
%HermesFileInfo:N-6:20120917:

N6 negócios SEGUNDA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO

RECEITA NO RECIBO

Lílian Cunha

Vender maionese, na década de
60, era fácil. Afinal, a Unilever
tinha acabado de lançar o produ-
to no Brasil. Nos anos 70 e 80 – e
até nos 90 –, também não foi
difícil continuar dominando o
mercado. Havia uma marca ou
outra e, quando uma delas co-
meçou a ganhar força, como
aconteceu com a Arisco, a Unile-
ver simplesmente comprou a
concorrência. Nos anos 2000,
especialmente nos últimos seis
anos, a coisa mudou.

Empresas nacionais passaram
a inovar e ganhar mercado. Com-
panhias internacionais também
investiram para crescer. A Unile-
ver,que poucasvezesse sentiuin-
comodada pela concorrência em
suahistórianoBrasil,precisourea-
gir. O primeiro passo foi lançar
versões mais saudáveis de maio-
nese, como a Hellmann’s com co-
lesterol reduzido e a feita de leite.

Mas ter apenas novos produ-
tos não foi suficiente. Desde

2010, a empresa não crescia no
Brasil. A realidade de um novo
mercado, cada vez mais disputa-
do, exigiu mais e a Unilever
apostou em ações de marketing
mais sofisticadas e inovadoras.

Para fidelizar e garantir que o
consumidor de Hellmann’s não
mudasse para outras marcas, a
Unilever fez uma campanha tes-
te, por três meses este ano, com
a rede paulistana de supermer-
cados St. Marché. Sem muito
alarde, a empresa instalou um
software nos caixas registrado-
ras da rede, que passaram a de-
tectar quando uma maionese
Hellmann’s era comprada.

No momento em que o clien-
te passava suas compras pelo
caixa, o programa registrava
quais dos produtos adquiridos
poderia render um prato feito
com a maionese e imprimia a re-
ceita na nota fiscal. Se alguém,
por exemplo, comprasse Hell-
mann’s, alface e atum, o softwa-
re, indicaria, por exemplo, uma
salada de atum. Ingredientes e

modo de fazer estariam todos
no recibo das compras.

Foram ações criativas como
essa, segundo Keith Weed, dire-
tor mundial de marketing da
Unilever, que fizeram a empre-
sa retomar o crescimento no úl-
timo trimestre no Brasil. “Hou-
ve uma expansão de dois dígi-
tos no País”, diz o executivo.

A necessidade criada por um
novo cenário de maior concor-
rência, segundo Weed, deu às
ações de marketing e campa-
nhas publicitárias da Unilever
uma maior força estratégica. O
sucesso que elas alcançaram,
por sua vez, trouxeram desta-
ques para essas ações dentro da
empresa. Por isso, elas agora se-
rão “globalizadas”.

“Experiências desenvolvidas
no Brasil, como a de Hell-
mann’s, serão espalhadas pelo
mundo. Afinal, boas ideias via-
jam, as ruins morrem no mes-
mo lugar.” No Brasil, a ação de-
ve ser retomada ainda este ano
e estendida para outras redes
de supermercado.

Outra campanha que será in-
ternacionalizada é a corporati-
va, desenvolvida pelo marke-
ting da Unilever a partir de
2004 . A meta era fazer com que
não só os produtos, mas tam-
bém a marca Unilever fosse re-
conhecida pelo consumidor. Es-
sa campanha corporativa, ago-
ra sob o comando de Weed, co-
meça a ser replicada em todos
os 190 países em que a fabrican-

te de bens de consumo atua.
“A marca ficou tão conhecida

que o nome Unilever fará agora,
pela primeira vez, parte da mar-
ca de um produto: o purificador
de água Unilever Pure it”, diz o
diretor. Lançado há um ano pa-
ra testar o mercado (o purifica-
dor era vendido por consulto-
ras Jequiti), o Unilever Pure it
chega ao varejo em outubro pa-
ra ser vendido a R$ 249.

Muita marca. O marketing, efe-
tivamente faz diferença, segun-
do Maurício Morgado, especia-
lista em varejo da Fundação Ge-
túlio Vargas e da consultoria
Morgado & Vitelli. “O problema
équeaUnilever temmuitas mar-
cas e vai ser difícil pensar em

ações criativas e sofisticadas pa-
ra todas elas”, afirma. “A Unile-
ver tem muita força nas maiores
cidades e preservar isso com
campanhas publicitárias é fun-
damental. O problema está nas
cidades menores.”

No interior, a multinacional
anglo-holandesa perde para
competidores regionais. Mui-
tos deles, como a fabricante de
molhos de tomate Fugini, cres-
ceram a partir de cidades mé-
dias e se nacionalizaram. Com
inovações, como foi o lança-
mento do molho em embala-
gem sachê, a marca que é de
Monte Alto, no interior de São
Paulo, cresceu e desbancou a
Pomarola, da Unilever – mar-
ca que vendida para a Cargill.

MÍDIA&MKT

Keith Weed, diretor mundial da Unilever,
explica por que a operação brasileira virou
exportadora de estratégias de marketing

‘Boas ideias
viajam. As
ruins ficam
onde estão’

Making of

} Decolar.com, e-commerce
de turismo, lança filme
com time de celebridades

Dois filmes na mesma tela

TODOS EM UM COMERCIAL

● Só para cliente Hellmann´s
O consumidor vai ao
supermercado e faz suas compras
como sempre. O foco da ação de
fidelização são os que levam a
maionese Hellmann’s.

● No caixa
Um software é instalado no caixa da
loja. Quando o leitor de código de
barras detecta a maionese, o progra-
ma analisa os produtos que a pes-
soa está comprando.

● Compras são ingredientes
O software monta uma receita com
Hellmann’s. Os produtos
registrados são os ingredientes. A
receita e o modo de fazer saem
impressos no recibo.

Criada pela R.E.F. Comunicação, campanha
será veiculada em TV aberta e fechada,
além de mídia impressa e rádio

Você compra uma TV de LCD
num dia, no outro a coqueluche é
adetelaLED.OiPhone4schegou
aoBrasilemdezembro–masago-
ra a bola da vez é o iPhone 5. Hoje,
tudoéfugaz,tecnológicoeatuali-
zado em poucos segundos. Essa
corridapelamodernidade,dizem
osespecialistas,geraumefeitoco-
lateral: a onda “revival”, de retor-
no a símbolos do passado.

O Instagram e seu estilo Pola-
roide as armações de óculosmo-
delo Ray Ban anos 70 são só al-
gunsexemplos. Maso mais novo
eco do passado chega esta sema-
na aos supermercados de todo
Brasil:o chocolate Lollo, da Nes-
tlé. Lançado no País em 1982, o
Lollo foi líder de vendas em sua

categoria até 1992, quando, por
ordem da matriz, na Suíça, seu
nome mudou para Milkybar.

“OBrasileraumpaístotalmen-
te diferente e o mercado de cho-
colates não era tão desenvolvido
quanto agora”, diz Marco Nonis,
diretor da unidade de chocolates
da Nestlé Brasil. O consumo de
chocolate em 1992, por exemplo,
era de 1 quilo por habitante ao
ano. Hoje, é de 2,5 quilos. O Brasil
não era tão importante para as
multinacionais como é agora e
manter uma marca nacional de-
mandava investimentos. Por is-
so, naquele tempo, a matriz
achou que o melhor a fazer seria
alinharglobalmenteamarcaeeli-
minar o nome Lollo do mercado.

“Houve muitas queixas, mas
a companhia achava que – co-
mo o consumidor de Lollo era
criança ou muito jovem – o pú-
blico do chocolate iria logo se
renovare a nova marca se conso-
lidaria”, explica Nonis. Mas não
foi o que aconteceu. Vinte anos

depois, o Milkybar praticamen-
te desapareceu do mercado. É
vendido somente em formato
miniatura, na caixa de bom-
bons “Especialidades Nestlé”.

Agora, a companhia avalia que
pode recuperar as vendas perdi-

das com o relançamento de Lol-
lo, que terá vaquinha na embala-
gem e tudo, como nos anos 80.

“Sempre monitoramos as re-
dessociaisevimosquemuitagen-
te citava o Lollo com saudades”,
diz Ricardo Bassani, gerente de

marketingdamultinacionalsuíça.
A companhia, então, resolveu

estudar a viabilidade de voltar
coma marca– ecom areceita ori-
ginal do chocolate, que era mais
macia que a atual. Além de medir
o grau de lembrança de Lollo (a

Nestlé não divulgou números), a
maiorfabricantede alimentosdo
mundo também verificou se te-
ria condições tecnológicas de
produzirnovamenteareceitaori-
ginal. “Afinal, em 20 anos, o ma-
quinário de produção também já
não é o mesmo”, diz Nonis. O re-
sultado, um ano depois, é a volta
do Lollo, em barras de 28 gramas
eempacotes comtrêsunidades–
e uma campanha com peças de
TV, mídia impressa, mas, princi-
palmente,internet.Oslogananti-
go, “O chocolate fofinho da Nes-
tlé”, também volta com tudo.

“A comunicação do Lollo, nos
anos 80, era muito simpática e
isso criou um residual de memó-
ria que existe até hoje”, diz
Eduardo Tomiya, especialista
em marcas da BrandAnalytics.

NaNestlé,acredita-sequeavol-
ta terá impacto não só no público
que se lembra da marca, mas tam-
bém no que não a conheceu. “Afi-
nal, hoje, é ‘cool’ fazer referências
ao passado”, diz Nonis. / L.C.

FOCO NÃO É SÓ O INTERNAUTA

Na onda ‘revival’, Nestlé Brasil relança chocolate Lollo

FOTOS REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

No mesmo cinema, na mesma
tela e no mesmo horário, os es-
pectadores verão filmes publici-
tários diferentes. A façanha é da
a AgênciaClick, para a linha de
sabonetes líquidos Nivea.

Quem for assistir O Legado Bour-
ne e Abraham Lincoln: Caçador
de Vampiros até dia 23 nas salas
4D do Shopping JK Iguatemi,
em São Paulo, vai passar por es-
sa experiência.

Óculos cromáticos com fil-
tros de cores distintas serão dei-
xados em lados diferentes da sa-
la. Quem ficar com os óculos
vermelhos verá o filme com te-
ma banho especial. A outra me-
tade usará óculos verdes e verá
o filme sobre banho refrescan-
te. As imagens de dois filmes

ficam sobrepostas pois o comer-
cial foi gravado em tom mono-
cromático e depois recebeu efei-
tos em pós-produção que cria-
ram histórias diferentes, com
base na polarização de cores. A
ideia, segundo a agência, é mos-
trar a variedade da linha de sabo-
netes líquidos./L.C.

DIVULGAÇÃO

JOSÉ PATRICÍO/AE

Dez famosos

Marca. ‘Ações
criadas no Brasil,
como a de
Hellmann’s, vão
ser espalhadas
pelo mundo’, diz
Weed.

Ao monitorar redes
sociais, multinacional viu
que marca podia salvar
vendas do chocolate que
virou Milkybar em 1992

Massiva

Encolheu.
Como
Milkybar,
chocolate
perdeu
mercado,
diz Nonis

DIVULGAÇÃO

Dois em um. Um filme foi gravado em vermelho, outro em verde
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 set. 2012, Negócios, p. N6.




