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Imagem
revitalizada

Ao completar 75 anos de atuação

no Brasil, a Unilever resolveu dar

uma repaginada em seu visual. De-

pois de passar o "facão" nas gordu-

ras, reduzindo seu portfólio global

de 1200 marcas para 400, a gigan-

te anglo-holandesa investe come-

moração de seu aniversário e na

divulgação de uma nova imagem

corporativa em todo o território na-

cional. De acordo com o diretor de

assuntos corporativos da organiza-

ção, Luiz Carlos Dutra, a estraté-

gia é levar vitalidade para o dia-a-

dia do consumidor e atender às ne-

cessidades diárias de nutrição, hi-

giene e cuidados pessoais.

O grande ícone de todo esse pro-

cesso de reformulação é o novo

logo da Unilever, que reúne figuras

como sol, DNA, abelha, flor, cabe-
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lo, palmeira, molhos, colher, tigela,

temperos, peixe, pássaro, recicla-

gem, sorvete, chá e coração dentro

da letra "U". O executivo, que tam-

bém atua como vice-presidente do

Conselho de Auto-regulamentação

Publicitária (Conar) e como presi-

dente do conselho superior da Asso-

ciação Brasileira de Anunciantes,

prevê que até dezembro de 2005, o

símbolo aparecerá impresso nas

embalagens de todos os produtos

da companhia. Hoje, a Unilever

vende cerca de 150 milhões de pro-

dutos por dia no mundo. Isso signi-

fica que a nova marca passará a ser

vista diariamente pelo menos 150

milhões de vezes. A seguir, Dutra

apresenta os detalhes dessa refor-

mulação e adianta as ações da com-

panhia para os próximos meses.
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Marketing - Quais as ações que a Unile-
ver preparou para comemorar seus 75
anos?
Luiz Carlos Dutra - Todas as atividades
de marketing deste ano foram relaciona-
das ao aniversário, mas três estratégias se
destacam: a exposição Retratos em Re-
vista, feita em parceria com a Casa Abril
para comemorar os 450 anos de São
Paulo e os 75 anos da Unilever; o con-
curso interno Minha História com Unile-
ver, em homenagem aos nossos 13,5 mil
funcionários; e a ampliação de nosso
programa de marketing esportivo e so-
cial, que possibilitou a ida do projeto
Rexona-Ades de Vôlei do Paraná para o
Rio de Janeiro.

Marketing - O que está previsto para os
próximos meses?
Dutra - Até o final de novembro iremos
lançar uma campanha institucional para
apresentar o posicionamento atual da
companhia, que assumiu uma nova mis-
são em todo o mundo. A partir de agora,
todos os processos estão baseados em
atender as necessidades de nossos clien-
tes nas áreas de nutrição, higiene e bele-
za, possibilitando que eles se sintam
mais felizes por meio das marcas da Uni-
lever. Desenvolvida pela Ogilvy, a estra-
tégia de mídia impressa será focada nes-
se conceito, com o novo logo aparecen-
do em destaque e as nossas principais
marcas co-assinando os anúncios. Isso
porque, muitas vezes, o consumidor não
associa marcas como Helmann's, Orno,
Lux, Kibon, Seda, Arisco e Lipton à mes-
ma empresa.

Marketing - Essa será uma iniciativa ado-
tada no mundo inteiro?
Dutra - Globalmente, o projeto começa a
ser divulgado na mídia no próximo ano,
mas por causa da relevância que o Brasil
tem nos negócios da companhia e em
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função dos 75 anos estamos antecipando
o anúncio no Brasil.

Marketing - Em função da reformulação e
dos 75 anos da companhia, a verba de
marketing foi ampliada?
Dutra - Não tenho ainda o valor total fe-
chado para este ano, mas, pela quantida-
de de ações que desenvolvemos, deverá
haver um crescimento em relação a 2003
(R$ 407 milhões, segundo o Ibope). No
levantamento do primeiro semestre feito
pelo Ibope, nosso investimento atingiu
R$ 249 milhões, contra os R$ 194 mi-
lhões registrados no mesmo período do
ano passado.

Marketing - O que mudou na forma de
atuação da Unilever?
Dutra - Adotamos um conceito que com-
bina aspectos aspiracionais com o lado
racional do processo de decisão de com-
pra. A idéia é apresentar produtos que le-
vem o consumidor a se sentir melhor,
mais feliz e bonito. Estamos contribuindo
para a transformação da vida das pessoas
e o termo que melhor define essa nova
missão é "alegria de viver".

Marketing - Na prática, como isso funci-
ona?
Dutra - A estratégia prevê uma combina-
ção entre a força das marcas da Unilever
e a sua imagem corporativa, como uma
simbiose. Esse processo teve início em
2000, quando a companhia lançou a
Rota do Crescimento, um plano corpora-
tivo mundial focado no marketing, no de-
senvolvimento das pessoas e do merca-
do, nos resultados financeiros e, princi-
palmente, no engajamento comunitário e
social. Hoje, o consumidor não olha ape-
nas a qualidade dos produtos, mas tam-
bém a credibilidade e a reputação de
cada marca. Assim, um dos pontos prin-
cipais desse programa foi reduzir as 1200
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marcas mundiais do grupo para 400, meta que
até o final do ano será atingida. Nesse contex-
to, o mercado brasileiro não sofreu muitas al-
terações, permanecendo com aproximada-
mente 50 marcas.

Marketing - Além da otimização dos investi-
mentos em marketing, qual o ganho obtido
com essa reformulação?
Dutra - Mantendo apenas as marcas fortes no
mercado é possível dar mais visibilidade à
imagem institucional, que por sua vez passa a
oferecer o endosso aos produtos. Como esses
são inovadores e relevantes, eles também con-
tribuem para tornar a marca corporativa mais
relevante. Por exemplo, a Unilever acaba de
ser eleita pelo Guia de Cidadania da revista
Exame como uma das 10 empresas-modelo do
Brasil. Dos cinco projetos que inscrevemos,
quatro foram selecionados, sendo que um de-
les, a Estação de Reciclagem, que desenvolve-
mos em parceria com o Pão de Açúcar, é des-
taque na área de meio ambiente. A partir do
novo posicionamento da empresa, o reconhe-
cimento por parte do consumidor não ficará
restrito apenas à marca corporativa.

Marketing - A linha Slim Fast, lançada em
agosto, do segmento de dieta, já atua sob essa
nova filosofia?
Dutra - Sim, porque o diferencial não são os
suplementos alimentares, mas o conceito de
reeducação alimentar que eles oferecem ao
consumidor. Ao posicionar o novo produto no
mercado não falamos em dieta, mas em mu-
dança dos hábitos alimentares para que as pes-
soas se sintam bonitas.

Marketing - Segundo uma pesquisa promovida
em todo o mundo pela marca Dove, apenas
2% das mulheres se consideram bonitas. O
que a marca pretende fazer para reverter esse
panorama e aumentar a auto-estima de suas
consumidoras?
Dutra - Como não temos a solução para fazer
com que todas as mulheres do mundo se sin-
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tam bonitas, passamos a oferecer
uma comunicação diferenciada para
estimular o debate sobre a queda de
estereótipos de beleza vinculados a
determinados atributos físicos.

Marketing - De que forma o marke-
ting social contribui para o desem-
penho da Unilever no país?
Dutra - Mais do que promover o
crescimento de determinada marca
no mercado, esse tipo de estratégia
possibilita a fidelização do consumi-
dor com o estabelecimento de rela-
ções duradouras. Um exemplo é o
projeto Rexona-Ades de Vôlei, que
montamos junto com o técnico Ber-
nardinho, em 1997, no Paraná. Além
de ser um dos investimentos de mar-
keting esportivo mais longos da his-
tória do Brasil, ele tem por trás um
importante conceito social, pois ca-
pacita professores da rede pública
para formar centros de excelência
do esporte. Desde que foi criado, o
programa já atendeu 15 mil pessoas
no Paraná. Durante esse período, o
market share da marca Rexona na
região saltou de 13,5% (em 1997)
para os atuais 39,4%. Isso mostra
que uma atividade sustentada com
princípios de longo prazo agrega va-
lor à marca, dá reforço à companhia
e gera resultados financeiros.

Marketing - Em 2003, a Unilever
obteve um faturamento de R$ 8, l
bilhões. Qual a expectativa para
este ano?
Dutra - Deveremos continuar cres-
cendo acima do PIB, como nos últi-
mos anos. O que posso adiantar é
que este tem sido um bom ano para
a companhia, principalmente, a par-
tir do segundo semestre, com au-
mento da atividade econômica.


