
Arisco quebra jejum cinco anos e retoma campanhas 
 
Depois de uma sucessão de trocas no controle acionário, que levou a Arisco a mais de cinco anos 
sem um esforço consistente de marketing, a Unilever Bestfoods promete trazer a marca de volta à 
mídia em 2003. A divisão foi incorporada pela multinacional em 2001, quando foi concretizada a 
compra da Refinações de Milho Brasil (RMB). Antes disso, porém, a marca enfrentou um longo 
processo de negociação de venda por parte do empresário João Alves de Queiroz Filho para a 
RMB. No período de indefinição sobre o futuro controlador, os investimentos em comunicação 
acabaram congelados.  
 
A Unilever já adianta que o foco de marketing nessa nova etapa, que consumirá investimentos de 
R$ 30 milhões em 2003, será tradicional. "Não vamos reinventar a roda, a prioridade é voltar a 
fixar os conceitos de praticidade e brasilidade que a marca construiu ao longo dos anos", afirma 
Luciane Matiello, gerente de marketing de Arisco. A executiva está na empresa há dois meses, 
vinda da Kraft Foods, onde cuidava do setor de chocolates.  
 
Para gerenciar o reposicionamento da marca, a Unilever contratou, na semana passada, a agência 
Ogilvy, que já atende a empresa para as marcas Maizena, sucos Ades, Dove e Comfort. Ainda em 
fase de planejamento, as primeiras campanhas de massa só devem ser veiculadas no segundo 
semestre. "Vamos tocar esse projeto com muito cuidado, em função da importância que Unilever 
mundial vem depositando na marca aqui no Brasil", afirma. "No primeiro semestre, o foco será a 
agressividade no ponto-de-venda, uma marca tradicional da Arisco, e na relação com o canal de 
distribuição."  
 
Ela não adianta se a estratégia de mídia vai seguir os passos que consagraram a marca no 
passado: uso de celebridades. Na lista de garotos-propaganda da marca estão figuras como Xuxa, 
Rubens Barrichello, Nélson Piquet e Fábio Júnior. "A marca emprestou a imagem de 
personalidades para se fixar, mas essa é uma das opções com as quais estamos trabalhando", 
explica Luciane.  
 
A maior preocupação da Unilever com a Arisco, uma das maiores divisões em faturamento na área 
de alimentos dentro da companhia, não é a recuperação de vendas, mas o resgate da marca no 
imaginário do público. Por essa razão, o foco será basicamente na marca, sem maiores 
detalhamentos por produto.  
 
Amplamente reconhecida pelo consumidor por causa dos temperos em pasta, a Arisco compõe 
hoje um portfólio de mais de 10 itens, que passam de maionese, mostarda, molho de tomate e 
caldos prontos. Sua força em temperos, no entanto, é estratégica para a multinacional. "Mesmo 
representando volumes de venda menores do que outras categorias, os temperos são a porta de 
entrada da consumidora na marca", diz Luciane.  
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