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REPORTAGEM 80 anos de Unilever

O ano de 1929 será sempre 
lembrado por um fato bombástico: 
a queda livre da Bolsa de Nova 
York provocou uma crise sem pre-
cedentes na economia mundial. 
Nem todas as notícias da época, 
no entanto, deixaram recordações 
amargas. No Brasil começava a tra-
jetória da Unilever, hoje detentora 
de marcas de grande relevância e 

presente em praticamente todos 
os lares. Atualmente, a empresa se 
baseia em dois pilares: alimentos 
e artigos para cuidados pessoais e 
domésticos. 

Tudo começou de forma bem 
mais modesta, com a chegada ao 
Brasil de três cidadãos ingleses: 
Eric Hayden Morris, George Mc-
Cabe e Willian Rigby, emissários 
de uma empresa recém-criada 
na Europa, a Unilever. No dia 
4 de outubro, 20 dias antes do 
crash da bolsa, eles registraram 

a criação da Sociedade Anônima 
Irmãos Lever na Junta Comercial 
de São Paulo. Situado na praça 
Ramos de Azevedo, no centro 
da capital paulista, o escritório 
da empresa tinha como obje-
tivo vender por aqui os sabões 
produzidos na matriz europeia, 
Sunlight e Flocos Lux.

Para dar início à operação, 

Morris contratou o vendedor 
Joubert Cabral, primeiro funcio-
nário da empresa. Ao se apresen-
tar para o trabalho, Cabral teve 
uma surpresa. Nos primeiros 
dias, não tinha o que vender. Os 
lotes iniciais demoraram algum 
tempo para chegar ao território 
nacional. Nesses tempos de 
ociosidade, o empregado, para 
passar o tempo, tirava o paletó, 
pegava a vassoura e se encarre-
gava da limpeza do escritório. 

As coisas não melhoraram 

muito com a chegada das pri-
meiras remessas. “O consumi-
dor brasileiro ainda não estava 
preparado para receber o que 
os ingleses queriam comercia-
lizar”, contou na época Cabral, 
que permaneceu na casa por 
dez anos. “O Lux ainda saía, mas 
o Sunlight enfrentava grandes 
dificuldades.” 

Mesmo com problemas de 
aceitação, a Irmãos Lever fundou, 
em 1930, sua primeira fábrica no 
Brasil, na Vila Anastácio, a 12 qui-
lômetros do centro de São Paulo. 
Em pouco tempo estava no mer-
cado o Sunlight Made in Brazil. Os 
resultados de vendas, no entanto, 
continua ram a decepcionar. O 
primeiro grande impulso se deu 
em 1932, quando o Sunlight foi 
substituído pelo sabão O Melhor, 
bem-aceito pelo mercado e cuja 
produção se estendeu até 1945.   

Marcas históricas 
Ao longo das oito décadas de 

presença no mercado brasileiro, 
a Unilever coleciona lançamen-
tos de marcas de grande suces-
so. Algumas dessas histórias 
vitoriosas valem a pena serem 
lembradas. Entre os anos 30 e 
40, três sabonetes fabricados 
pela Irmãos Lever se transfor-

maram em coqueluche. Eram 
as marcas Carnaval, Lifebuoy e 
Lever. Este último, lançado em 
1932, era a versão nacional de 
um sucesso mundial, o sabonete 
Lux. Ele não pôde ser lançado 
com seu nome internacional, 
pois por aqui a marca havia 
sido patenteada pela Indústrias 
Reunidas Matarazzo. 

Levou mais de 30 anos para 
a marca Lux voltar a pertencer à 
empresa criada pelos irmãos Le-
ver. O sabonete foi relançado por 

Em 80 anos de atuação no País, empresa lançou dezenas de marcas e incorporou concorrentes

Marcas da história

Em 1884, na pequena cidade in-
glesa de Bolton, um jovem de família 
abastada, William Hesketh Lever, de-
cidiu montar seu próprio negócio. Em 
sociedade com os irmãos, tornou-se 
vendedor de sabão, mesmo ramo de 
atuação de seu pai. Na época, o pro-
duto era vendido sem qualquer sofisti-
cação. O freguês pedia e o pedaço era 
cortado na sua presença. Ao longo do 
tempo, William recorreu à criatividade 
para se sobressair perante a concor-
rência. Melhorou a apresentação de 
seu produto, cortando-o em pedaços 
regulares, embrulhados um a um em 
embalagem especialmente desenvolvi-
da. Outro diferencial: o sabão ganhou 
a marca Sunlight. 

Como tudo começou
O sucesso foi enorme e incentivou 

novos investimentos. O empreendedor 
construiu uma fábrica e pôs-se a produzir 
seu próprio sabão, que chegou ao mercado 
em 1886. Em 1890, o Sunlight se tornou o 
sabão mais vendido em todo o mundo. Não 
apenas por sua inovadora apresentação: a 
fórmula do produto agradava em cheio às 
donas de casa. 

Para garantir o fornecimento das prin-
cipais matérias-primas, Lever não hesitou 
em criar uma empresa no Congo, a United 
Africa Company, que logo se tornou líder 
mundial em óleos vegetais. Montou tam-
bém uma frota de navios baleeiros, voltada 
para abastecer as linhas de produção com 
óleos animais. Com grande disponibilidade 
de matérias-primas, William lançou novos 

sabões, entre eles o Flocos Lux, para 
lavar roupas delicadas, e o sabonete 
Lux, que no futuro ficaria conhecido 
em todo o mundo como o “sabonete 
das estrelas”.

O império não parava de crescer. 
O fato de contar com óleos vegetais 
e animais em abundância ajudava 
a empresa a enveredar por outros 
caminhos. A margarina foi inventada 
na França em 1869 pelo químico Hip-
polyte Mège-Mouriés. Ele rea lizou um 
estudo vitorioso para encontrar um 
substituto para a manteiga, que antes 
da invenção do refrigerador apresen-
tava sérios problemas de conservação. 
Em 1917 a Lever Brothers começou 
a fabricar o produto. Em 1929, após 
o falecimento de William, a empresa 
se associou a dois outros grandes 
fabricantes de margarina da época, a 
inglesa Margarine Union e a holandesa 
Margarine Unie. A união deu origem à 
Unilever. 

aqui com o nome internacional 
no ano de 1963. O produto fez 
muito sucesso, tanto quando se 
chamava Lever quanto quando 
passou a ser comercializado 
como Lux. Quem hoje não é tão 
jovem deve se lembrar do famoso 
slogan que permaneceu na mídia 
durante anos: “Nove entre dez 
estrelas do cinema usam Lever 
(ou Lux)”. 

O sabão em pedra voltado 
para a lavagem de roupas reinou 
absoluto nos lares brasileiros du-
rante a primeira metade do sécu-
lo 20. O início da transição para 
o sabão em pó se deu em 1953, 
quando a Irmãos Lever lançou 
aqui Rinso. O produto, no início, 
enfrentou resistências. Uma de-
las foi o preço, maior do que o 

dos concorrentes oferecidos no 
formato antigo. As donas de casa 
também desconfiavam de suas 
qualidades. A maior dúvida era 
se a lavagem da roupa se torna-
ria eficiente sem as operações 
de bater e quarar, de acordo 
com a promessa do fabricante. 
Uma campanha publicitária 
eficiente, cujo slogan era “Rin-
so lava mais branco”, ajudou a 
convencer as usuárias.

Quatro anos depois, outro 
lançamento da Irmãos Le-

Rinso, primeiro sabão em pó lançado no Brasil; campanha de Lux, "o sabonete das estrelas", com Vera Fischer; o sabonete Gessy original, do começo do século; e anúncio do lançamento de Omo no Brasil, em 1957 

União com fabricantes de margarina originou a Unilever

à
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Empresa cresce com incorporações
A crescente participação 

da Unilever no mercado não se 
deu apenas por meio de lança-
mentos de marcas vitoriosas. 
Ao longo dos anos, a empresa 
incorporou várias companhias, 
investimentos que ajudaram 
a consolidar sua importante 
presença atual no mercado. Al-
gumas dessas aquisições foram 
surpreendentes e merecem ser 
rememoradas. 

Em 1912, o imigrante ve-
neziano José Milani inaugurava 
uma pequena fábrica de sabões 
em Valinhos (interior de São 
Paulo), que levava seu nome. 
Em 1919 já contava com produ-

ção diversificada, oferecendo, 
além de sabonetes, perfumes, 
pó-de-arroz, creme de barbear, 
esmalte, brilhantina e óleo para 
cabelos, dentre outros itens. 

O carro-chefe era o sabonete 
Gessy. A marca, homenagem a 
uma mulher por quem um mem-
bro da família Milani se apaixonou, 
foi tão bem-sucedida que acabou 
adotada pela empresa. Em 1932 
nascia a Companhia Gessy Indus-
trial, que por cerca de três déca-
das se transformou em ferrenha 
competidora da Irmãos Lever. 
Pertencia à Gessy, por exemplo, o 
sabão em pó Minerva, concorrente 
das marcas Rinso e Omo.

Em 1960 a Gessy foi incorpo-
rada pela Irmãos Lever, dando 
origem às indústrias Gessy Lever. 
A rivalidade existente entre as 
duas empresas deu à notícia gran-
de impacto. Mas os observadores 
mais atentos devem ter previsto a 
possibilidade do negócio. A Gessy 
era muito forte no mercado de 
sabonetes e dentifrícios, além 
de apresentar forte potencial no 
segmento de detergentes.

A empresa, no entanto, en-
frentava crises de natureza va-
riada e, na época, era observada 
com especial atenção por grupos 
estrangeiros interessados em 
ingressar no mercado brasileiro. 

A Lever adiantou-se e concluiu o 
negócio. O nome Gessy era tão 
forte que foi incorporado à razão 
social da nova parceria.

Novos hábitos
A Anderson Clayton chegou 

ao Brasil em 1934 e contribuiu 
bastante para mudar os hábitos 
alimentares dos brasileiros. 
Antes, a culinária nacional utili-
zava banha de porco, manteiga 
e azeite de oliva europeu. Coube 
à empresa apresentar às donas 
de casa locais alternativas como 
óleos e gorduras vegetais. A 
semente de algodão, na época 
refugada, passou a ser explorada 

pela empresa, o que ajudou a 
decolar a indústria nacional de 
óleos alimentícios. 

Em 1950, a Anderson Clayton 
lançou a margarina Claybon, 
cuja popularidade se deve muito 
à menininha Nhac. Com jeito 
doce e tímido, a personagem 
de desenho animado devorava 
de maneira voraz fatias de pão 
enriquecidas com o produto. A 
companhia foi incorporada pela 
Gessy Lever em 1986. 

A eclosão da Segunda Guer-
ra Mundial dificultou a che-
gada ao Brasil de uma linha 
de produtos antes quase toda 
importada, a de derivados 
de tomate. Para remediar o 
problema surgiram alguns 

fornecedores nacionais. Dois 
comerciantes de São Paulo, 
Antonio Messina e Joaquim 
Martins Borges, juntaram-se ao 
banqueiro Alberto Bonfiglioli e 
ao médico Orlando Guzzo. Foi 
assim, em 1941, que nasceu a 
Companhia Industrial de Con-
servas Alimentícias, conhecida 
pela população como Cica. 

O primeiro produto fabricado 
no Brasil foi o extrato de tomate 
Elefante. Um comercial da mar-
ca de grande sucesso teve como 
protagonistas os personagens 
Mônica e Jotalhão, de Mauricio 
de Sousa. A Cica passou a fazer 
parte da Gessy Lever após com-

pra realizada em 
1993.

A Refinações de 
Milho Brasil (RMB) era empresa 
das mais conhecidas pelos brasi-
leiros. Uma de suas marcas mais 
populares, lançada em 1930, é o 
famoso amido de milho Maizena. 
A empresa também detinha o óleo 
de milho Mazola, no mercado des-
de 1950, a maionese Hellmann’s (a 
primeira industrializada no Brasil, 
lançada em 1962) e os também 
pioneiros caldos Knorr, dentre 
outros produtos. 

Em 1997, a RMB passou a in-
tegrar o grupo norte-americano 
Bestfoods. No início do ano 
2000, a Bestfoods comprou 
outra importante empresa ali-
mentícia brasileira, a Arisco. Em 

ver iria “sacudir” o mundo dos 
sabões em pó. A Unilever havia 
criado na Inglaterra, nos anos 
40, o sabão em pó Omo, nome 
cujas iniciais significam uma ex-
pressão inglesa, Old Mother Owl 
(em português, velha mãe coru-
ja). O produto chegou ao Brasil 
em 1957. Uma das novidades 
era sua cor azul, cuja escolha 
levou em conta o hábito brasi-
leiro de usar anil para realçar o 
branco da roupa. Não é preciso 
falar muito sobre os resultados 
proporcionados pela marca, até 
hoje com participação significa-
tiva no mercado. 

Novo horizonte
Nos anos 70, a Irmãos Lever 

havia alterado seu nome para 
Gessy Lever no Brasil. O impor-
tante nesse ano foi o início da 
atuação da empresa no ramo de 
alimentos. Chegava ao mercado 
Doriana, primeira margarina 
cremosa do País. A vantagem 
perante a concorrência era 
evidente: as demais marcas 
— havia em torno de dez no 
mercado — tinham consistência 
firme. Não eram produtos fáceis 
de espalhar no pão.

Vale a pena contar a ori-
gem do nome da margarina. A 
princípio, o produto deveria se 
chamar Dorina, marca interna-
cional da Unilever. Em pesquisa 
realizada entre as consumidoras, 
detectou-se certa rejeição à 
sonoridade da palavra. Para não 
descartar a denominação mun-
dial, a solução foi adicionar uma 
letra A no meio do nome. 

A demanda do mercado pela 
Doriana foi tão grande que, 
durante os primeiros três anos, 
superou a capacidade de produ-
ção da empresa. Ainda no campo 
das margarinas, um importante 
lançamento da Gessy Lever 
ocorreu em 1973, quando che-
gou ao mercado a marca Becel, 
pioneira no mercado nacional 
com apelo à saúde.  

Muitos outros exemplos de 
cases de sucesso no mercado na-
cional podem ser mencionados. 
Em 1962 foi lançado o xampu 
Vinólia, marca da Unilever já 
consagrada em outros países, e 
o creme dental Signal, o primeiro 
com listras do mercado brasilei-
ro. Em 1963 surgiu o sabonete 
Rexona, marca utilizada no ano 
seguinte em linha de desodoran-
tes de muito sucesso.

O creme dental Close-Up, pri-
meiro no formato gel, chegou em 
1971. Em 1978 foi a vez do chá 
Lipton, sendo que em 1995 a mar-
ca foi aproveitada no lançamento 
da bebida pronta Lipton Ice Tea. 
O sabonete Dove, primeiro com 
propriedade hidratante, passou a 
ser comercializado em 1992. Só 
para citar alguns exemplos.  

julho do ano 2000, a Bestfoods 
foi adquirida pela Gessy Lever. 
A aquisição fez com que a fatia 
das receitas obtidas com pro-
dutos alimentícios Gessy Lever 
no Brasil saltasse de 30% para 
45% em 2001.

Compra da Kibon
Até 1941, as lojas artesanais 

eram a alternativa possível para 
os brasileiros interessados em 
saborear um sorvete. Naquele 
ano, a Companhia U.S. Harkson 
do Brasil, subsidiária de uma 
empresa norte-americana, dava 
início à produção em escala 
industrial do delicioso creme 

gelado. Em 1942 já circulavam 
pelas ruas do Rio de Janeiro 
furgões e carrinhos da empresa, 
identificáveis pelas cores azul e 
amarela e estampando a marca 
Kibon, hoje inconfundível para 
os brasileiros. Os primeiros 
produtos, verdadeiros clássicos, 
foram Eski-bom e Chicabon. 

A Kibon, décadas depois ad-
quirida pela Philip Morris, passou 
a fazer parte da Gessy Lever em 
1997, na maior aquisição da em-
presa fora dos Estados Unidos em 
60 anos. A Gessy Lever já havia 
tido uma experiência com sor-
vetes anteriormente. Em 1973, 
adquiriu a Alnasa, detentora da 
marca Gelato. Nos anos 90, Gessy 
Lever e Nestlé formaram a joint 
venture Insol, que detinha as 
marcas Gelato e Yopa. A socieda-
de sobreviveu até 1994. 

No ano de 2001, nova mu-
dança importante na vida da 
empresa: foi decidido que ela 
adotaria também aqui a identi-
dade corporativa internacional. 
Nasceu a Unilever Brasil, nome 
adotado até hoje. Em paralelo, 
houve enxugamento do portfólio 
de marcas, marcando o início de 
novos tempos.

Jotalhão, símbolo da marca Elefante, da Cica, e a menininha da mateiga Claybon: concorrentes  incorporados  

Geladeira da Kibon: principal  
marca brasileira de sorvetes passou  
para o portfólio da Gessy Lever em 1997
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