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Lançar produtos tendo em paralelo o apoio de uma campanha publicitária é o roteiro seguido por 
boa parte das empresas. Nem todas, no entanto, recorrem a tal prática para cair no gosto do 
público. Há exemplos daquelas que consolidam a presença no mercado consumidor apenas pela 
propaganda boca a boca, e, só depois, partem para divulgar largamente o produto na mídia.  
 
Os motivos para não investir de imediato na força da propaganda são os mais variados, vão da 
inversão de prioridades pelos executivos da empresa, que preferem destinar o que seria investido 
em propaganda a outras ações, à incerteza da aceitação do produto pelo mercado. Os 
publicitários, como já é de esperar, torcem o nariz. "As chances de o lançamento ser um sucesso 
quando está associado à propaganda são muito maiores. O aval do consumidor vem a somar 
neste momento. O marketing deve ser encarado como a principal arma", defende Amândio Aleixo, 
diretor da agência de publicidade Estratégica.  
 
De origem mexicana, o suco de frutas Del Valle desembarcou no Brasil em 1999 sem fazer alarde. 
A expansão dos negócios foi tão meteórica que a empresa sentiu necessidade de adotar uma 
estratégia de marketing mais agressiva, incluindo anúncios na televisão. A primeira propaganda 
veio em novembro de 2001, dois anos depois de chegar ao País.  
 
- Passamos de 25 milhões de litros, vendidos em 2000, para 56 milhões de litros em 2001. No 
início, estávamos aprendendo sobre as preferências do cliente, mas após os resultados positivos, 
vimos que o mercado era promissor e ampliamos o nosso investimento - diz Marcelo Passafaro, 
gerente de marketing da Del Valle.  
 
Além da insegurança quanto ao futuro do negócio, outro motivo levou os executivos da indústria 
de sucos a não destinar, num primeiro momento, quantia para mídia. "Não tínhamos verba 
suficiente para estruturar uma logística de distribuição eficiente, ganhando a confiança do 
consumidor, e ao mesmo tempo destinar um montante à publicidade. Optamos então por priorizar 
a primeira frente", reconhece Passafaro, hoje com 11 sabores de sucos diferentes no mercado.  
 
Sem propaganda na estréia da empresa no Brasil  
 
A prioridade da italiana Ferrero Rocher, em 1994, quando trouxe para o Brasil o Kinder Ovo, um 
de seus maiores sucessos por aqui, também não era o marketing. O chocolate foi para as 
gôndolas sem que fosse precedido por qualquer publicidade. Consolidada a presença, a empresa 
italiana mudou a estratégia, usando a mídia como aliada nos lançamentos seguintes. Caso dos 
bombons com o nome da multinacional, que teve sua estréia apoiada por propagandas na TV, 
jornais e revistas.  
 
Há, entretanto, aqueles que não abrem mão de apresentar seus produtos com todos os recursos 
que a publicidade oferece, especialmente entre gigantes do mercado. É o caso da Unilever, 
detentora de marcas do porte de Dove, Axe e Vinólia, que aposta na diversificação das ações de 
mídia. Seja lá qual for o produto a ser apresentado aos consumidores, a empresa inclui em seu 
planejamento de marketing diversas ações de divulgação. Propagandas na televisão, outdoors, 
distribuição de amostras grátis e patrocínios de eventos são algumas das iniciativas que podem 
fazer parte do cronograma.  
 
- A campanha publicitária entra no ar, em média, dois meses depois do início da distribuição dos 
produtos aos pontos-de-venda. Existe o cuidado de atender à expectativa do consumidor que, 
quando vê algo novo, procura experimentar. Neste momento, não podemos frustrá-lo - assinala 
Priya Patel, gerente de categorias da Unilever.  
 



O fato é que nenhuma das fórmulas na hora de traçar uma estratégia de lançamento de produtos 
é garantia de sucesso. "Cada situação e consumidor devem ser encarados como únicos. Porém, 
98% dos itens novos na praça seguem o roteiro convencional, aliando ações de mídia à 
experimentação nos pontos-de-venda. O marketing sozinho não faz o produto acontecer, mas 
também não há um remédio genérico para alavancar as vendas", comenta Yan Mello Von Brewer, 
diretor-geral da área de promoção, varejo, eventos e merchandising da Lowe Lintas.  
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