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Campanhas

Holofotes nos fãs
Seguidores da marca no Facebook protagonizam ação institucional da Unilever

Por ROBERT GALBRAITH rgalbraith@grupomm.com.br

O desabafo de uma mulher negra em rede 
social sobre a vergonha que sentia de 

seus cabelos na infância e na adolescência 
e como conseguiu superar esse sentimento 
negativo é uma grande lição que pode ins-
pirar outras pessoas aflitas por questões de 
autoestima. Este depoimento foi um dos 
mais de 30 selecionados pela Unilever em 
sua página oficial no Facebook para ser-
vir de base para o desenvolvimento da no-
va campanha institucional da companhia. 

O trabalho criativo da Fbiz, agência es-
colhida para a ação, partiu do conteúdo 
gerado pelo público que interage com as 
marcas da Unilever nas redes sociais. Serão 
cinco breves documentários com cerca de 
três minutos e meio produzidos pela Muke-
ca Filmes, com direção de Cesar Netto. Ca-
da episódio é dedicado a um dos temas de 
sustentabilidade eleitos pela multinacional 
como pilares de seu posicionamento: auto-
estima, desenvolvimento infantil, meio am-
biente, nutrição e saúde. Autores de depoi-
mentos considerados interessantes foram 
convidados a tê-los gravados com a parti-
cipação de especialistas eleitos para darem 
seus pareceres sobre cada tema. A íntegra 

maior associação com a corporativa nas úl-
timas três pesquisas da Ipsos.

O trabalho nas redes sociais, também 
desenvolvido pela Fbiz, tem como princi-
pal tarefa monitorar as comunidades virtu-
ais dedicadas às diversas marcas do portfó-
lio da Unilever. Naquela dedicada à marca 
corporativa, os seguidores, recentemente, 
passaram de cem mil, cultivados por dicas 
postadas diariamente sobre os cinco temas 
eleitos na plataforma de sustentabilidade. 
“É dessa forma que colocamos em prática 
o mote da companhia, incentivando cada 
membro das comunidades virtuais a dar sua 
contribuição para um mundo melhor”, diz 
Cecília. Para Roberto Grossman, sócio-di-
retor da Fbiz, “a ideia é que os depoimen-
tos inspirem outros membros e que estes 
ampliem a comunidade”. O perfil dominan-
te dos fãs da marca no Facebook é de mu-
lheres (75%) com idades entre 25 e 45 anos.

Para Cecília, os reflexos de uma marca 
corporativa sólida servem de lastro para to-
dos os produtos da Unilever no Brasil, além 
de deixar um terreno mais fértil para lan-
çamentos internacionais no mercado local, 
como o sabonete Lifebuoy e o purificador 
de água Purity. O trabalho de fortalecimen-
to da marca corporativa Unilever, que co-
meçou a ter um direcionamento específi-
co no Brasil em 2004, se tornou referência 
global. “Somos benchmark para todos os 
mercados e temos feito apresentações em 
nossa matriz, em Londres”, conta a execu-
tiva. Curiosamente, nesse período a opera-
ção brasileira cresceu acima da média glo-
bal e se tornou a segunda maior operação 
da Unilever no ano passado, atrás apenas 
dos Estados Unidos. “Estamos à frente de 
países como China e Índia”, afirma Cecília.

dos filmes tem exibição prevista a partir da 
próxima segunda-feira, 22, com versões de 
30 segundos, que serão veiculados em spots 
em rádios a partir de setembro.

Cecilia Dias, diretora de comunicação 
da Unilever, afirma que a nova fase da co-
municação institucional, na qual usa o mo-
te “Cada gesto conta” — adaptação brasi-
leira do conceito global “Small action, big 

difference”, criado pela Ogilvy — visa refor-
çar ainda mais o conhecimento público da 
marca corporativa da multinacional, assim 
como agregar valor à sua percepção. Na úl-
tima pesquisa encomendada ao instituto 
Ipsos Public Affairs, realizada há três anos, 
73% dos entrevistados declararam conhecer 
a marca corporativa da Unilever. As marcas 
Omo, Dove e Seda são as que obtiveram a 

Os cinco documentários foram criados pela Fbiz e produzidos pela Mukeca Filmes
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1472, p. 23, 15 ago. 2011.




