wanderley Nunes, os estilistas 
Alexandre Herchcovitch e Gló-
ria Coelho e as jornalistas Chris 
Francine e Paula Martins.

“Os filmes foram feitos sem 

roteiros”, explica Marcelo Pás-
coa, diretor de criação da New 
Content. “A linguagem é total-
mente documental. A união do 
trabalho da modelo, do estilista 
e do cabeleireiro serviu para 
mostrar que Seda estava efe-
tivamente dentro do evento”, 
acrescenta.

Páscoa ressalva que os teles-
pectadores veem na TV apenas 
uma fração do projeto. No site 
da Seda para o SPFW (www.
sedanospfw.com.br) estão todas 
as produções realizadas durante 
a semana de moda, incluindo 
oito filmes, fotos e editoriais que 

as crianças, de mais de 50 países, 
que entrarão em campo de mãos 
dadas com os jogadores das 32 
seleções participantes da Copa. 

“Nas duas edições anteriores 
conseguimos levar cerca de 2 mil 
crianças ao torneio, e esperamos 
um grande sucesso de inscritos 
para essa etapa da África do 
Sul”, frisa o diretor de planeja-
mento e de marketing da marca 
McDonald’s no Brasil, Roberto 
Gnypek.

Mecânica interativa
Desta vez, serão cinco bra-

sileiros sortudos, entre 6 e 10 
anos, com direito a acompa-
nhante. Eles ficarão cinco dias na 
África do Sul para acompanhar 
a seleção brasileira na partida 
contra Portugal, pela primeira 
fase do mundial, marcada para 
25 de junho.

A ação promocional tem mecâ-
nica alicerçada, em grande parte, 
no ambiente da internet. Para 
viabilizar as inscrições a Taterka 
criou o hotsite Sonho de Craque, 
onde os interessados em partici-
par deverão postar vídeos, dese-
nhos, textos ou fotos com o tema 
“Eu vou com o Brasil para a Copa”. 
Os trabalhos ficarão disponíveis 

no portal para serem votados 
pelos próprios internautas. Quem 
não tem acesso à internet também 
poderá participar do concurso. 
“Todos os nossos restaurantes 
terão várias peças de divulgação 
da promoção e irão receber os 
trabalhos das crianças, que serão 
digitalizados e, posteriormente, in-
seridos no site”, explica Gnypek. 

Depois de votadas pelos in-
ternautas, as cem melhores pe-
ças serão classificadas por uma 
comissão, da qual fará parte o 
jogador de futebol pentacampeão 
Cafu. Dentre elas, serão escolhi-
das as cinco cujos autores embar-
carão para a África do Sul.

Passe de mágica
Como mote da campanha, a 

Taterka combinou a paixão pelo 
futebol, a importância do esporte 
e da qualidade de vida e a magia 
infantil em um filme produzido 
pela Conspiração. Na peça, uma 
criança entra em uma loja do 
McDonald’s acompanhada do pai. 
De repente, o restaurante trans-
forma-se no corredor que conduz 
ao campo de futebol, e a criança é 
levada para dentro da Copa.

“Tentamos traduzir uma 
fantasia, um sonho único, algo 

McDonald’s realiza sonho infantil

que não tem preço. Essa cam-
panha pretende pavimentar 
o caminho que o McDonald’s 
quer trilhar até a Copa de 2014, 
quando serão realizadas gran-
des ações para celebrar o even-
to em nosso País”, adianta o 
sócio e diretor de atendimento 

da Taterka, Eduardo Simon.
“Estimular a prática de es-

portes faz parte da filosofia da 
nossa marca. Patrocinar uma 
Copa do Mundo traz uma credi-
bilidade ainda maior aos nossos 
produtos”, acrescenta Gnypek. 

Bárbara Sacchitiello

Campanha da Taterka transforma restaurante do McDonald’s  
em corredor que conduz a gramado da Copa da África

estiveram no jornal do evento.
Agora, Seda parte para uma 

estratégia mais agressiva, voltada 
para os consumidores. A marca 
escolheu sua oitava expert, a 
jornalista Lilian Pacce, que pres-
tará consultoria de moda na pro-
moção Moda da Cabeça aos Pés, 
desenvolvida pela Bullet. A ação 
premiará cem pessoas, que terão 
seus sapatos e roupas financiados 
pela marca durante um ano. O 
investimento apenas na promo-
ção — que vai até o final de abril 
— supera os R$ 13 milhões, com 
prêmios que, somados, chegam a 
R$ 1,3 milhão.

Experts em moda revelam os bastidores dos desfiles na campanha que reforça o novo posicionamento de Seda
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 31, n. 1397, p. 19, 22 fev. 2010.




