
Até sob o chuveiro, lingerie vira negócio 
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Duloren, Blowjet e Imel criam produtos para mulheres que lavam roupa íntima no banheiro 
 
 
O simples ato de lavar calcinhas era, até outro dia, uma atividade corriqueira na vida das 
mulheres. Mas, há algum tempo, tornou-se pauta de reuniões entre engravatados homens de 
negócios. Tudo porque uma pesquisa concluiu o que o público feminino já sabia há muito 
tempo: 82% das mulheres lavam suas calcinhas no banho. 
 
Com base nesse precioso dado, empresas como Imel, Blowjet, Duloren e Brastemp começam a 
buscar oportunidades de negócios. A mineira Imel desenvolveu uma máquina de lavar peças 
íntimas, pequenina e jeitosa, que explora a vantagem de caber no banheiro e ainda 
economizar energia. A máquina, que no varejo custa cerca de R$ 150,00, já está sendo 
exportada para o Chile, por meio da AGC, empresa catarinense que desde 2003 produz e 
vende as máquinas da Imel, batizadas de Minilav. 
 
"É um projeto inicial. Embarcamos 500 peças para uma empresa que faz vendas pela internet 
e por catálogo", diz Robson Luiz Garcia, analista de marketing da AGC, sediada em Jaraguá do 
Sul e especializada em eletroeletrônica. Um de seus clientes é a Electrolux, para quem produz 
placas elétricas que controlam o movimento das máquinas de lavar roupa. 
 
Como é um produto novo e ainda não emplacou no mercado, a AGC busca representantes no 
Brasil e no exterior na tentativa de aumentar as vendas. "Nossa capacidade instalada é de 1,5 
mil peças por mês, mas não chegamos perto disso", diz Garcia. A parte de injeção plástica da 
máquina é feita pela catarinense Plásticos Zanotti. 
 
A Brastemp, apurou o Valor, guarda quase em segredo um projeto para fabricar sua máquina 
para lavar roupas íntimas. A empresa não fala sobre o assunto, mas um protótipo na cor inox 
fez parte de um ambiente na Casa Cor, em São Paulo. Pelo site, no serviço de atendimento ao 
cliente, uma atendente explica: "o produto está na fase de testes, pesquisas e aceitação de 
mercado, por isso não temos como expor ou comercializá-lo". 
 
Além de máquinas, também surgiu no mercado um outro produto inovador para cuidar de 
roupas íntimas. Uma empresa baiana, a Blowjet, lançou um sabão líquido para lavar calcinhas, 
o Higi Calcinha - nome aliás sugerido pelo publicitário baiano Nizan Guanaes, segundo o dono 
da empresa, o também baiano Luis Augusto de Castro. "O produto tornou-se um sucesso 
depois que mudamos o nome de 'Dress' para Higi Calcinha", diz. 
 
Ele lembra que a idéia de lançar o produto surgiu de observações do dia-a-dia e da sua 
experiência como ex-sócio de uma fábrica de sabão em pó regional. "Queria criar algo 
inovador e vivia trocando idéias com a minha mulher até que achamos a solução." Outro 
estímulo foi a pesquisa sobre hábitos femininos, que também mostra que 98% das mulheres 
lavam suas próprias roupas íntimas. 
 
O negócio deu tão certo que a empresa começou a fazer o mesmo produto com a marca da 
Duloren e pensa em buscar mais alianças. "Estamos abrindo frentes de negócios com novos 
parceiros para vender produtos que estejam relacionados com nossa marca", diz Roni Argalji, 
presidente da Duloren. Os detergentes para lavar calcinha serão produzidos pela Blowjet, mas 
vendidos pelo catálogo Hermes. 
 
A parceria com a Hermes começou em 2003 e por meio de seu catálogo a Duloren oferece 
mais de cem produtos que não são encontrados nos 22 mil pontos-de-vendas da empresa no 
Brasil. 
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