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Atrevido, simpático e bem-humorado, o passarinho da Zorba se tornou um dos ícones da 
publicidade brasileira e, na classe das aves, só rivalizar a com o peru da Sadia em termos de 
popularidade. Entretanto, enquanto o prestígio do inquieto peru o levou a superar a sazonalidade 
- por anos o personagem só deu as caras na época do Natal - e se tornar o garoto-propaganda da 
marca de gêneros alimentícios, presente em todas as embalagens e no site da empresa, o 
passarinho da Zorba passou os últimos anos engaiolado. Desde que o grupo Sara Lee comprou a 
brasileira Zorba, em julho de 2000, o Passarinho sumiu da comunicação da empresa. "No fim de 
novembro lançaremos uma nova campanha publicitária e nela teremos a volta do passarinho, em 
versão modernizada", diz o vice-presidente para o Mercosul da Sara Lee, Gabriel Leyva.  
 
O novo passarinho vai ser apresentado ao consumidor com uma faixa em estilo japonês na cabeça 
para enfatizar o novo produto com diferencial tecnológico que a Zorba está apresentando ao 
mercado brasileiro: a cueca modelo miniboxer, feita com fio Tufcel. Desenvolvido no Japão pela 
multinacional Toyobo, o fio Tufcel é derivado da celulose e depois de ser submetido a um 
tratamento químico, combina elasticidade, facilidade de transpiração e toque macio com uma 
capacidade de absorção 40% maior que o algodão. A fibra será importada do Japão, mas o fio 
será produzido aqui pela Toyobo do Brasil. A Zorba, portanto, é a pioneira no uso do Tufcel no 
País. O investimento no projeto, incluindo a comunicação, é de US$ 150 mil. Hoje a empresa é 
líder no mercado de cuecas com participação de 31% em valor e 15% em volume de vendas.  
 
"Nossa estratégia de marketing se baseia em lançar produtos diferenciados para superar a 
imagem de commodity que a roupa íntima masculina tem no mercado", diz Leyva. Dentro do 
processo de melhorar o valor agregado das cuecas, algumas outras mudanças, além do tecido 
tecnológico, foram acrescentadas ao novo modelo miniboxer: o elástico interno de microfibra é 
quase imperceptível, as costuras são planas e as informações sobre o produto vêm em um 
transfer e não numa etiqueta, muitas vezes consideradas incômodas pelos homens. Segundo 
Leyva, 70% das compras de cuecas são feitas por mulheres, público que é sensível à 
modernização do visual das marcas.  
 
O resgate do personagem da Zorba ocorreu por pura pressão do público. "No período em que 
esteve na gaiola, ouvíamos com freqüência dos nossos clientes e também dos consumidores 
pedidos pela volta do passarinho, diz a gerente de marketing, Patrícia Serra. Esses pedidos 
levaram a empresa a encomendar uma pesquisa para o Ibope para apurar o que o consumidor 
final associava à marca Zorba. "Havia opções como inovação, qualidade, conforto e também a 
opção passarinho. O resultado foi que 99% das pessoas escolheram a opção do passarinho", diz 
Patrícia.  
 
"A pesquisa provou que o personagem era um patrimônio de comunicação que não poderia ser 
desperdiçado." Esse diagnóstico foi fundamental para a sobrevivência da ave. Apesar de tudo isso, 
no primeiro anúncio da nova campanha, o passarinho não aparece com o destaque que merecia 
considerando sua popularidade. Leyva já anuncia para fevereiro mais novidades na marca Zorba. 
"A expectativa é acelerar o ritmo de crescimento em 2004", diz o executivo. Segundo Leyva, o 
faturamento da Sara Lee (área têxtil), que em 2002 foi de R$ 60 milhões, deve crescer cerca de 
10% neste ano.  
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