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80 PRODUTOS 
EM UM MÊS 
Em novembro, a Unilever vai lançar de 
uma só vez a maior safra de produtos para 
cabelos desde que chegou ao Brasil — tudo 
para tentar conter o avanço da rival P&G 
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brasileira da Unilever, se-
gunda maior fabricante de 
bens de consumo do mun-

do, com faturamento de 44 bilhões de 
euros, a imersão no universo feminino 
— e, sobretudo, no complexo mundo 
dos cabelos das mulheres — tornou-se 
uma prioridade. Desde julho, o grupo 
— que inclui de atendentes de call cen-
ter aos principais executivos de marke-
ting e vendas — tem participado de 
uma série de cursos e palestras com 
cabeleireiros e pesquisadores para en-
tender, em detalhes, o que leva uma 
mulher a escolher determinada marca 
de xampu ou que tipo de apetrecho ca-
pilar ela possui em casa (além, é claro, 
do imprescindível secador de cabelos). 
Ao longo de 13 encontros com até três 
dias de duração cada um, os "alunos" 
aprenderam, por exemplo, que a espes-
sura média do fio de cabelo das brasi-
leiras é 0,07 milímetro. E que 78% das 
consumidoras usam algum tipo de co-
loração — a informação, vale dizer, es-
tarreceu boa parte dos homens que 

participaram do programa. Poucas mu-
lheres no mundo dão tanta importância 
ao cuidado com os cabelos quanto as 
brasileiras. (Em média, elas gastam 35 
minutos por dia cuidando das madei-
xas.) E poucos países do mundo têm 
uma classe média emergente como o 
Brasil. Para as empresas de cosméticos, 
a Unilever entre elas, o recado está cla-
ro. Claríssimo, aliás. 

Nos últimos meses, a divisão de cabe-
los da empresa vem se preparando para 
o maior lançamento já realizado em sua 
história de 82 anos no país. No dia Ia de 
novembro, 80 novos produtos, entre 
marcas novas e extensões das linhas 
atuais, deverão chegar às gôndolas de 
farmácias e supermercados de uma só 
vez. Para promovê-los, a Unilever vai 
investir 500 milhões de reais nos pró-
ximos 12 meses — cinco vezes mais que 
o investido no relançamento da linha 
Seda em 2009, até então o projeto mais 
ambicioso da multinacional por aqui. 
"É a primeira vez que fazemos um lan-
çamento dessa magnitude", diz Andréa 
Salgueiro Cruz Lima, vice-presidente 
de cuidados pessoais da Unilever. "O 

No início de 2010, 50 
profissionais da Unilever 
começam a visitar casas 
de consumidores em todo 
o país para identificar seus 
hábitos de consumo. Eles 
descobrem que o gasto das 
mulheres da classe C com 
xampus já é maior que a 
média das classes A e B 
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A ATRIZ JULIANA PAES , GAROTA-PROPAGANDA D A P&G : 
o investimento publicitário da multinacional americana dobrou desde 2007 

LIDERANÇA SOB ATAQUE 
Embora a Unilever seja maior que a ProcterãGamble 
no Brasil, sua principal marca de xampus, Seda — líder 
de mercado desde 1998 —, vem perdendo espaço para a rival 

país é o maior mercado da Unilever nes-
se segmento e parte fundamental de 
nossos planos para dobrar de tamanho 
globalmente até 2015." 

Para lançar um número tão grande de 
produtos em uma só tacada, a Unilever 
partiu praticamente do zero no início 
de 2010.0 primeiro passo foi intensifi-
car o corpo a corpo com os consumido-
res. Entre janeiro de 2010 e setembro 
deste ano, um grupo de 50 funcionários 
do departamento de marketing visitou 
80 lares em 32 cidades do Brasil — o 
dobro do que costumava ser feito pela 
companhia. As visitas passaram a ser 
realizadas mensalmente, com duração 
de um ou dois dias, e não somente uma 
vez por ano, como era de praxe. "Nessa 
maratona, descobrimos, por exemplo, 
que as consumidoras compravam até 
cinco xampus diferentes para usar ao 
mesmo tempo, independentemente de 
sua classe social", diz Andréa. 

NOVAS MARCAS 
Com esse "mapa do consumo" em mãos, 
os executivos da Unilever partiram pa-
ra a segunda etapa do projeto — definir 
os segmentos de mercado que seriam 
atendidos e com quais produtos. Em 
novembro de 2010, a receptividade a 26 
marcas inéditas no Brasil foi testada 
entre 3 500 consumidores — a maior 
parte dos itens integrava o portfólio da 
americana Alberto Culvier, empresa 
adquirida em setembro de 2010 por 10 
bilhões de dólares. Por fim, optou-se 
por lançar as marcas Tresemmé e Ke-
ratinoloy, desenvolvida pela filial tailan-
desa. "As consumidoras estão ávidas por 
novidades e se mostraram dispostas a 
pagar mais por isso", diz Eduardo Cam-
panella, gerente das duas novas marcas. 
Em abril, assim que a decisão sobre 
quais produtos seriam lançados foi to-
mada, o departamento de pesquisa e 
desenvolvimento da Unilever em Vali-
nhos, no interior de São Paulo, iniciou 
sua corrida. Em pouco mais de seis me-
ses — um quarto do tempo habitual —, 
os pesquisadores conseguiram as apro-
vações necessárias na Anvisa, a agência 
que regula o setor, e adaptaram as fra-
grâncias dos produtos ao gosto das bra-
sileiras. Enquanto isso, a equipe comer-A ut
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O CABELEIREIRO WANDERLEY NUNES: processo contra a Unilever 

ciai reuniu representantes dos 50 maio-
res varejistas do país no laboratório de 
realidade virtual para testar a exposição 
das marcas nas góndolas. 

O investimento inédito da Unilever 
no segmento de produtos para cabelos 
se justifica pelas circunstâncias do 
mercado de consumo e pelo despertar 
de grandes concorrentes globais. No 
ano passado, essa categoria movimen-
tou 3,8 bilhões de reais, segundo a con-
sultoria Kantar Worldpanel. Embora 
mantenha a liderança indiscutível de 
mercado, com quase 30% de participa-
ção, a principal marca da companhia 
vem perdendo espaço para a Pantene, 
da americana Procter&Gamble. De 
2009 para cá, a participação de merca-
do da Seda caiu 5 pontos percentuais, 
para 16,4% — ao passo que a fatia da 
Pantene passou de 5% para 9%, o sufi-
ciente para chegar à vice-liderança no 
segmento (veja quadro). Desde que re-

O mercado 
brasileiro de 
cuidados com 
os cabelos 
movimentou 
3,8 bilhões de 
reais em 2010 

lançou a marca Pantene, em dezembro 
de 2007, a P&G praticamente dobrou 
seu investimento em publicidade, para 
quase 1 bilhão de reais por ano. Suas 
ações de marketing incluem a contra-
tação da modelo Gisele Biindchen co-
mo garota-propaganda e um acordo 
com a TV Globo para realizar inser-
ções publicitárias de suas 25 marcas 

em programas como Estrelas, da apre-
sentadora Angélica. "Num país onde 
90% da população assiste televisão, as 
celebridades são o caminho mais rápi-
do para disseminar uma mensagem", 
diz Levi Carneiro, diretor da agência 
de branding Troiano. 

Antes de fazer seu maior lançamen-
to no Brasil, a Unilever preparou-se 
para não repetir os erros cometidos no 
relançamento da marca Seda em 2009. 
Na época, a empresa investiu 125 mi-
lhões de reais para alterar a fórmula, 
a textura e a embalagem do produto, 
percebido como popular demais mes-
mo entre os consumidores da classe C. 
Para melhorar a imagem da marca, a 
Unilever fez parcerias com sete cabe-
leireiros famosos. No começo, deu 
certo: a participação de mercado da 
Seda cresceu 2,3 pontos percentuais 
em volume nos primeiros oito meses 
após o lançamento. Mas voltou ao pa-
tamar anterior nos meses seguintes. 
Um dos motivos foi um descasamento 
entre o valor cobrado e a imagem do 
produto perante o consumidor. Para 
compensar parte do aumento de cus-
tos com as novas matérias-primas dos 
xampus e condicionadores, a Unilever 
reajustou em 10% os preços da linha 
Seda. Mas, apesar de mais caros, esses 
itens continuaram posicionados nas 
góndolas ao lado de marcas populares. 
"A qualidade do produto melhorou, 
mas o consumidor não via por que pa-
gar mais por ele", diz um ex-executivo 
da Unilever. Também em 2009, a em-
presa iniciou negociações com o cabe-
leireiro Wanderley Nunes para divul-
gar seus produtos em eventos e pro-
gramas de TV, além de patrocinar a 
abertura de uma escola de cabeleirei-
ros. Após uma briga típica de salões de 
cabeleireiro, o acordo foi rompido me-
ses depois. Para a Unilever, Nunes se 
recusou a cumprir sua parte do con-
trato. O cabeleireiro, por sua vez, acu-
sa a empresa de ter encerrado o pro-
jeto unilateralmente. (Atualmente, 
ambos brigam na Justiça. Em agosto, 
Nunes bandeou-se para o lado da 
P&G.) A disputa pelos cabelos das bra-
sileiras pode não ser fácil — mas pode 
ser bem divertida.  A ut
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 45, n. 21, p. 92-96, 2 nov. 2011.




