
Depois de 74 anos, a Pond’s sai do Brasil 
Sandra Azedo 
 
A marca Pond’s, da Unilever, vendida no Brasil desde 1930, deixa de ser comercializada aqui. Ela 
sempre esteve colocada no ranking das marcas de cosméticos mais tradicionais do mercado. Nos 
últimos anos, o produto vinha sendo importado do México, onde, como em outros países, ainda 
consegue empolgar consumidores. A Unilever justifica a decisão dizendo que saiu do segmento de 
tratamento facial no Brasil. 
 
Unilever confirma fim da histórica marca Pond’s no Brasil 
 
Uma marca bem conhecida das consumidoras brasileiras e uma das primeiras para o tratamento 
da pele do rosto a chegar no País não está mais nas prateleiras do setor de cosméticos. A linha de 
produtos Pond’s (Unilever) - que até recentemente vinha ao Brasil importada do México - teve a 
suas vendas canceladas por aqui, mas de acordo com a empresa, a Pond’s se mantém em outros 
países, como Estados Unidos.  
 
A Pond’s é uma marca de origem norte-americana, que surgiu em 1846. No Brasil, estima-se que 
os produtos já eram comercializados desde 1930, mas a Unilever Brasil informa não ter como 
especificar esta data. A gigante que ainda fabrica diversos produtos para o lar comenta que não 
está mais atuando no segmento de tratamento facial no Brasil, por isso cancelou as vendas de 
produtos Pond’s.  
 
A Unilever Brasil explica ainda que dentro do segmento de skin care, está agora focada apenas 
em hidratação corporal, com as linhas Dove e Vasenol. A estratégia é ampliar a atuação nessa 
divisão de hidratação para o corpo, com cinco novas loções Dove que, "além da funcionalidade de 
hidratação, contam com avançada forma de cuidado intensivo para a pele".  
 
Os novos produtos são: Dove Nutrição Delicada, para pele sensível, Dove Tratamento Nutritivo, 
para pele extra -seca, Dove Nutrição Intensiva, para pele seca, Dove Nutrição Balanceada, para 
pele normal, e Dove Nutrição Firmadora, que bloqueia a perda de elasticidade. As formulações 
combinam creme hidratante e o Soro Nutritivo 24h - 24h Nutri-Serum - composto por extratos de 
chá verde e de semente de uva, vitaminas, minerais e diferentes ingredientes emolientes e 
umectantes. "Ele aumenta a força vital da pele, melhora a aparência e ajuda a combater o 
envelhecimento precoce", assegura a Unilever. "Dove desenvolveu uma avançada linha de loções 
que, mais do que hidratar, oferece nutrição para a pele, melhorando visivelmente sua aparência e 
textura", explica a gerente de marketing da Unilever, explica Patrícia Aversi.  
 
A linha Pond’s possuía quatro cremes faciais: Creme Pond’s H - Hidratação Prolongada, Creme 
Pond’s HN - Hidrata e Nutre, Creme Pond’s S - Previne Rugas e Linhas de Expressão, Creme 
Pond’s E + Hidrata e Controla a oleosidade e Creme Pond’s C - Remove Maquiagem e Impurezas.  
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