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A Unilever está investindo R$ 7 milhões numa campanha que apresenta ao mercado o creme 
dental Close Up Xtra Whitening. Resumindo, o produto promete um nível de branqueamento dos 
dentes em duas semanas. A ação é assinada pela Lowe Brasil, na primeira campanha desta 
agência para a Close Up, um alinhamento mundial. A marca ainda substitui seu slogan, de "Fale 
de perto com Close Up" para "Quanto mais perto melhor". Hoje, é o terceiro creme dental mais 
vendido do Brasil, com cerca de 20% de participação em valor. A Unilever também produz a 
marca Gessy. A liderança no setor é da Colgate-Palmolive.  
 
Close Up anuncia branqueamento 
   
Creme dental da Unilever investe R$ 7 milhões em propaganda do Xtra Whitening.  
 
O consumidor que for aos supermercados já poderá encontrar, entre as diversas opções, uma 
nova versão do creme dental Close Up, da Unilever. Trata-se do Xtra Whitening, produto que 
promete um nível de branqueamento dos dentes em apenas duas semanas. No próprio visual da 
embalagem existe até uma escala de cor, para que o consumidor possa acompanhar o 
desempenho do produto, o qual estréia com uma campanha publicitária assinada pela agência 
Lowe Brasil. Aliás, trata-se do primeiro trabalho da agência multinacional para a marca, que acaba 
de passa por um alinhamento mundial, vinda da JWT.  
 
A marca Close Up, que está no Brasil desde 1972 e tem hoje seu marketing voltado 
principalmente para os jovens, é a terceira mais vendida do País, perdendo as duas primeiras 
posições para a líder Colgate, seguida de Sorriso, ambas marcas da Colgate-Palmolive. A Unilever 
não revela suas projeções de salto de market share, apenas que Close Up detém hoje 20% do 
mercado de creme dental no Brasil (em valor).  
 
A partir do seu posicionamento jovem, com campanhas que mostram atitudes deste público, a 
Close Up também resolveu mudar o slogan, mantendo a identidade. Ou seja, a Unilever substitui 
o "Fale de perto com Close Up" para "Quanto mais perto melhor".  
 
"Propomos ao consumidor de Close Up que intensifique seus relacionamentos e fique mais 
próximo de quem gosta", diz a diretora de marketing para produtos pessoais, Mara Pezzotti, ao 
completar que a gigante Unilever faz questão de investir neste comportamento. "Nosso target é 
jovem, trata-se de uma marca muito voltada para este público. Esta é a característica de Close 
Up, inclusive comprovada em pesquisas", completa Mara.  
 
Bons resultados  
 
Os investimentos na marca vêm dando bons resultados. A Close Up, informa a Unilever, passou 
de um market share de 12% em 2001 para os 20% de hoje, quando oferece ao consumidor três 
linhas - a triple, com cinco variantes, o gel, bastante tradicional e também com cinco versões, e a 
de branqueadores, que já tinha uma versão Fresh e agora fica mais completa.  
 
A gerente de Close Up, Juliana Carvalho, informa ainda que a versão Xtra Whitening é 
apresentada ao consumidor por meio de uma ampla campanha de marketing, que estará na TV, 
cinema, internet, revistas, entre outras mídias. O filme chama-se "Banco". "A Lowe Brasil criou a 
campanha que será veiculada em outros países da América Latina", conta Juliana, ao informar 
ainda que no Brasil o índice de penetração do produto creme dental é parecido com o de 
sabonetes, quase 100%. 
 



 

Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 abr. 2006, Comunicação, p. C-6. 

 
 


