
Unilever investirá US$ 30 milhões em campanhas da marca Arisco 
Carlos Franco 
 
Empresa quer reforçar a presença da marca e conquistar os consumidores jovens 
 
Ausente dos meios de comunicação há três anos, depois que foi adquirida pela Refinações de 
Milho Brasil – e esta pela Unilever –, a Arisco volta com força total ao mercado neste ano. O 
Grupo Unilever vai investir R$ 30 milhões em campanhas publicitárias da marca, cuja conta ficou 
em poder da Ogilvy, depois de uma acirrada concorrência.  
   
O objetivo da Arisco, hoje uma divisão da Unilever, é reforçar sua presença nas 12 categorias de 
produtos em que atua com mais de 100 itens, desde temperos, atomatados, sopas e enlatados 
diversos. A gerente de Marketing da divisão, Luciane Matiello, diz que, “mesmo sem propaganda, 
a marca continuou forte nos pontos-de-venda, até liderando alguns segmentos como temperos, 
em que é reconhecida por 82% dos consumidores”.  
   
Agora, a estratégia é centrar o foco na marca, mais do que em produtos específicos. Luciane 
também refuta a idéia de que a linha Arisco é destinada às classes C, D e E. “Temos produtos 
consumidos pelas classes A e B. Hoje, o varejo tem um nível grande de diversificação e a Arisco 
está bem posicionada, com qualidade e preço.”  
   
O desafio do Grupo Ogilvy, sob o comando do publicitário Sergio Amado, será o de encontrar uma 
linguagem tão forte como a que uniu a apresentadora Xuxa aos produtos da marca Arisco, que 
também já teve os pilotos Nelson Piquet e Rubens Barrichello como garotos-propaganda. Amado 
diz, porém, que conta com a imagem forte de Arisco como um produto de qualidade acessível a 
todos os consumidores.  
   
Luciane ressalta que a intenção da Unilever, ao investir pesado na Arisco, não é forçar uma 
concorrência com marcas do próprio grupo, porque as linguagens e públicos são diferentes. 
Arisco, por exemplo, tem hoje uma fatia de 17% do mercado de maionese, liderado com mais de 
40% pela Helmman’s, outro produto do mesmo grupo focado nas classes A e B.  
   
Luciane, uma executiva com passagem pela Kraft, a dos chocolates Lacta, também está 
apostando na identificação da marca Arisco com o consumidor mais jovem. Tanto que algumas 
linhas de produtos, como sopas e atomatados, têm um forte vínculo com esse consumidor, que a 
Arisco conquistou quando usava como garota-propaganda a apresentadora Xuxa.   
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