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A lavadeira Romilda já é figura tarimbada nos corredores da Unilever e, em breve, será 
conhecida por milhões de brasileiros como a "estrela" do novo comercial do amaciante 
Comfort. Romilda, que deu dicas preciosas durante os testes do novo produto, não vai sair do 
anonimato por mero acaso. A dona-de-casa de Pirituba, que engorda o orçamento lavando 
roupa para fora, é o novo alvo da marca Comfort, produto típico da alta renda que agora 
também mira o respeitável exército de mulheres brasileiras que lavam roupa na mão.  
 
O Comfort Livre de Enxágue, cujo preço sugerido ao varejo é de R$ 6, é apenas uma das seis 
apostas que a Unilever faz no maior lançamento simultâneo de sua história. Mas é o melhor 
exemplo do caminho que a empresa pretende trilhar: usar as marcas mais fortes de seu 
portfólio e aproveitar o forte apelo aspiracional que elas têm para atingir todas as classes 
sociais. Com isso, a empresa pretende enfrentar a concorrência de companhias nacionais como 
Friboi (que está investindo fortemente na sua marca Minuano), Assolan, dona do Assim, e 
Química Amparo, que possui a marca Tixan, que saiu de uma fatia de 3% em 2004 para 6,7% 
este ano.  
 
Pela primeira vez, a multinacional anglo-holandesa, com vendas de R$ 9 bilhões em 2005, 
apresenta ao mercado várias novidades na área de limpeza, em um investimento total de R$ 
50 milhões.  
 
Para tentar conter o avanço dos concorrentes, a multinacional escolheu as marcas líderes Omo 
e Comfort - que têm mantido estável sua participação de mercado - e Surf, marca de sabão 
em pó que mais cresce no portfólio. Voltada ao público de baixa renda, a marca Surf tinha 
uma participação de mercado de 8,3% em 2004, segundo a AC Nielsen, e nos primeiros três 
meses de 2006 acumula 14,1%. As marcas intermediárias da Unilever, Brilhante (com fatia de 
10,5% ) e Minerva (4,5% de participação), não recebem inovações há algum tempo.  
 
Apesar do preço elevado, de R$ 6, a nova versão do Comfort pode ser direcionado às classes 
mais baixas pela economia que proporciona, aposta a Unilever. Segundo a empresa, o produto 
remove todo o resíduo de sabão, permitindo menor número de enxágües.  
 
Multinacional pesquisou hábitos da consumidora que lava roupa na mão e elegeu Romilda 
como garota-propaganda 
 
Pesquisas com consumidoras que lavam roupa na mão indicam que a dona-de-casa vai ao 
tanque quatro vezes por semana e gasta 135 litros de água por lavagem - considerando-se 45 
litros a cada enxágüe. Em um ano, são gastos 26 mil litros de água. "O novo produto permite 
reduzir a lavagem para um único enxágue, o que proporciona uma economia de 17 mil litros 
de água por ano", diz Andrea Cruz Lima, diretora de marketing de Higiene e Limpeza da 
Unilever. "Isso pode significar entre R$ 2u0 e R$ 520 em 12 meses", acrescenta. Na máquina 
de lavar, considerando-se dois enxágües, a economia seria de 11.520 litros anuais.  
 
Para atingir os dois públicos, a Unilever decidiu criar duas campanhas para o novo produto. Na 
televisão, será um único filme, mas nos pontos-de-venda e em revistas haverá textos 
diferenciados. Além de várias marcas pequenas vendidas nos supermercados, o mercado de 
amaciantes tem uma forte presença de marcas informais, vendidas a granel. "Também 
estamos fazendo um forte trabalho para atingir o pequeno varejo", completa Andrea.  
 
Outra importante inovação da Unilever é a estréia de Omo e Comfor Baby, o primeiro 
amaciante e sabão em pó voltados para a lavagem de roupas de bebês. Em iniciativa inédita, 
além do varejo, a Unilever venderá os produtos em lojas de roupas para bebês, de produtos 
infantis e até farmácias. O que existe hoje no mercado são sabões líquidos neutros, que 
acabam sendo muito usados pelas mães.  
 
Ainda sob o guarda-chuva Omo foram feitas outras duas alterações: Omo Progress Total, o 
mais premium da linha, também lava roupas coloridas. Com isso, a empresa tira de linha o 



Omo Cores. Para aproveitar o apelo da redução do consumo de água, a exemplo do Comfort, a 
empresa também lança Omo Multiação Espuma Controlada. Todas são iniciativas exclusivas do 
mercado brasileiro.  
 
Já o relançamento de Surf, com novo logotipo e mensagens lúdicas nas embalagens, faz parte 
de uma estratégia global da companhia. "A idéia é estreitar o relacionamento com a 
consumidora", diz Andréa. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B7. 


