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Seguindo estratégias bem definidas, produtos tornam-se referência  
 
Sabão em pó é Omo. Protetor solar, Sundown. Ao lembrar de achocolatado, não é raro o 
consumidor pensar em Nescau, da mesma forma que tem a palavra Gillette na ponta da língua 
quando pensa em lâmina. A receita de sucesso destas empresas e produtos está na construção de 
marcas fortes. Conquistando a mente e o coração dos clientes, elas estão atreladas à qualidade 
das mercadorias, profissionais capacitados, cuidados especiais no atendimento e comunicação.  
 
Desde 1957 no Brasil, o Omo recebe R$ 100 milhões por ano para pesquisa e desenvolvimento. A 
intenção da fabricante, a Unilever, é desenvolver os valores da marca: tecnologia, credibilidade e 
atenção à família. "Definir a identidade é a base para traçar todas as outras etapas da construção 
e manutenção da marca", diz Roberto Grad, presidente da Hill and Knowlton, empresa focada no 
desenvolvimento de estratégias de comunicação.  
 
Afinal, Omo está presente em 25 milhões de domicílios no País anualmente, o que significa média 
de penetração de 75% do mercado, graças à presença em 98% dos pontos-de-venda de produtos 
de limpeza doméstica. Resultados alcançados graças a estudos detalhados do público-alvo. "É 
preciso saber para quem a empresa ou produto vai falar", afirma Grad. Omo se comunica com a 
mulher preocupada com a família.  
 
- Por isso, precisamos desenvolver laços afetivos e destacar o lado técnico do produto. A 
confiança é fundamental - afirma a gerente responsável pela marca Omo na Unilever, Paula 
Costa. Como nos últimos 11 anos, o produto apareceu em primeiro lugar na pesquisa Top of Mind, 
do Instituto Datafolha, em 2002, com 83% de lembrança na categoria. A segunda mais lembrada, 
Minerva, teve percentual de 4%.  
 
Tal resultado demonstra que a empresa soube trabalhar com eficiência o posicionamento. "O que 
depende de análise da cultura corporativa, do consumidor e da concorrência. Depois disso, é hora 
de construir o manual da marca, com as especificações a serem obedecidas", explica Ana Couto, 
diretora da consultoria para construção de marca Ana Couto Design.  
 
O momento seguinte, segundo Ana, é definir como será a interação com o cliente. "Mídia, RH, 
desenvolvimento de produto, todas as áreas devem estar alinhados para transmitir os mesmos 
valores e conseguir a lealdade do consumidor", destaca Ana. Nos últimos três anos, o tema 
central da campanha de comunicação de Omo foi educação.  
 
- Nosso slogan diz "Não há aprendizado sem manchas" ou "O aprendizado fica, mas manchas 
não". Queremos mostrar para a mãe que estamos juntos no crescimento de seu filho na tarefa de 
manter a roupa limpa - explica Paula. Como canais de mídia, a marca usa TV, outdoor, revistas e 
mídias alternativas. "O objetivo é estar o mais presente possível", diz Paula.  
 
A parte de promoção segue a mesma diretriz. "É preciso trabalhar nossos valores de maneira 
inovadora mas sem perder a essência", comenta Paula, acrescentando que a marca está 
associada a empresas de confecção, fabricantes de máquinas de lavar, institutos tecnológicos e 
entidades de classe que atestam a qualidade de Omo.  
 
Funcionários têm a importância da propaganda  
 
- Electrolux, Brastemp, Hering, Benneton são apenas algumas das 20 companhias que aceitaram 
associar seus nomes ao de nossa marca, transmitindo confiança ao consumidor - comenta Paula. 
A gerente de marca lembra que o trabalho dos funcionários é tão fundamental quanto as peças de 
propaganda. "São os primeiros formadores de opinião sobre o produto", explica Paula, admitindo 
que muitos consumidores não associam Omo à Unilever.  



 
Pela diversidade de portfólio da multinacional, a estratégia é reforçar a marca das mercadorias 
entre consumidores e a corporativa, entre distribuidores, fornecedores e varejistas. "Não 
queremos confundir o consumidor. Como Hellman's, Dove, Seda e Doriana, Omo é líder de vendas 
na Unilever", diz Paula. Diretor-executivo da Landor, consultoria americana focada em construção 
de marca, Richard Brandt aprova a estratégia da gigante multinacional.  
 
- Alguns associam seus nomes corporativos ao produto, mas quando a variedade de itens é muito 
grande, esta tende a não ser uma estratégia interessante, porque causa confusão para o cliente - 
acredita Brandt. Por outro lado, marcas corporativas fortes são garantia de sucesso de novos 
produtos. "A confiança na qualidade daquela nova mercadoria vem do histórico da marca da 
empresa", afirma o diretor da Landor. É o que acontece com a Johnson & Johnson.  
 
- Com as ações voltadas para a marca, conseguimos nos manter sempre presentes na memória 
do consumidor, sem abandonar as inovações - afirma o gerente de Marca da Johnson & Johnson, 
Daniel Izzo, destacando ser este o caso de Sundown. "A força da marca permite estar na dianteira 
em mercados competitivos como o de protetores solares", diz.  
 
Se há a conquista da lealdade do consumidor e a transformação da marca em ativo, o fabricante 
consegue manter market share. Para Sundown, a proteção é o principal valor explorado. "Mas 
associada a um período agradável sob o sol, sem os efeitos negativos da exposição solar. Por isso 
sempre falamos que Sundown é "diversão sob o sol", passando mensagens engraçadas com o 
espírito do Verão brasileiro", explica Izzo.  
 
O caráter de diversão funciona, portanto, como diferencial explorado pela marca. Este será o 
mote da mídia, passando pela folheteria, uniforme dos funcionários e atendimento ao cliente. 
"Além de peças publicitárias para TV, jornal, revista, outdoor e mobiliário urbano, damos 
amostras em clubes e praias de todo o Brasil, sempre em busca de reforço da marca", conta Izzo.  
 
Parcerias com companhias, como Nickelodeon e Rosa Chá, e o trabalho de assessoria de imprensa 
completam a comunicação. "Os consumidores potenciais da marca devem ter contato com pelo 
menos uma mensagem de Sundown no decorrer do Verão. A variedade de meios garante isso", 
comenta Izzo. Exemplo típico de promoção da marca foi associar a compra de Sundown e 
Havaianas, dando como brinde uma sacola de praia.  
 
Assim, todas as táticas seguem a identidade da marca que se apresenta logo na embalagem. "A 
logo em azul, o sol em degradê, o número do FPS e a gota de "não sai na água" garantem uma 
fácil identificação do produto pelo consumidor no ponto-de-venda", resume Izzo. Fundada há 
cerca de dois anos, a Star One, fornecedora de serviço via satélite, também seguiu o mesmo 
caminho.  
 
A empresa era um setor de negócios da Embratel, e continua ligada à gigante do mercado de 
telecomunicações, mas precisava criar seu espaço no mercado. "Optamos pelo nome em inglês 
porque a intenção é atingir mercados estrangeiros", diz Edmundo Fornasari, diretor de marketing 
da Star One. A tipologia, porém, é a mesma da Embratel.  
 
- Porque queremos estar associados à experiência da empresa. Além disso, usamos as cores 
vermelha e prata para diferenciação entre outras marcas do setor, que costumam ser azuis - 
comenta Fornasari. Até mesmo o uniforme dos atendentes e layout da empresa respeitam a 
identidade visual. O objetivo é passar a idéia de experiência, inovação, pioneirismo, 
internacionalidade, trabalho em equipe, confiança, lado lúdico e qualidade. "É hora de trabalhar 
de forma mais específica, com a intenção de criar uma marca forte", resume o executivo da Star 
One.  
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