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Consumidor continua fiel a marcas como Leite de Rosas, Hipoglós e pomada Minâncora  
 
Leite de Rosas, pomada Minâncora, Polvilho Antisséptico Granado, Talco Mirurgya, Creme Nivea, 
Água de Colônia, Phebo, Hipoglós, Vick-Vaporub... Não é pequena a relação de produtos antigos 
do setor de higiene e limpeza - com mais de 50 anos de prateleira - que resistem ao tempo, 
apesar de terem cheiro de passado.  
 
Entre os consumidores estão pessoas de todas as idades, de idosos a jovens com lembranças 
nostálgicas de bisavós, avôs e pais, que se espalham por vários grupos sociais e alimentam uma 
indústria que, mesmo investindo pouco em marketing, vai muito bem e é dona de uma fatia, 
ainda que pequena, dos R$ 8 bilhões que os brasileiros gastaram ano passado com cosméticos e 
produtos de beleza e higiene pessoal.  
 
São esses consumidores que também estão dando um empurrão para que uma empresa como a 
L.R. Companhia Brasileira de Produtos de Toucador invista R$ 23,2 milhões na construção de uma 
nova fábrica do tradicional Leite de Rosas, para aumentar em 60% a atual produção de 72 
milhões de unidades, entre sabonetes e o tradicional desodorante líquido. Criado em 1929, com 
odor de rosas e embalagem cor-de-rosa, o Leite de Rosas até hoje é o carro-chefe das vendas da 
empresa, responsável por 90% do faturamento que gira em torno de R$ 60 milhões. Detalhe: a 
empresa, com 11,2% do mercado de desodorantes, vê sua participação chegar a 40% no 
Nordeste.  
 
Há pelo menos 50 anos o Leite de Rosas acompanha a dona de casa Delma Marini, hoje com 67 
anos. Ela começou a usá-lo ainda adolescente, o abandonou por algum tempo e agora voltou a 
comprá-lo. "São coisas tradicionais, que a gente nunca deixa", justifica, lembrando também de 
outros produtos com décadas de história. "Também falo muito delas para minhas noras e filhos, 
lembro dos bons tempos e das coisas boas e eles me ouvem."  
 
Carmem Miranda - Foi pensando em consumidoras como Delma que a LR ampliou a linha com 
sabonetes hidratantes. Mas o líder é mesmo o desodorante Leite de Rosas, que fazia a alegria das 
rainhas do rádio dos anos 40 e 50, além dos concursos de misses. Até Carmem Miranda foi 
garota-propaganda do produto.  
 
Essas doces lembranças em relação a produtos como o Leite de Rosas também se acendem 
quando o ator e produtor Rodrigo Zanardi, de 28 anos, vê a marca ou sente o cheiro de produtos 
antigos, que o remetem à infância e à adolescência. Rindo, ele lembra das vezes em que a mãe o 
obrigava a tomar Biotônico Fontoura com ovo de pata para "ficar forte e crescer". "Eu era muito 
magro, não queria comer e foi Biotônico até a adolescência. Deu certo:  
 
eu cresci."  
 
Zanardi também não dispensa o uso da pomada Hipoglós para eliminar olheiras "quando elas 
estão atacadas", lança mão da Minâncora quando lhe aparecem espinhas, costuma comprar o 
sabonete Alma de Flores e usou por muito tempo o Leite de Rosas. Para ele, esses e outros 
produtos tradicionais se mantêm porque são bons e habitam o inconsciente dos consumidores. 
"Eles remetem a coisas legais do passado, à família e a momentos de inocência de um tempo não 
tão agitado quanto o do mundo de hoje", acredita.  
 
 
 
 



O gerente de Relações Externas da Procter & Gamble no Brasil, Pedro Silva, comemora os hábitos 
de consumidores que até hoje usam a pomada Hipoglós. O produto que tem 74 anos há muito já 
abandonou as prateleiras dos consumidores americanos, enquanto na América Latina, em especial 
no Brasil, é um dos carros-chefes da Divisão de Higiene e Limpeza Pessoal da Procter & Gamble 
do Brasil. Segundo Silva, Hipoglós tem uma fatia de 82% do mercado de pomadas e cremes para 
assaduras. Os números de Silva dão a dimensão do que isso representa: são 16 milhões de tubos 
de Hipoglós por ano. "A primeira alteração no Hipoglós foi há um ano, quando decidimos torná-lo 
mais cremoso, sem que perdesse as suas propriedades. Afinal, é um produto que o consumidor 
brasileiro usa porque tem tradição."  
 
Qualidade e adaptação - Para a professora aposentada Ruth Ferraz, de 86 anos, outros fatores 
além de nostalgia e cheiros do passado contribuem para que a tradição desses produtos sobreviva 
em várias áreas. Após listar 40 marcas antigas, de automóveis a remédios, de comidas a 
eletrodomésticos, que segundo ela são "mais velhas do que a Sé de Braga", ela aposta que as 
marcas antigas se mantêm porque representam produtos de qualidade e souberam se adaptar às 
novas épocas. "Se a gente se apega àquela marca, não solta mais." Também lembra que os 
produtos tradicionais contam com consumidores fiéis, que resistem ao surgimento de novas 
opções e transmitem a preferência para os filhos, sobrinhos e conhecidos, na propaganda boca a 
boca.  
 
"Todas essas marcas vêm de receitinha da mãe, com resultado comprovado e garantido", diz 
outra consumidora, a dona de casa Thereza Cândida da Silva, de 64 anos. "Já os modernos têm 
embalagem bonita, mas às vezes não são tão bons." Ela prefere recorrer à pomada Minâncora e 
ao Leite de Rosas do que testar novos produtos, mais modernos ou com publicidade atraente. 
Thereza também não dispensa, nesses tempos de inverno, um outro produto da Procter & 
Gamble, a fabricante de Hipoglós, que é o ungüento Vick Vaporub.  
 
O Vick Vaporub, porém, e ao contrário da pomada Hipoglós, sobrevive como marca global da 
Procter & Gamble em todos os mercados. O produto chegou ao Brasil em 1927 - foi criado nos 
Estados Unidos no século 19 - e tem uma fatia de 96% do mercado de ungüentos, mas passa por 
reformulações constantes. Há inclusive as pastilhas Vick, embora as pastilhas Valda, outra marca 
antiga, ainda sobrevivam nas prateleiras. Para Silva, da Procter & Gamble, são marcas que 
permitem a diversificação por serem sinônimo de suas categorias.  
 
Já a pomada Minâncora, criada em 1915 pelo farmacêutico português Eduardo Augusto 
Gonçalves, é outro produto que freqüenta a lista dos que nunca saem de cartaz. Com nome que 
mistura a deusa grega da sabedoria, Minerva, com uma âncora, que simboliza a decisão de 
Gonçalves de se fixar no País, a empresa catarinense está investindo R$ 20 milhões até o próximo 
ano para diversificar a linha de produtos. Quer aproveitar a tradição da pomada para inovar. É o 
mesmo caminho seguido pela Casa Granado, que já tem linha de sabonetes e até vitaminas, tudo 
com sabor de passado. 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 8 jun. 2003. 


