
Jotalhão volta à cena para anunciar união das marcas Cica e Knorr  
 
O simpático elefante verde Jotalhão volta à mídia na próxima semana. Ele vai anunciar a 
estratégia da Unilever do Brasil de usar duas de suas principais marcas no País - a Cica e a Knorr 
- em alguns dos produtos da divisão Bestfoods, como, por exemplo, a linha de molhos de tomate. 
Serão gastos cerca de R$ 40 milhões em campanhas de divulgação para que o consumidor 
absorva as mudanças.  
 
A Knorr é uma das principais marcas mundiais da empresa, usada em cerca de 150 países e será 
encontrada também nas latinhas de molho de tomate Cica. Já os produtos da linha Knorr não 
trazem, pelo menos a princípio, a marca Cica mas o elefante Jotalhão passa a figurar nas 
embalagens dos itens Knorr que utilizarem tomate.  
 
O gerente de marketing da Unilever Bestfoods, Alexandre Gasulla Bouza, disse ontem que a união 
visa aproveitar a sinergia das duas marcas e dos produtos, abrindo um vasto leque de opções de 
novos itens e assegurando maior mercado para a Unilever. O executivo garantiu que não há 
intenção de eliminar a marca Cica - cujas vendas cresceram 20% no ano passado - dos molhos 
como ocorreu anteriormente com o ketchup, que passou para a linha internacional Hellmann’s.  
 
A união das duas marcas transforma a linha Knorr Cica na principal da divisão Bestfoods e na 
terceira da empresa, atrás de Omo e Seda. Segundo Bouza, ela será ampliada com produtos que 
vão desde temperos até pratos prontos, ainda em análise. No exterior a Unilever vende, inclusive, 
comida pronta congelada. Inicialmente, serão lançados o caldo de tomate e o molho de tomate 
com caldo de galinha. Os preços serão semelhantes aos praticados atualmente no mercado, 
garantiu Bouza ressaltando que o primeiro objetivo é ampliar a participação da Unilever nessas 
áreas.  
 
A Cica tem atualmente 34% do mercado de molho de tomates, a expectativa de Bouza é de, em 
dois ou três anos, recuperar os 36 ou 37% de participação que a empresa detinha no final dos 
anos 90, antes da concorrência aumentar com a chegada, por exemplo, da Cirio em 1998. A Knorr 
tem 29% de share em sopas e 41% nos caldos, dados Nielsen de 2002.  
 
Já neste ano o executivo espera crescer acima dos 10% médios esperados pelo mercado. Baseado 
na A/C Nielsen, Bouza disse que Knorr e Cica juntas movimentam cerca de R$ 570 milhões no 
varejo.  
 
A campanha para anunciar a união começa no próximo dia 21 na TV e na internet, assinada pela 
agência JW Thompson e abrangerá os diversos tipos de mídia, outdoor, revistas etc. A Unilever 
comprou, mundialmente, a Bestfoods em 2000, ficando com a Refinações de Milho, Brasil, dona 
da marca Knorr e também da Arisco. A Cica foi comprada em 1993. A Unilever faturou R$ 7,3 
bilhões no ano passado. Segundo o gerente de marketing, a iniciativa de unir as marcas pode, 
eventualmente, ser estendida para o mercado argentino. Bouza informou que foram dois anos de 
pesquisas antes de decidir pela associação das marcas. Dos R$ 40 milhões a serem investidos no 
projeto, R$ 1 milhão foi gasto no processo de pesquisa e desenvolvimento de produtos e 
embalagens, a grande maioria dos recursos ficará com a divulgação.  
 
kicker: Com a união, a marca será a terceira do grupo no Brasil depois de Omo e Seda  
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