
municação de excelência. A construção 

de grandes marcas é um trabalho que 

demanda muito critério combinado com 

essa consistência e qualidade. O brand 

equity de nossas marcas é muito bem cui

dado e isso é fundamental para construir 

e manter marcas que sejam admiradas e 

que toquem o coração e a vida dos con

sumidores. É através das nossas ativida

des de marketing que posicionamos as 

nossas marcas no mercado e que fazemos 

com que os nossos consumidores re

cebam corretamente o que queremos 

comunicar". 

E não são poucas as marcas da Unile

ver que contabilizam constantes inves

timentos publicitários: em Beleza, são 

Dove, Seda, Lux, Rexona, Axe, Clear, 

Close-up e Lifebuoy; em Higiene, O M O , 

Comfort, Brilhante e Ala; em Alimentos, 

Knorr, AdeS, Hellmanns e Becel; em 

Sorvetes, Kibon; além da própria marca 

corporativa Unilever, crescentemente 

presente na mídia. 

Como organizar bem e distribuir os 

recursos de forma otimizada entre tan

tos focos? Dutra explica, sinteticamente, 

como a companhia se posiciona: "A área 

de marketing é responsável pela comu

nicação, ativação e execução das marcas 

dentro de cada categoria de produto. Os 

diretores de marketing se reportam aos 

VP's de marketing. No caso de comuni

cação, a diretoria dedicada é responsável 

por comunicação interna, comunicação 

externa e a marca Unilever, sendo o re-

port dessas atividades feito à vice-presi

dência de assuntos corporativos". 

Malu López, diretora de mídia da 

Unilever, destaca o papel das agências na 

co-gestão da comunicação da empresa: 

grandes ousadias, seja porque a marca 

corporativa era praticamente desconhe

cida do grande público e não tinha, na 

prática, investimento publicitário pró

prio. Em um pouco mais de uma déca

da, porém, tudo mudou. Algumas das 

marcas de produtos adotaram linguagem 

de vanguarda e ousados posicionamen

tos; a companhia passou a utilizar uma 

ampla gama de agências, inclusive es

pecializadas em novas plataformas; e a 

própria marca corporativa ganhou rele

vância, passando tanto a estar presente 

na propaganda dos produtos, como a ter 

campanhas próprias. 

Luiz Carlos C. Dutra, vice-presidente 

de assuntos corporativos Brasil e Améri

ca Latina da Unilever, resume as razões 

pelas quais considera lógica a entrada da 

empresa, neste momento, entre os des

taques de nossa enquete: "Acredito que 

consistência e qualidade da mensagem 

são fundamentais para garantir uma co-



"Nossas agências são parceiras de negó

cio das nossas marcas. Com elas, divi

dimos estratégias, objetivos, sucessos e 

fracassos. Por sermos uma companhia 

multinacional, com marcas globais, a 

maioria de nossas agências de propa

ganda é selecionada globalmente. Po

rém, dada nossa atuação e relevância 

no mercado local, trabalhamos tam

bém com agências locais de ativação e 

especializadas - digitais, assessoria de 

imprensa e de conteúdo, entre outras". 

De fato, a lista de agências da Uni-

lever é impressionante, mesmo para o 

segundo maior anunciante do País (ou 

primeiro, se considerarmos os grandes 

descontos que o primeiro costuma ter 

dos veículos...): BorghiErh Lowe, JWT, 

Neogama/BBH, Ogilvy, F.biz, Cubo, 

New Content, Banco de Eventos, Bul-

let, B!Ferraz, Power 4 e CF. 

Coube a López, também, explicar a 

relação da companhia com os veículos 

e demais fornecedores da área de co

municação: "Somos o segundo maior 

anunciante do País e do mundo, tendo 

o privilegio de trabalhar com uma am

pla quantidade de veículos e fornecedo

res. Nossa atuação esta pautada por um 

Código de Princípio de Negócios, que 

determina uma relação de respeito com 

nossos fornecedores. O critério de sele

ção busca pelo equilíbrio entre qualida

de e vantagem competitiva que eles po

dem nos oferecer, sempre na busca pela 

excelência em comunicação, respeito ao 

consumidor e concordância com as boas 

praticas de mercado". 

Dutra ressalta a importância estraté

gica e operacional da comunicação de 

marketing no modelo de negócios e no 

posicionamento adotado pela compa

nhia e suas principais áreas e marcas: 

"Marketing é o core da nossa organiza

ção. Criamos produtos para fazer com 

que nossos consumidores se sintam bem 

e é preciso comunicar para eles o que 

significam nossas marcas, quais são seus 

diferenciais e benefícios. A comunica

ção com o consumidor é fundamental 

quando estamos falando de bens de 

consumo; e a propaganda é uma das 



ferramentas mais eficazes para levar a 

informação ao consumidor, gerando 

neles o desejo de experimentar um pro

duto. Obviamente, todo o trabalho de 

ponto de venda também é essencial, pois 

o 'momento da verdade' se dá quando o 

consumidor está no P D V e fará sua es

colha. Na Unilever, trabalhamos com o 

modelo de plano de comunicação 360°, 

onde todas as mídias, canais e pontos 

de contato com o consumidor estão 

integrados". 

E também é Dutra que nos aponta 

os marcos essenciais da história da co

municação da companhia no País: "A 

Unilever está no Brasil desde 1929. Foi 

pioneira em grande parte da categorias 

de produtos de limpeza e beleza. Criou 

algumas categorias, como por exemplo, 

cuidados pessoais, ao introduzir o primei

ro sabonete com perfume no Brasil. Seu 

trabalho de marketing caminha paralelo 

ao trabalho de desenvolvimento da comu

nicação no mercado nacional. Demons

tradoras de produtos conhecidas como 

'As senhorinhas Lever', as radionovelas, 

product placement, ou seja, uma serie de 

atividades de comunicação e marketing 

que inovaram em seu tempo, começaram 

conosco e nossas marcas. Mas a Unilever é 

uma companhia que foi formada enquan

to 'marca' apenas no começo desta déca

da. Até então éramos um conglomerado 

de empresas e suas marcas. A criação da 

Unilever foi um marco para a construção 

da imagem corporativa. O primeiro passo 

foi a inserção da logomarca Unilever nos 

comerciais de suas marcas em 2004, quan

do fizemos 75 anos de Brasil. De lá para 

cá, uma série de iniciativas foram sendo 

feitas para a construção da marca corpora

tiva. O primeiro comercial com a 'Família 

Bernardinho' foi essencial para mostrar 

aos consumidores a família de produtos 

Unilever. Outro grande momento foi a 

comemoração dos 80 anos de Unilever 

no Brasil quando a companhia celebrou 

com consumidores, clientes e funcioná

rios e foi mais um passo para democrati

zar a marca por trás de grandes marcas. E 

agora, a partir de outubro de 2010, a nova 

campanha - "Unilever. Cada gesto con

ta" - estará chegando aos lares brasileiros, 

mostrando como cada gesto realmente 

conta para fazer uma grande diferença e 

construir um futuro melhor para todos, 

todos os dias". 

De fato, a transformação do nome Uni

lever em marca tem feito muito bem para 

todos seus produtos e alavancado tanto 

vendas, como a própria imagem e repu

tação de suas múltiplas marcas, em um 

processo sinérgico de cross-fertilization. O 

modelo brasileiro, inclusive, deu tão certo 

que está sendo adotado como padrão em 

diversos outros países, onde a companhia 

inicia processo semelhante de fortaleci

mento da marca corporativa. 

Text Box
Fonte: About, São Paulo, ano 22, n. 908, p. 40-42, out./ nov. 2010.




