
Higiene e Saúde

Quando o desejo
e uma ordem

Líderes em lembrança e mercado, Lux e Rexona investem em pesquisas

para monitorar o consumidor e se adaptar a seus hábitos e necessidades

L ançar novos produtos -de
preferência na frente dos
concorrentes- sem deixar

de lado a confiança conquistada ao
longo dos anos. Antiga conhecida,
ela chegou ao Brasil em 1932 e está
sempre lançando novas linhas de
sabonete. Isso se traduz também
na linguagem da propaganda. No

caso da Lux, o mote é o mesmo há
décadas: o glamour. Mas, no
decorrer de sua história, novas
estrelas assumiram o posto de
porta-voz dessa mensagem.

Investir em pesquisas para dese-
nhar o perfil dos consumidores e
seus hábitos também é ponto em
comum das empresas desse setor.

A Rexona, por exemplo, lançou o
"roll-on big ball" (com esfera
maior para facilitar a aplicação)
em 1996 e, em 2003, o primeiro
desodorante em bisnaga para
substituir os potes. Esses novos
formatos de desodorantes causa-
ram rebuliço no mercado. "0
desenvolvimento de novas emba-

Apesar de a
estratégia de
marketing do
sabonete Lux

estar focada no
público feminino,

a marca é
lembrada por

homens (44%) e
mulheres (50%)

A atriz Malu Mader em campanha da Lux
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lagens também representou gran-
des mudanças não somente para a
marca Rexona mas para toda a
categoria", analisa Paula Corna-
gliotti, gerente da marca no Brasil.

Outro caso de sucesso é a marca
Gillette, que virou sinônimo de
aparelho de barbear, depois de ter
sido a primeira a lançar um
modelo descartável.

Sabonete
Desde seu lançamento, a Lux é

líder de mercado. Também é cam-
peã na pesquisa Top of Mind -em
2004 alcançou 47% da lembrança,
destacando-se com a melhor per-
formance do ano passado. Sua
liderança, na avaliação da equipe
de marketing, deve-se a uma
comunicação que associa a marca
ao luxo e ao glamour, mas a preços
acessíveis.

"Sabemos que o banho é o ponto
inicial para qualquer ritual de bele-
za e queremos fazer dele um
momento muito prazeroso", diz
Simone Simões, gerente da marca
Lux no Brasil. "O trunfo da marca
foi conseguir se modernizar e
acompanhar a evolução das
mulheres por todos estes anos e
sem perder a conexão com o
mundo da beleza, que é sua alma."

Voltadas claramente para o
público feminino, todas as cam-
panhas de relançamento bus-
cam provocar o imaginário das
mulheres e sempre com ícones
femininos de suas épocas. Foi
assim com Carmen Miranda
(1955), Jane Fonda (1962) e
Demi Moore (1993), entre tantas
outras que emprestaram sua
imagem ao sabonete.

A campanha de reposiciona-
mento da marca, em 2003, contou
com a participação da modelo
Gisele Búndchen. O slogan era
para lá de aspiracional: "Revele a
estrela que existe em você".

Para saber como são suas con-

Sempre na liderança
Nas dez primeiras edi-

ções do Top of Mind (entre
1991 e 2000) a categoria
pasta de dentes teve um
líder absoluto: Kolynos.
Mesmo tendo sido retirada
do mercado em 1996, a
marca liderou a pesquisa
por mais cinco anos. Ainda
em 2004, um em cada
cinco brasileiros se refere à
marca como a primeira
que vem à cabe-
ça em pasta de
dentes.

No ano de 1995,
Anakol /Kolynos
tinha 52% do mer-
cado e, na pesqui-
sa Top of Mind,
65% da lembran-
ça dos consumido-
res. Naquele ano,
ela foi comprada
pela Colgate-Pal-
molive -o que dei-
xaria quase todo o
mercado em suas
mãos, somando-se
os 52% da Kolynos e
os 27% da Colgate. Tal con-
centração foi motivo para
que a aquisição fosse sub-
metida a julgamento pelo
Cade (Conselho Administra-
tivo de Defesa Económica).

Em 1997, a negociação
foi aprovada, desde que a
compradora optasse por
uma entre três alternativas:
a Colgate deveria interrom-
per a fabricação da Kolynos
por um prazo minimo de

quatro anos; licenciar a
marca para outro fabrican-
te por 20 anos ou ainda
vendê-la a uma outra
empresa com participação
de mercado que não ultra-
passasse 1%,

A Colgate optou pela pri-
meira alternativa e, para
substituir Kolynos, lançou o
creme dental Sorriso. A pri-
meira versão do produto,

Campanha da Sorriso

porém, tinha embalagens e
logotipo semelhantes aos
da marca-líder. A campa-
nha de lançamento, esti-
mada em US$ 40 milhões,
fazia referências explícitas à
antecessora, usando alguns
afores e atrizes que haviam
realizado comerciais anti-
gos. Os concorrentes, mais
uma vez, protestaram, e o
Cade determinou mudan-
ças na embalagem e nos

materiais de publicidade.
Um dos feitos da marca

Sorriso foi conquistar o públi-
co jovem, justamente aque-
le mais cobiçado pela
"velha" Kolynos, A estratégia
de comunicação e os novos
produtos Sorriso voltados a
esse segmento de público
garantiram à Sorriso o Top
Teen (marca mais lembrada
pelos jovens) nos anos de

200, 2002 e 2004.
"O público da Sorri-
so busca benefícios
mais sensoriais,
como hálito fresco,
além de qualidade
e visual arrojado",
comenta Ceci
Moresco, diretora
de marketing de
creme dental da
Colgate-Palmolive.
Liberada a alterna-
tiva de comerciali-
zação do Kolynos,
em 2001, a Colga-
te indica ao mer-

cado sua opção -ao
menos para os próximos
anos: manter a Sorriso, mas
sem eliminar a lembrança
da popular Kolynos, conser-
vando a marca em outros
produtos.

Entre fortalecer a marca
Sorriso ou ampliar os investi-
mentos para o relançamen-
to da Kolynos, a decisão da
Colgate-Palmolive parece
ter recaído sobre a marca
mais jovem. <KY E KM)

sumidoras e o que elas desejam, a
Unilever investe constantemente
em pesquisas e usa a estrutura
mundial da multinacional para
estar sintonizada com as novas
tendências.

Antes de um novo sabonete
chegar às prateleiras, por exem-
plo, ele passa por diversas pesqui-

sas de opinião e recebe o aval de
perfumistas brasileiros e profis-
sionais estrangeiros.

Tudo isso para cumprir a pro-
posta da marca: "Trazer sempre
para o mercado de massa os pro-
dutos que só eram encontrados
no mercado de luxo", diz a geren-
te da marca no Brasil.

Top of Mind I 18 de outubro de 2005 I 93



Em 1995, 65%
dos entrevistados

responderam
Kolynos quando

perguntados
sobre qual

marca de pasta
de dentes lhes
vinha primeiro

à cabeça

Higiene e Saúde

Desodorante
Desde 1992, quando a categoria

entrou na pesquisa, a Rexona, da
Unilever, tem ocupado o topo da
lembrança dos entrevistados,
com índices entre 8%, em 1992, e
30%, em 2004.

Líder também no mercado
nacional, a marca monitora o
perfil dos consumidores e pes-

quisa seu estilo de vida, sem-
pre em busca de novidades. A
fórmula? "Ser pioneira em
constantes lançamentos, acom-
panhar as tendências do mer-
cado e transmitir conceitos
ligados à vida moderna", res-
ponde Paula Cornagliotti.

Em 1996, por exemplo, todas
as linhas da Rexona no merca-
do foram substituídas pelos

produtos com proposta de "24
horas de proteção intensiva". A
novidade foi comunicada com a
campanha "Sol e lua", estampada
em revistas e outdoors. Houve
também distribuição de amostras
grátis do produto.

Saber como os consumidores se
comportam é informação podero-
sa para essa categoria. No caso de
Rexona, a empresa tem apostado
em novas embalagens -a bisnaga
de creme, por exemplo, que permi-
te a aplicação sem o contato com
as mãos. Essas pesquisas também
ajudam a descobrir exigências
específicas de determinados gru-
pos, o que facilita a segmentação
dos produtos. E da comunicação.
Quem tem pele morena, negra ou é
mais sensível também encontra

O primeiro "tchan"
A palavra gilete consta

como verbete. Segundo o
"Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa", ela designa "qual-
quer lâmina descartável de
barbear". Mas nem sempre
foi assim. Esse é um típico
exemplo de marca pioneira
que se torna sinônimo do
objeto. Lançada em 1908, a
marca Gillette é o sobrenome
do inventor e fabricante dos
primeiros aparelhos de fazer
a barba, o americano King
Camp Gillette (1855-1932).
Hoje, a marca está avaliada
em US$ 54 bilhões.

Maisena é outro exemplo
de marca-objeto. Puxe pela
memória: na lista de supermer-
cado, em alguma ocasião a
marca já deve ter substituído o
produto amido de milho,

A categoria aparelho de bar-
bear fez uma única participa-
ção no Top of Mind, em 2004.
Em primeiro lugar, ficou Gillette,
com 37% -14 pontos acima do

segundo colocado, Prestobar-
ba, nome de um dos modelos
mais antigos de Gillette.

Resultado de um esforço de
investimentos constantes, a
exposição da marca é ape-
nas um dos recursos para
mantê-la forte. Somente para
ficar no histórico das últimas
décadas, Gillette sempre
investiu em mídia televisiva.

Mas, nos últimos cinco
anos, as promoções nos pon-
tos-de-venda também têm
sido outro alvo com produtos
novos e antigos próximos. "Nós
continuamos fazendo marke-
ting da Prestobarba, que tem
mais de 30 anos", exemplifica
Alexandre Toledo, gerente de
produtos Gillette.

No decorrer dos anos, a
maneira de se comunicar
com o público-alvo também
passou por adaptações, Hoje
em dia, os atores escolhidos
para as campanhas são mais
jovens, com cerca de 20

I Primeiro modelo de aparelho de barbear da Gillette

anos. Antes, a marca mostra-
va homens com mais de 30
anos, como o jogador de
futebol Tostão, que fez co-
merciais de televisão para a
Gillette na década de 70.

Seu slogan nunca mudou:
"Gillette, o melhor para o
homem", E essa é a assinatu-
ra que tem acompanhado a
marca na liderança do setor

-Gillette domina 80% do mer-
cado de lâminas.

Algumas campanhas im-
pactantes ajudaram-na a
chegar aonde está.

Um sucesso nos anos 80,
aquela que dizia "A primeira
faz tchan, a segunda faz
tchun, e, tchan, tchan,
tchan", é lembrada até hoje.
(KY E KM)
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desodorantes específicos. "A
empresa tem como estratégia
adaptar os produtos às necessida-
des e características do consumi-
dor", afirma Cornagliotti.

Vendida em todo o território
nacional, a linha de produtos não
pára de crescer. No ano passado,
por exemplo, foram três lança-
mentos: Rexona Sensitive, Rexo-
na Sensitive Men e Rexona Teens.
Todo esse esforço se reflete em
percentuais de mercado. Em
1996, a marca era responsável por
8% do total -subiu para 22,9%
em 2000 e alcançou 38,3% em
julho deste ano.

Com a marca de alimentos
Ades, montou o Centro Rexona-
Ades, que desenvolve trabalho
social, baseado no incentivo ao
esporte. Desde 1997, quando foi
criado, ele já atendeu mais de 18
mil crianças -além de outras 28
mil em clínicas itinerantes-,
usando o vôlei como ferramenta
de integração social em 29 cen-
tros esportivos espalhados pelos
Estados de São Paulo, Rio de
Janeiro e Paraná.

Camisinha
A primeira participação de

camisinha no Top of Mind foi em
1992, com a Jontex em primeiro
lugar -18%. Depois disso, a cate-
goria ficou de fora entre 1993 e
1994, voltou em 1995 e se manteve
até 1999. Também participou da
edição de 2003. Apesar desse vai-
vém, a Jontex sempre foi líder iso-
lada. Johnson & Johnson, a fabri-
cante da marca-líder, também
aparece nas pesquisas com índi-
ces entre 2% e 4%.

Quando a primeira Jontex che-
gou às prateleiras, em 1937, falar
sobre sexo ainda era tabu. Talvez
por isso, a marca tenha feito sua
primeira campanha somente em
1973. Desde aquela época, sua
publicidade tinha vocação educa-
tiva. A campanha tinha como
título "Tudo o que você queria
saber sobre doenças venéreas e
tinha medo de perguntar".

Desde o começo dos anos 90, a
marca tem concentrado energia
na época do Carnaval. Para a Jon-
tex, que patrocina blocos e distri-
bui preservativos, ter seu nome

vinculado à essa festa popular foi
fundamental para sua construção
nos últimos 15 anos. "Queremos
estar onde os jovens estão. Além
disso, nessa época aumentam
os riscos de transmissão de
HIV", diz o gerente de grupo
da Johnson & Johnson, Eduar-
do Seidenthal.

Para agradar ao público, a
Jontex inventa moda. Em 1980,
estava no mercado a Jontex
colorida. Três anos depois, a
versão anatômica com forma-
to especial e, em 2003, a Sensi-
tive, mais fina. No entanto, o cam-
peão de vendas continua sendo
Jontex Lubrificado, no mercado
desde 1978.

Outra mudança importante foi
a troca de embalagem -de pape-
lão, até o final dos anos 90, para
as de plástico. O público-alvo das
campanhas também mudou:
desde 2000, o foco está nos jovens
de 18 a 24 anos, em vez de incluir
adultos até 40 anos. A marca é
líder de mercado, com mais de
30% de participação.
(KARINA YAMAMOTO E KEILA MORAIS )

A categoria
aparelho de
barbear fez
uma única
participação
no Top of Mind
e apresentou
Gillette como
a marca
campeã (37%)
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