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Numa iniciativa inédita em todo o mundo, a Unilever Bestfoods decidiu emprestar o nome 
Hellmann's a uma sanduicheria gigante, de 200 metros quadrados, estrategicamente localizada 
em Campos do Jordão, São Paulo, a partir do próximo dia 1º de julho. Por trás da fachada do 
novo "point", que consumiu R$ 200 mil em investimentos, esconde-se uma ousada ação de 
marketing para aumentar a participação da linha de molhos para salada, maionese saborizada e 
ketchup, criadas no rastro do sucesso da "verdadeira maionese" .  
 
Enquanto a maionese, que é a garota-propaganda do grupo, permanece firme na liderança do 
mercado, presente em 50% dos lares brasileiros, as outras marcas se posicionam com, 
respectivamente, 4%, 3% e 20%, um índice ainda insatisfatório para a empresa. "O público ainda 
tem um conhecimento baixo desses produtos", explica Felipe Mendes, gerente de marketing da 
Unilever Bestfoods. "A intenção é aumentar a penetração entre 3 e 4 pontos percentuais", 
completa.  
 
Para despertar o apetite do endinheirado consumidor que circula por Campos nesta época do ano, 
dois chefs franceses da marca, Gerard Lapaquette e J. Olivan Pego, criaram um cardápio 
exclusivo, com doze opções, entre sanduíches quentes, "fingers" (mini-salsichas e iscas de peito 
de frango), saladas e sobremesas, servidos num espaço no estilo de uma moderna lanchonete, 
com 200 metros quadrados.  
 
Enquanto degustam hot dogs de peru com purê de mandioquinha por R$ 5, por exemplo, os 
turistas (são esperados 20 mil visitantes na temporada) vão escutar música lounge e poderão 
usar e abusar dos potes Hellmann's: "O point pode ser uma plataforma de degustação para o 
futuro", ressalta Mendes, que estuda a possibilidade de implementar o super quiosque em 
Petrópolis, no Rio de Janeiro, Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul e, durante o verão, no 
litoral catarinense e carioca. Testado com sucesso no verão passado na praia de Maresias, o 
modelo da sanduicheria pode ser exportado. O projeto já está em estudo na matriz do grupo 
Unilever, em Roterdã, na Holanda.  
 
A Hellmann's deitou-se nos louros da fama e não fez publicidade nos últimos cinco anos. Este ano, 
contudo, o orçamento de marketing passou de R$ 5 milhões (2002) para R$ 9 milhões. À exceção 
da mídia, a sanduicheria será o carro-chefe das atividades promocionais deste ano.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 jun. 2003. 


