
Omercado de produtos de limpeza mo-
vimenta no Brasil, segundo a Unile-

ver, R$ 12 bilhões — e os itens de lavan-
deria são responsáveis por 52% das ven-
das. Somente os detergentes líquidos pa-
ra lavar roupa tiveram crescimento de 
70% nas vendas em 2012. Bem posicio-
nada neste último segmento, com mar-
cas fortes de amaciantes e sabões, como 
Comfort e Omo, a empresa quer expan-
dir sua atuação na outra metade do bolo. 

A partir do mês de abril a companhia 
aumentará a quantidade de produtos da 
marca Cif, que já comercializava no Bra-
sil, e trará às gondolas o cloro em gel Vim. 
No total, serão mais de 20 opções de pro-
dutos para limpeza da casa à disposição 
dos consumidores brasileiros. 

Criada na Europa nos anos 1960, Cif te-
rá produtos como Cif Cremoso (que con-
tém micropartículas e promete ser sete 
vezes mais eficaz que outros limpadores 
multiuso do mercado) e versões Spray 
para desengordurante, limpa banheiros 
e limpa vidros. Já a marca Vim, classifi-
cada "a evolução da água sanitária" é um 
cloro em gel. Nos dois casos, a empresa 
está apostando em formatos maiores e 
menores de embalagem e preços, para 
atingir públicos de maior e menor renda. 

Para promover os lançamentos, a Uni-
lever investirá ao longo do ano R$ 50 mi-
lhões. "Mudar hábitos dos consumidores 
leva tempo. Faremos esse investimento no 
primeiro ano, mas levaremos pelo menos 
uns três anos para consolidar as marcas" 
declarou Charlie Beevor, vice-presidente 
de marketing para a categoria limpado-
res na América Latina. As novidades co-
meçaram a ser apresentadas ao consu-
midor na semana passada em comerciais 
de TV criados pela Borghi/Lowe. Os dois 
produtos já têm suas respectivas páginas 
no Facebook. "Queremos gerar impac-
to e experimentação, com a campanha 
de lançamento e, no decorrer do tempo, 
aumentar a penetração desses produtos 
e gerar valor no uso e na venda" afirmou. 

Aumento do poder aquisitivo da clas-
se C, ida em massa da mulher ao mer-
cado de trabalho, crescimento de 33% 
na categoria de higiene e saúde no Bra-
sil e até a nova legislação sobre o traba-
lho dos empregados domésticos foram 
alguns dos motivos apontados pela Uni-
lever para escolher este como o momen-
to de expandir seu portfolio em limpa-
dores no País. 

O faturamento global da Unilever em 
2012 foi de 51,3 bilhões de euros e de R$ 
13,6 bilhões no Brasil. Em limpadores, a 
meta global é dobrar o tamanho do ne-
gócio até 2016 — o Brasil é considerado 
peça-chave para cumprir esse objetivo. 
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