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BRIEFING ADES 
 

 

Dados corporativos: 
 
Origem: Argentina  
Lançamento: 1988  
Criador: Juan Martín Allende  
Sede mundial: Londres, Inglaterra/Roterdã, Holanda  
Proprietário da marca: Unilever  
Capital aberto: Não  
Chairman: Michael Treschow  
CEO & Presidente: Patrick Cescau  
Faturamento: Não divulgado  
Lucro: Não divulgado  
Presença global: + 20 países  
Presença no Brasil: Sim  
Funcionários: 170.000 (Unilever)  
Segmento: Alimentos  
Principais produtos: Leites a base de soja  
Slogan: AdeS - Para curtir todos os ritmos da vida.  
Web site: www.ades.com.br 
 

 

  

 

Cronologia Ades 

 
1988 
A Bestfoods – incorporada pela Unilever no ano 2000 - lança ADES na 
Argentina, resultado da utilização de tecnologia avançada para extração 
Do leite contido nos grãos de soja. 
 

1996 
Ades, importado da Argentina, é testado em Curitiba. A receptividade 
Dos curitibanos – 68% dos consumidores que degustaram o produto 
Nos pontos de venda decidiram de imediato pela compra – é decisiva 
Para a concretização do lançamento nacional no ano seguinte. 
O Selo Minha Escolha, estampado nas embalagens de Ades e de outros 
Produtos Unilever (Maizena, Knorr e Hellmann’s) desde 2009, são uma 
Resposta a consumidores cada vez mais conscientes. Este símbolo 
Internacional, instituído pela ONG belga Choices International Foundation, 
Indica que as quantidades de açúcar, sal, gorduras saturadas e trans estão 
De acordo com as exigências da Organização Mundial de Saúde. Trata-se 
De uma garantia de que as fórmulas alimentícias da Unilever foram 
Readequadas e não contêm excesso desses ingredientes, considerados os 
Principais vilões da alimentação saudável. É uma forma de facilitar a 

http://www.ades.com.br/


Escolha dos consumidores, que identificam o que pode ser integrado com 
Segurança ao cardápio da família. 
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1997 
Ades é lançado em todo o País e passa a ser fabricado no Brasil, 
Substituindo pouco a pouco o produto importado. 
 

1998 
Um ano após o lançamento, Ades domina 69% do mercado de bebidas 
À base de soja. A linha inclui os sabores Maçã, Maracujá e Laranja, 
Além da versão original. 
 

1999 
Ades passa a investir no patrocínio de eventos esportivos e de atletas. 
Reposicionamento da marca Ades. Antes voltada para o público 
Infantil, passa a focar o consumidor adulto jovem e assume nova 
Assinatura: "Ades: mais gostoso mais saudável”. 
 

2000 
Lançamento de Ades original na versão light. 
 

2001 
Ades marca presença na comunidade médica, participando de grandes 
Eventos dirigidos a esse público, como o Encontro Nacional de Atividades 
Físicas, em Minas Gerais, e o Congresso Brasileiro de Ecocardiográfica, 
Em São Paulo. Também firma parceria com Becel, realizando ação 
Conjunta em consultórios médicos de grandes cidades brasileiras. Os 
Propagandistas distribuem para os médicos kits com produtos e folhetos 
Científicos informando as qualidades das duas marcas. 
Atendendo a solicitações de consumidores, Ades lança, na versão 
Light, os sabores Maçã e Laranja. 
Lançamento de Ades em lata, nos sabores Maçã, Laranja e Pêssego. 
O objetivo é dobrar a participação das embalagens individuais, todas as variantes de Ades em lata 
saem do mercado. 
Lançamento de Ades sabor Uva. 
 
2002 
Patrocinando o Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, Ades marca 
Presença no evento. 
 

2003 
A linha de produtos Ades ganha novo logotipo e embalagens mais 
Modernas. 
Atendendo aos pedidos dos consumidores, também é lançada a 
Embalagem de 1 litro, com tampa abre-fecha. 
É iniciada a comercialização dos sabores Tangerina e Pêssego Light. 
 

2004 



Lançamento de Ades Yofresh nos sabores Batido, Pêssego, Morango e 
Morango Light. Feito com 100% de proteína vegetal, o produto 
Representa uma alternativa aos iogurtes encontrados no mercado. 
Lançamento do sorvete Kibon Ades, nos sabores Maçã e Pêssego. 
Feito com 100% de proteína vegetal, sem lactose ou colesterol, 
Mantém o sabor e os valores nutricionais do suco. 
Lançamento dos sabores Manga, Maracujá e Uva Light. 
 

2005 
Lançamento de Ades Yofresh em embalagens individuais, de 190 ml, 
Nos sabores Morango, Morango Light e Pêssego. 
Lançamento dos novos sabores de Ades: Goiaba e Manga Light, que, 
Juntamente com Morango, incluem o selo "Aprovado", concedido pela 
Sociedade Brasileira de Cardiologia. 
Lançamento da edição limitada Ades Verão, nos sabores Abacaxi com 
Hortelã e Limonada Suíça. O sucesso é grande e eles são incorporados 
Definitivamente à linha. As embalagens estampam o selo: “Você pediu, 
“Ades atendeu”. 
 

2006 
Lançamento do picolé Kibon Ades Morango, sorvete para pessoas 
Preocupadas com saúde e bem-estar. Feito com 100% de proteína 
Vegetal, ele contém vitamina C e zero de colesterol ou lactose. 
Relançamento da linha Ades Yofresh em embalagem tetra prisma de 
720 ml e tampa com rosca. Primeira embalagem do mundo com esse 
Tamanho e formato de prisma, ela se apóia no copo e permite dosar o 
Líquido, sem derramar ou desperdiçar. Nos sabores Frutas Vermelhas e 
Pêssego Light, é uma alternativa para o lanche ou café da manhã. 
Lançamento da edição limitada Ades Inverno nos sabores Cappuccino 
E Morango. Os dois, bem como a fórmula Original e a de Chocolate, são 
Enriquecidos com vitaminas A, B6, B12, C, D, E ácido fólico. São 
Alternativas para o preparo de achocolatados, vitaminas, milk-shakes e 
Outras receitas. 
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2007 
Lançamento das novas embalagens da linha Ades, com informações 
Sobre a soja e a adição de vitaminas. É inserido um ícone ao lado do 
Nome do sabor, estimulando o consumo "gelado" ou "quente". 
A linha Ades agrega definitivamente os sabores Melancia, Pêra e 
Pêssego com Tangerina, lançados em edição de verão. 
Visitas de especialistas em Nutrição a pediatras e nutricionistas de 
Vários estados divulgam os benefícios da soja. Folders e cartilhas 
Distribuídos durante os encontros esclarecem sobre os prejuízos da 
Utilização de transgênicos e corantes na composição dos alimentos e 
Ressaltam as propriedades nutricionais de Ades. 
 

2008 
Relançamento da linha Ades, com a diminuição de açúcar e a adição 
De um mix de vitaminas e minerais (ferro, zinco, ácido fólico). “Light” 



Vira “Zero”, indicando zero açúcar, lactose e colesterol. Com as 
Mudanças, o produto recebe o certificado da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia e o selo Minha Escolha, da OMS. 
Nova campanha inaugura conceito de comunicação para a linha Ades. 
A presença de crianças, jovens e adultos junto a um mix de vitaminas e 
Mineral mostra que o produto é para toda a família. Em outro filme, 
Seus benefícios são comparados ao consumo de alimentos saudáveis 
Como beterraba, ervilha e espinafre. 
Ades Vitamina de Banana ganha versão Zero (0% de lactose, 
Colesterol e açúcar). 
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2009 
Lançamento da linha Ades Nutrikids, sem conservantes ou corantes e 
Enriquecida com vitaminas, cálcio e ferro, essenciais para o 
Desenvolvimento infantil. 
Lançamento de Ades Original no sabor Doce de Leite, com adição de 
Cálcio na mesma quantidade que o leite animal e com vitaminas D, B2 e 
B12 e zinco. Para tomar com café ou com cereais. 
 

Quem fabrica Ades 
 
 

 

O suco de soja Ades é fabricado pela empresa Unilever. Atualmente, a Unilever conta com 12 

fábricas nos estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Pernambuco, com cerca de 12 mil 

funcionários. A Unilever Brasil encerrou o ano de 2008 com um faturamento bruto de R$ 10.290 

bilhões, mantendo-se como a terceira maior operação da Unilever no mundo, atrás somente dos 

Estados Unidos e Inglaterra. O faturamento global da companhia em 2008 foi de 40,5 bilhões de 

euros. Além disso, é a segunda maior anunciante em Mídia do país, com investimentos de R$ 1, 748 

bilhão em propaganda, em 2008, um aumento de 22,9 % em relação ao ano anterior. 

 

Como o produto é feito 

O cuidado com a soja de Ades começa na seleção das sementes, passando pelo monitoramento 
dos campos e acompanhamento da colheita e armazenamento. A soja de Ades tem Identidade 
Preservada: um sistema de rastreamento, baseado em segregação, amostragem e análise, 
garantindo que toda a cadeia de suprimento passe por processos rigorosos da análise para 
assegurar a qualidade da matéria-prima 

Ades é um produto vegetal, e, assim, sua composição nutricional difere da do leite de vaca. No 
entanto, pessoas alérgicas a proteína do leite de vaca ou com intolerância à lactose podem tomar 
Ades Original, por sua constituição protéica e por ter a mesma quantidade de cálcio que um copo 
de leite (240 mg de cálcio em 200ml). 

 

Os produtos da marca 

 



Ades possui o maior portfólio do mercado com 29 sabores, entre a linha Original e a Linha Frutas, 

que acaba de ficar maior com os lançamentos dos novos sabores Verão Mix, Abacaxi com coco, 

Frutas Tropicais (versão regular e light) e Laranja com acerola. 

 

Ades Uva 

 

Ades Uva é uma combinação de soja com suco de uva natural, que ajuda a nutrir e fortalecer o 

corpo todos os dias. 

É 0% colesterol e 0% lactose, sem conservantes e fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, 

B6, B12 e Ácido Fólico. 

Embalagens: 

1,5 litro, 1 litro, 200ml 

 

 

Ades Maçã 

 

Ades Maça é uma combinação de soja com suco de maçã natural, que ajuda a nutrir e fortalecer o 
corpo todos os dias. 

É 0% colesterol e 0% lactose, sem conservantes e fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, 
B6, B12 e Ácido Fólico. 

Embalagens: 

1,5 litro, 1 litro, 200ml 

 

 

Ades Laranja 

 

Ades Laranja é uma combinação de soja com suco de laranja natural, que ajuda a nutrir e fortalecer 

o corpo todos os dias. 

É 0% colesterol e 0% lactose, sem conservantes e fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, 

B6, B12 e Ácido Fólico. 

Embalagens: 

1,5 litro, 1 litro, 200ml 



 

 

Ades Frutas Tropicais 

 

Ades Frutas Tropicais é uma combinação de soja com suco de 5 frutas diferentes (laranja, banana, 
kiwi, manga, morango), que ajuda a nutrir e fortalecer o corpo todos os dias. 

É 0% colesterol e 0% lactose, sem conservantes e fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, 
B6, B12 e Ácido Fólico. 

Embalagens: 

1 litro 

 

 

Ades Abacaxi 

 

Ades Abacaxi é uma deliciosa combinação de soja com suco de abacaxi natural, que ajuda a nutrir 
e fortalecer o corpo todos os dias. 

É 0% colesterol e 0% lactose, sem conservantes e fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, 
B6, B12 e Ácido Fólico. 

Embalagens: 

1 litro, 200ml 

 

 

Ades Pêssego 

 

Ades Pêssego é uma combinação de soja com suco de pêssego natural, que ajuda a nutrir e 
fortalecer o corpo todos os dias. 

É 0% colesterol e 0% lactose, sem conservantes e fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, 
B6, B12 e Ácido Fólico. 



Embalagens: 

1 litro, 200ml 

 

 

Ades Manga 

 

Ades Manga é uma combinação de soja com suco de manga natural, que ajuda a nutrir e fortalecer 
o corpo todos os dias. 

É 0% colesterol e 0%, sem conservantes e fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e 
Ácido Fólico. 

Embalagens: 

1,5 litro, 1 litro, 200ml 

 

 

Ades Maracujá 

 

Ades Maracujá é uma deliciosa combinação de soja com suco de maracujá natural, que ajuda a 
nutrir e fortalecer o corpo todos os dias. 

É 0% colesterol e 0%, sem conservantes e fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e 
Ácido Fólico. 

Embalagens: 

1 litro, 200ml 

 

 

Ades Morango 

 

Ades Morango é uma deliciosa combinação de soja com suco de morango natural, que ajuda a 
nutrir e fortalecer o corpo todos os dias. 



É 0% colesterol e 0% lactose, sem conservantes e fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, 
B6, B12 e Ácido Fólico. 

Embalagens: 

1 litro, 200ml 

 

 

Ades Laranja Zero 

 

Ades Laranja Zero é a combinação de soja com suco de laranja natural, sem conservantes, zero 
lactose e zero colesterol e zero adição de açúcar. 

Possui 38% calorias a menos que sua versão regular. É fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, 
B3, B6, B12 e Ácido Fólico. 

Embalagens: 

1,5 litro, 1 litro, 200ml 

 

 

Ades Maçã Zero 

 

Ades Maçã Zero é a combinação de soja com suco de maçã natural, sem conservantes, zero lactose 
e zero colesterol e zero adição de açúcar. 

Possui 39% calorias a menos que sua versão regular. É fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, 
B3, B6, B12 e Ácido Fólico. 

Embalagens: 

1,5 litro, 1 litro, 200ml 

 

 



Ades Pêssego Zero 

 

Ades Pêssego Zero é a combinação de soja com suco de pêssego natural, sem conservantes, zero 
lactose e zero colesterol e zero adição de açúcar. 

Possui 39%calorias a menos que sua versão regular. 

É fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico. 

Embalagens: 

1,5 litro, 1 litro, 200ml 

 

 

Ades Uva Zero 

 

Ades Uva Zero é a combinação de soja com suco de uva natural, sem conservantes, zero lactose e 
zero colesterol e zero adição de açúcar. 

Possui 41%calorias a menos que sua versão regular. 

É fonte de Ferro, Zinco e das Vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico. 

Embalagens: 

1,5 litro, 1 litro, 200ml 

 

 

Linha Kits 200ml Abacaxi 

Ades Abacaxi é uma combinação de soja com suco de abacaxi natural que a criançada adora. Não 
tem colesterol, lactose nem conservantes. É fonte dos minerais Ferro e, Zinco e das Vitaminas C, 
B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico. 

Embalagens: 

200ml 



 

 

Linha Kids 200ml Laranja 

Ades Laranja é uma combinação de soja com suco de laranja natural que a criançada adora. Não 
tem colesterol, lactose nem conservantes. É fonte dos minerais Ferro e, Zinco e das Vitaminas C, 
B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico. 

Embalagens: 

200ml 

 

 

Linha Kids 200ml Maça 

 

Ades Maçã é uma deliciosa combinação de soja com suco de maçã natural que a criançada adora. 
Não tem colesterol, lactose nem conservantes. É fonte dos minerais Ferro e, Zinco e das Vitaminas 
C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico. 

Embalagens: 

200ml 

 

 

Linha Kids 200ml Maracujá 

Ades Maracujá é uma combinação de soja com suco de maracujá natural que a criançada adora. 

Não tem colesterol, lactose nem conservantes. É fonte dos minerais Ferro e, Zinco e das Vitaminas 

C, B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico. 



Embalagens: 

200ml 

 

 

Linha Kids 200ml Morango 

Ades Morango é uma combinação de soja com suco de morango natural que a criançada adora. Não 

tem colesterol, lactose nem conservantes. É fonte dos minerais Ferro e, Zinco e das Vitaminas C, 

B2, B3, B6, B12 e Ácido Fólico. 

Embalagens: 

200ml 

 

 



Qual foi a mensagem de publicidade anterior da empresa. 

 

Ades e Vostu lançaram ação de marketing para a marca no jogo social Café Mania. A campanha 
trouxe itens virtuais inspirados nos produtos Ades, como 14 pratos no Livro de Receitas do jogo, e 
quatro novos tipos de bebidas quentes na Máquina de Café. Em apenas 12 dias, cerca de 55 
milhões de pratos e 90 milhões de bebidas foram servidos e mais de 13 milhões de usuários 
visitaram o jogo Café Mania. 

 
Todos os componentes foram apresentados em uma aba destacada de Ades, que ajudou o usuário 
a localizá-los com mais facilidade. Algumas receitas foram disponíveis independentemente do nível 
do jogador, outros pratos foram liberados conforme o progresso no jogo. As bebidas especiais na 
Máquina de Café ganharam níveis de especialização de acordo com a quantidade de vezes que são 
servidas e, quando levadas ao nível máximo, o jogador recebe uma decoração especial em seu 
estabelecimento. 

 
Os usuários tiveram até o dia 19 de setembro para participar de um concurso cultural promovido 
nos perfis do Café Mania nas redes sociais. Cada jogador enviou fotografias dos pratos 
apresentados pelo livro de receitas Ades (in game) na vida real. As três melhores fotos serão 
premiadas com Café Granas a moeda virtual corrente no jogo. O concurso gerou 202 interações no 
blog do jogo, 5 milhões de novos feeds publicados por usuários no Orkut, 37 mil “likes” no 
Facebook e conquistou mais de 700 novos seguidores no Twitter do Café Mania. 

 
Todas as receitas levam Ades no preparo e o jogador pode conferir a receita original através de um 
botão especial no Livro de Receitas e na Máquina de Café, que o leva diretamente ao site de 
receitas da marca. Desde o início da ação, o livro de receitas teve mais de nove milhões de 
visualizações.

http://www.twitter.com/vcafemania
http://www.ades.com.br/receitas
http://www.ades.com.br/receitas


Em novembro de 2008 a atriz Priscila Fantin, 25 anos, foi a garota-propaganda da nova 
campanha de Ades. Para dar novo fôlego na temporada mais quente do ano, a marca 
Ades, da Unilever, investiu R$ 12 milhões na divulgação do lançamento dos novos 
sabores Ades Verão Mix Ice e da promoção “Ades Sensações do Verão”. O filme criado 
pela Ogilvy & Matter e dirigido por Paulo Diehl, da Conspiração Filmes, estreou nas 
telinhas no dia 4 de novembro apresentando um descontraído e bem-humorado 
diálogo entre Priscila Fantin e um típico vendedor de praia, que tenta a qualquer custo 
vender suas toalhas de praia para a atriz. Após várias tentativas em vão de vender e de 
Fantin responder que já tem toalhas exclusivas, por que ganhou, o vendedor desiste 
acreditando que na vida de celebridade é tudo moleza. A história então apresenta a 
promoção “Ades Sensações do Verão”, que oferece uma toalha exclusiva na compra de 
4 litros de Ades, sendo pelo menos 2 da nova linha Ades Verão Ades Mix Ice (Manga 
com Maracujá, Frutas Cítricas e Pêra com Menta) *. Ao final, a surpresa, e o mesmo 
vendedor aparece vendendo Ades. O cenário escolhido para a gravação do filme foi 
uma paradisíaca praia no município de Maxaranguape, RN. A atriz foi fotografada em 
estúdio no Rio de Janeiro por Gustavo Zylberstajn. Foi é a primeira vez que a marca 
escolheu uma celebridade para estrelar seus comerciais, e de acordo com a gerente de 
marketing da marca, Patrícia Pollice, a atriz foi escolhida por representar o clima do 
verão e o contexto saudável da marca. “Nossa promoção traz toalhas de praia super 
descoladas e modernas. Nosso lançamento, muita refrescância e saúde. E a Priscila tem 
tudo a ver com isso. Enfim, ela era a pessoa ideal para representar Ades neste verão”, 
comemora a executiva. Ao participar da promoção o consumidor pode escolher entre 
três modernas e exclusivas opções de toalhas, desenvolvidas pela TEKA. Foram mais de 
500 lojas participantes, além de postos-de-troca exclusivos em todo o território 
nacional. 

FICHA TÉCNICA: AGÊNCIA: OGILVY BRASIL TÍTULO: VENDEDOR DURAÇÃO: 30" E VINHETA 
PRODUTO: PROMOÇÃO ADES SENSAÇÕES DE VERÃO CLIENTE: UNILEVER DO BRASIL VP 
NACIONAL DE CRIAÇÃO: ANSELMO RAMOS HEAD OF ART: DENIS KAKAZU DIRETOR DE 
CRIAÇÃO: FRED SALDANHA DIRETOR DE ARTE: ERICO BRAGA REDATOR: FRED SALDANHA E 
RAFAEL DONATO DPTO DE RTVC: NANA BITTENCOURT ATENDIMENTO: KARINA RIBEIRO E 
THAIS NASCIMENTO APROVAÇÃO CLIENTE: ANDREA SALGUEIRO/ PATRICIA POLLICE 
PRODUÇÃO FILME PRODUTORA: CONSPIRAÇÃO FILMES DIRETOR: PAULO DIEHL 
CARACTERÍSTICAS: FILMAGEM 35MM PRODUTOR EXECUTIVO: LULA FRANCO DIREÇÃO DE 
FOTOGRAFIA: JOSE SOUZA JR EQUIPE PRODUÇÃO: SIOMARA BLUMER MONTADOR: ARTHUR 
BRITO PÓS-PRODUÇÃO: CASABLANCA SP FINALIZAÇÃO: CASABLANCA SP FINALIZADOR: 
JULIANA CORREIA ELENCO: PRISCILA FANTIN E HILTON CASTRO PRODUÇÃO ÁUDIO 
PRODUTORA SOM: A9 AUDIO DIREÇÃO: APOLO 9 PRODUÇÃO: LUCIANA FERNANDES CRIAÇÃO 
TRILHA APOLO 9 MAESTRO: APOLO 9 LOCUÇÃO: SERGIO REZENDE VEICULAÇÃO VEICULAÇÃO: 
NACIONAL - TV ABERTA,CABO,INTERNET E MKOFF 1o VEICULAÇÃO: 4/11/2008 VALIDADE: 3 
MESES 



Marca usou ferramentas diferenciadas no meio digital, dando continuidade ao 
lançamento das versões limitadas de verão: Laranja com Manga e Limonada Suíça. 
Ades promoveu uma ação inusitada no meio digital para divulgar as edições limitadas 
de Ades Frutas. A marca preparou quatro videomix que poderiam ser customizados 
com fotos pelos internautas e enviados para os amigos por email e visualizados através 
de redes sociais como Orkut e Facebook. Nos estilos surf rock, samba/hip hop, calipso e 
funk, os vídeos foram veiculados no site de Ades (www.ades.com.br/adesfrutas) e na 
homepage do Pin Pix (www.pinpix.ig.com.br) até março de 2010. As animações, 
elaboradas pela Ogilvy Interactive, apresentam com humor os benefícios da edição 
limitada de Ades Frutas: Laranja com Manga e sucesso de vendas Limonada Suíça. Que 
voltou para atender aos pedidos dos consumidores. “O objetivo dessa ação é interagir 
com o internauta e seus amigos, por meio de uma brincadeira que tem a cara da 
estação mais quente no ano” afirma Daniela Cachê, gerente de marketing da marca. Os 
jingles de Ades Frutas também foram veiculados nas principais emissoras de rádio do 
país, sempre adaptando o ritmo de acordo com a cultura de cada praça. Em São 
Paulo/SP, Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), por exemplo, a música é no estilo do 
surf rock. No Rio de Janeiro/RJ, o ritmo escolhido foi o funk, e no Nordeste, o calipso. 

Manifesto Ades: Campanha de Ades provou que o importante é ser espontâneo. É ser 
você mesmo e rir, dançar, brincar, curtir cada momento da vida. A campanha é baseada 
em uma pesquisa sobre o comportamento das pessoas diante de situações planejadas 
e inesperadas no dia a dia. O resultado é o Manifesto de Ades, que usa cenas de 
pessoas bem-humoradas para mostrar que o mundo fica melhor se a gente deixa a vida 
fluir. Marca lançou campanha digital interativa e dinâmica que destacava o mote da 
recomendação da nova linha Original.Utilizando a recomendação boca-a-boca para o 
re-lançamento da linha Ades Original, a marca utilizou peças online desenvolvidas pela 
Ogilvy Interactive de forma inusitada, apresentando os benefícios da nova linha, agora 
com cálcio no mesmo teor do leite (240mg de cálcio em 200ml). A grande novidade fica 
por conta do banner voip, peça que se destaca pela tecnologia que permite a ligação 
entre 2 celulares pela internet, dando um minuto de ligação grátis para os usuários. A 
campanha contempla ainda formatos diferenciados como intervenções no Yahoo e no 
Orkut, ferramenta na TAB do MSN onde o internauta pode customizar banners e enviar 
para seus amigos. 

“O objetivo da campanha é estimular a recomendação de Ades entre as pessoas. 
Contamos a novidade de que agora Ades Original tem cálcio no mesmo teor do leite e 
convidamos os internautas para multiplicar essa e outras novidades para seus amigos. 
E para isso, criamos peças inovadoras que permitem gerar esse “boca-a-boca” entre as 
pessoas, como por exemplo, o banner customizado e o banner que conecta celulares”, 
afirma a gerente de marketing da marca, Daniela Cachich.Nas peças digitais, diferentes 
personagens recomendam uns para os outros a experimentação de Ades Original, 
contando a novidade de que Ades Original agora tem o mesmo teor de cálcio do leite. 
Além de explorar diferentes ocasiões de consumo do produto: com cereal, com café e 



como base para deliciosas vitaminas. 

Consumidores Ades: 

Ades é a bebida destinada para quem procura um produto saudável para curtir o verão 
com nutrição e refrescância sem abrir mão do sabor. Os lançamentos, assim como toda 
a linha Ades Frutas, combinam suco natural de frutas com os benefícios da Soja. 

No Brasil, a bebida à base de soja ampliou o leque de opções do consumidor 
interessado em manter uma dieta saudável e saborosa.A década de 80 marcou o início 
de uma virada no comportamento dos habitantes dos grandes centros urbanos 
brasileiros. Os padrões de beleza ficaram mais e mais rígidos, exigindo corpos esguios e 
músculos definidos. As academias de ginástica proliferaram, generalizando a prática de 
exercícios físicos, antes circunscrita a atletas ou adeptos de algum esporte. Era o início 
de uma luta ferrenha contra a balança, que trouxe a preocupação com a alimentação e 
dietas, cada vez mais leves. Progressivamente, a estética e a boa forma foram 
dividindo espaço com outras questões: homens e mulheres começaram a se interessar 
também pela manutenção da saúde – assunto até então restrito aos consultórios 
médicos. A mídia ampliou os espaços destinados a reportagens sobre como prevenir 
doenças e amenizar os efeitos do envelhecimento. Vários alimentos, encabeçados 
pelas gorduras de origem animal, entraram na lista dos vilões, enquanto outros – antes 
vistos com certo desprezo – ganharam destaque por seus efeitos benéficos ao 
organismo. Entre eles, a soja voltada para a família. Todos os esforços estavam 
direcionados à conquista das crianças e à persuasão das mães para que incluíssem 
mais essa opção nutritiva e saborosa na alimentação dos pequenos. A partir da 
conquista do público infantil, já consolidada, e tendo a favor o crescimento do 
mercado de bebidas à base de soja, Ades buscou um novo perfil de consumidor. Cada 
vez mais, adultos e jovens, especialmente das classes A e B, estavam preocupados em 
ter uma vida saudável. O fim do sedentarismo, o combate ao hábito de fumar e a 
opção por uma dieta balanceada faziam parte dos ideais da maioria. O fator saúde 
começou a pesar mais do que o apelo familiar. Um sinal dessa virada foi o comercial 
em que a personagem explicava as vantagens do consumo da bebida e afirmava: Ades 
faz bem porque tem isoflavonas – compostos fitoquímicos com ação similar à do 
estrógeno (hormônio feminino), que, por isso, ajudam a amenizar os sintomas da 
menopausa e a evitar o envelhecimento precoce. O produto passou a integrar a 
categoria dos alimentos funcionais e ganhou uma nova assinatura: "Ades: mais 
gostoso, mais saudável". O século XXI marcou a ampliação das ações de Ades nesse 
sentido: foi lançada a versão light do produto, houve o patrocínio das etapas 
brasileiras dos campeonatos mundiais de vôlei de praia e forte atuação da marca entre 
o público médico. 
 



Benefícios que o produto oferece. 

“Ades: mais gostoso, mais saudável” 

A proteína animal (presente em carnes, leite e derivados e ovos) é considerada de 
elevado valor biológico, pois contém todos os aminoácidos necessários para o bom 
funcionamento do organismo. Entre as proteínas vegetais, porém, a soja é o único com 
essa propriedade. A planta já era cultivada pelos chineses antes da era cristã, sendo 
conhecida inclusive por suas propriedades medicinais. No mundo ocidental, sua 
história é bem mais recente: foi introduzida no Brasil, no início do século XX, com o 
apoio dos imigrantes japoneses recém-chegados ao País. Mas, estranha à cultura 
alimentar do brasileiro, a soja percorreu um longo caminho até se tornar base da 
alimentação ou ingrediente de receitas culinárias. 
 
Na década de 90, apesar da indiscutível valorização dos alimentos saudáveis, havia 
muitas dúvidas sobre a reação dos consumidores diante de uma bebida à base de soja, 
uma vez que o grão era associado a um gosto ruim. Foi realizada então, em 1996, uma 
Pesquisa de mercado na cidade de Curitiba, cuja estratégia foi mostrar ao público – por 
meio de degustação nos pontos de venda – que o sabor de Ades podia agradar aos 
paladares mais exigentes, tanto de adultos quanto de crianças. A maior parte dos 
consumidores que provaram a bebida decidiu pela compra e esse êxito foi decisivo 
para a introdução do produto no País, onde passou a ser fabricado. 
 
Comprovação científica 
No final de 2002, um estudo científico feito pela Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) mostrou a eficácia do produto na prevenção de algumas doenças. Esse 
resultado – e o de outras pesquisas correlatas – foi apresentado em seminários, 
palestras e congressos da área da Saúde. Especialistas em Nutrição fizeram visitas a 
4.300 pediatras e 1.400 nutricionistas de várias cidades, divulgando essas informações. 
Com o apoio de cartilhas, os profissionais da saúde receberam explicações sobre os 
prejuízos relacionados ao emprego de soja transgênica e de corantes na composição 
dos alimentos. As qualidades de Ades para uma boa alimentação ainda foram 
reforçadas em 2008, com o relançamento da linha em nova fórmula, com a adição de 
um mix de vitaminas e minerais e a diminuição do açúcar. Com a mudança, Ades 
recebeu o selo Minha Escolha, programa internacional de certificação de alimentos 
com índices de gordura saturada, gordura trans, açúcar e sódio dentro dos limites 
recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Mais um reconhecimento 
do cuidado da marca em oferecer um alimento saudável, como o consumidor dos 
novos tempos procura. Uma extensa pesquisa constatou que a alimentação infantil 
tem sido invadida por itens muito calóricos e nada nutritivos. E também revelou a 
constante preocupação dos pais em escolher o que vai ao prato de seus filhos, em 
idade de crescimento. Para atender a essa demanda, em 2009, chegou ao mercado 
Ades Nutrikids, linha especialmente elaborada para o paladar e as necessidades das 
crianças. As fórmulas foram enriquecidas com vitaminas e sais minerais na medida 
certa para contribuir com o desenvolvimento mental e o fortalecimento dos ossos e 



das defesas naturais do organismo. E o selo Minha Escolha estampado na embalagem 
dava mais uma razão para que as mães ficassem tranqüilas em relação ao novo 
produto. Nutrikids também ganhou uma área no site www.AdeS.com.br, com 
brincadeiras educativas sobre reciclagem e outros temas da sustentabilidade, que são 
importantes para a marca envolvida com a construção de um futuro mais saudável 
para os pequenos e para o planeta. No fim do século XX, várias pesquisas 
demonstraram que certos alimentos podiam melhorar funções do organismo, além de 
reduzir o risco de determinadas doenças: eram os chamados nutracêuticos, ou 
alimentos funcionais. Um bom exemplo é a soja, cujo consumo é recomendado para 
prevenção e tratamento de doenças cardíacas, inflamatórias e renais, osteoporose, 
diabetes, obesidade e alguns tipos de câncer, como os de mama e de próstata. 
No time da inclusão social 
A associação de Ades com os esportes levou a marca a investir em eventos da área e a 
patrocinar atletas. Em 2003, Ades passou a integrar a equipe de vôlei do Centro 
Rexona de Excelência do Voleibol, no Paraná, que desde 1997 mantinha essa ação 
socioeducativa, atendendo 3.500 crianças. A iniciativa foi rebatizada: Rexona-AdeS 
Esporte Cidadão. Mais jovens de escolas públicas foram incluídos nas atividades 
didáticas e o foco ampliou se para além do esporte, passando a estimular ações de 
cidadania e sustentabilidade. Tantas realizações fizeram com que a Unilever 
incorporasse o projeto às suas ações de responsabilidade social e que ele fosse 
coordenado pela área corporativa da empresa, desde 2009. A partir daí, o Programa 
Esporte Cidadão Unilever conta com investimento anual de R$ 4,5 milhões, 
distribuídos em 44 núcleos, no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Em 13 anos de 
atuação, já foram beneficiados quase 80 mil jovens e crianças e 4 mil professores da 
rede pública receberam capacitação. 

 
Pontos De Vendas 

 
Ades original pode ser consumido com café, achocolatados ou com o que 
Mais sua imaginação desejar. Ades sabor fruta é um ótimo suco para a 
Hora do lanche. Então, surgiu a dúvida: qual o melhor lugar do supermercado para 
expor o produto? Simples: a versão original passou a ser encontrada junto dos 
laticínios, e a linha com sabor compartilha as prateleiras com os sucos prontos. 

Performance de ades: 

Com uma tecnologia inovadora e investimento de R$20 milhões – em pesquisa, 
formulação, desenvolvimento de produto e marketing - a linha Ades Original foi 
relançada nesse ano com o objetivo de aliar sabor a um perfil nutricional diferenciado, 
é fonte de nutrientes importantes e ainda entrega, do primeiro ao último copo, todos 
os benefícios da soja com a mesma quantidade de cálcio que o leite (240mg/200ml).A 



marca é líder no mercado de bebidas à base de soja no país, com 63,4 % de market 
share em 2008, e sinônimo de categoria, com 30 sabores divididos entre as linhas 
Frutas e Original. Além disso, Ades conta com a linha Ades Nutrikids, fortificada com 
nutrientes que entregam três benefícios importantes para as crianças: vitaminas A, C, E 
zinco, que ajudam a manter as defesas naturais do corpo, cálcio, que é fundamental 
para construir e fortalecer os ossos, e ferro, um mineral importante no 
desenvolvimento mental das crianças. 

 

Mercado 

O mercado de bebidas à base de soja tem registrado crescimento no universo de 
bebidas do Brasil. Segundo dados da ACNielsen, o consumo cresceu gradualmente nos 
últimos anos, indo de 51 milhões de litros em 2002 para 175 milhões em 2007. Em 
termos de faturamento, isso equivale a um movimento de quase R$ 553 milhões no 
ano passado, comparados aos R$ 130 milhões em 2002. “Somos conhecidos pelo 
pioneirismo e inovação. Agradar o público com sabores inéditos é sempre nosso 
desafio. Queremos sempre oferecer mais opções saborosas e saudáveis aos 
consumidores, surpreendendo na capacidade de agradar e entregando benefícios 
relevantes para o cotidiano das pessoas, como a forcinha necessária para o corpo 
desenvolver as atividades do dia-a-dia”, finaliza Pollice. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


