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Unidade da Unilever lidera produção global de sabão em pó 
 
A maior fábrica de sabão em pó do mundo fica em Indaiatuba (SP), pertence à Unilever e 
atende integralmente a demanda do mercado interno. Nem mesmo a crise foi suficiente para 
fazê-la desacelerar a produção de marcas como Omo. Por dia, a Unilever vende um milhão de 
caixas da marca (de um quilo) no país. Pode parecer brincadeira, mas a preocupação do 
brasileiro com a higiene, hábito herdado dos índios acostumados à abundância de água, fez a 
maioria dos produtos de limpeza passar ilesa pela turbulência global iniciada no final de 2008. 
A redução do IPI em eletrodomésticos como as máquinas de lavar roupas também estimulou a 
venda de sabão em pó. A categoria também vai bem segundo a Nielsen, que observou um 
crescimento de 1,5% no primeiro semestre para o setor de limpeza caseira. Por conta disso 
tudo, em novembro de 2008, no auge da crise, a Unilever anunciou um investimento de R$ 85 
milhões na ampliação da sua fábrica de sabão em pó de Igarassu, em Pernambuco, com foco 
no Nordeste. Instalada no estado desde 1996, ela produz detergente em pó Ala. A marca foi 
lançada como resultado de uma pesquisa realizada com as mulheres das classes D e E das 
regiões Norte e Nordeste. Nesse estudo, elas apontaram os principais benefícios exigidos para 
uma marca de detergente em pó. No ano passado, Ala obteve uma participação de 20% em 
volume de mercado no Nordeste. As obras de ampliação iniciadas em janeiro devem se 
encerrar no início de 2010. A nova unidade fabril vai focar na produção das marcas Omo, Surf 
e Brilhante. Igarassu se tornará a terceira maior fábrica de detergentes em pó da Unilever nas 
Américas e também fabricará embalagens em cartucho de papelão e em plástico. 
 

 
 
Divulgação da marca 
Françoise Terzian 
 
Embora esteja no Brasil há 80 anos, foi só nesta década que a Unilever passou a trabalhar sua 
marca corporativa. Antes disso, todas as suas ações eram focadas nas marcas de produtos 
como Rexona, Omo e Ades. Primeiro, a companhia criou um novo logotipo que integra todos 
os seus valores e também marcas. Depois, passou a divulgar mais o nome Unilever ao 
consumidor. "Em 2000, tanto o público em geral quanto o consumidor valorizavam mais o 
produto e sua qualidade que outros atributos", recorda Luiz Carlos Dutra, vice-presidente de 
assuntos corporativos da companhia. Ele conta que, no entanto, em 2006 o consumidor 
passou a considerar produto e qualidade como uma obrigação e a perceber outros atributos 
como o compromisso da empresa com o país, a responsabilidade social e a transparência. Com 
a crise financeira global, a Unilever reforçou sua campanha em cima da marca corporativa. 
Hoje, todos os comerciais da fabricante têm o logo Unilever. O time de vôlei feminino 
Rexona/Ades também mudou de nome. Desde agosto, ele se chama Unilever. 
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