
promocionais» detergente em pó

União promissora
Casamento entre embalagem e publicidade valoriza campanha da Unilever

um ano sob o slogan "porque se sujar faz
bem". A referência ao futebol, implícita na
nova embalagem, se explica porque desde de-
zembro de 2004 a Unilever contratou o joga-
dor Ronaldinho Gaúcho como garoto-propa-
ganda da linha Orno. Foi quando a campanha,
que também conta com a participação da mãe
do atleta, dona Miguelina, ganhou um novo
mote: "sem sujeira não há esporte",

Feita de duas peças (corpo e tampa), a
embalagem com formato de bola traz, além de
l quilo de sabão acondicionado internamente

n á reconhecida como um dos mais
importantes elementos de suporte
físico das marcas, a embalagem
agora começa a se consagrar

como nova mídia para divulgação e reforço
de campanhas publicitárias. Funcionando
como veículo de comunicação complementar,
os sistemas de acondicionamento aos poucos
se tornam ferramentas eficazes para ampliar
no ponto-de-venda a repercussão de anúncios
de TV, rádio, jornais e revistas.

Quem está apostando no casamento de
embalagens e campanhas publicitárias para
aumentar ainda mais as vendas é a gigante
Unilever. A tática ficou em evidência recente-
mente, quando a empresa lançou, numa
edição especial, seu sabão em pó Orno em um
sistema de acondicionamento inédito na cate-
goria. Tradicionalmente vendido em cartu-
chos de papel cartão, o produto foi pontual-
mente distribuído em uma embalagem plásti-
ca rígida com formato de bola de futebol.

Omoballs
A motivação dessa edição limitada, cuja tira-
gem não foi informada pela Unilever, veio de
uma das campanhas publicitárias mais caras
da história da marca (veja quadro na página
ao lado). O projeto foi iniciado há cerca de

Fonte: EmbalagemMarca, ano. 7, n. 68, p. 24-25, abr. 2005.



num recipiente feito de filme flexível, um al- Plastifica
(31) 3493-1342manaque com curiosidades sobre a trajetória www.plastifica.com.br

de Ronaldinho Gaúcho. Com 44% das vendas
de sabão em pó, a linha Orno é líder no seg-
mento e carro-chefe da própria Unilever, que
detém 72% de participação nesse mercado. A
principal rival da empresa é a Procter&Gam-
ble, responsável pelas marcas Ariel e Ace.

Envolvendo a bola plástica são usados ró-
tulos transparentes termoencolhíveis. Feito
em polietileno (PE) pela convertedora minei-
ra Plastifica, o sistema de decoração tem a
função de manter a tampa unida ao corpo da
embalagem. Essas duas peças, aliás, foram
desenvolvidas com rebaixos para facilitar o
encaixe de uma embalagem sobre a outra,
permitindo o empilhamento dos produtos, e
evitando que a bola literalmente role no pon-
to-de-venda.

A Unilever não informou o nome dos for-
necedores da bola plástica e do pouch.
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