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A presença da lã de aço no
Brasil, que já se estende por qua-
se sessenta anos, criou uma cul-
tura que não apenas facilitou a
limpeza caseira, conferindo-lhe
praticidade, como também con-
tribuiu para uma revolução
maior, que pode ser resumida na
expressão "vida moderna". Tanto
a boa e velha lã de aço como todo
o amplo espectro de outros pro-
dutos que surgiram na esteira
dessa grande invenção movi-
mentaram um mercado que, em
2004, totalizou R$ 341 milhões.
Mercado que, por sinal, se mos-
trou cada vez mais exigente, e que
passou a introduzir inovações e
a incorporar avanços tecnológi-
cos, que puderam torná-las mais
atraentes para o consumidor. Em
contrapartida, a necessidade de
atender o mercado em toda a
sua capilaridade, especialmente
porque a lã de aço se tornou bas-
tante popular depois de anos de
campanhas de divulgação (veja
box), fez com que o atacado logo
passasse a ser percebido como
um aliado imprescindível na dis-
tribuição desse produto.

A Bombril estima que 55% da
sua produção é escoada pelo
canal do atacado. "É a maneira
pela qual nós atendemos o nos-
so principal cliente, que é o vare-
jo com até quatro checkouts",
afirma o diretor comercial da
empresa, Walter Marques. Essa
fatia representa 45% do varejo,
o que corresponde a 380 mil
pontos-de-venda que interessam
à empresa. A concorrente Asso-
lan também tem por foco comer-
cial esse mesmo universo. Tanto
que ela baseia sua estratégia co-
mercial em três pontos: capaci-
dade de produção de alta quali-
dade, comunicação direta com os

lhe: o canal atacadista distribuidor terá im-

52 Distribuição

As duas marcas líderes do mercado de lãs de

tos para o pequeno e médio varejo como for-



aço apostam na distribuição de seus produ-

ma de ampliar sua presença comercial. Deta-

portância estratégica nesse processo

consumidores e distribuição pul-
verizada. "A lã de aço tem como
perfil de venda o foco no peque-
no e no médio varejo, e isso tor-
na o canal atacadista distribui-
dor cada vez mais importante
dentro dos nossos negócios", ava-
lia o gerente de Marketing da em-
presa, Sérgio Guzzo.

Por trás dessa estratégia co-
mercial está a disputa de merca-
do entre essas duas gigantes. Por
muito tempo, a Bombril deteve a
imensa fatia de 90% do merca-
do. Com a investida da Assolan,
essa participação caiu para
70%. O fortalecimento das mar-
cas mudou a fronteira comercial
da disputa, que antes se resumia
na competição pela qualidade
dos produtos e agora passou a
ser o atendimento ao cliente.

[ Resgate ]
A Bombril acredita que, para

recuperar seu fôlego de merca-
do, precisará avançar em duas
frentes: ampliar seu portfólio de
produtos e investir mais nos ata-
cados regionais. "O ano de 2007
será marcado por uma virada no
portfólio de produtos, o que virá
acompanhado de um plano agres-
sivo de mídia", revela Marques.
Outro plano é fortalecer a distribui-
ção dos produtos a partir de uma
abordagem que inclua reuniões
periódicas com os atacados regi-
onais. "É um processo de resgate
desses canais para consolidar o
atendimento a um mercado muito
pulverizado", diz. A grande motiva-
ção para esse resgate, admite Mar-
ques, foram as ações governa-
mentais que garantiram mais di-
nheiro no bolso do consumidor de
baixa renda.

Esse consumidor, aliás, teve par-
ticipação importante no crescimen-
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to de 30% nas vendas da Bombril
no último semestre de 2006. "Isso
já é resultado de nosso plano de
distribuição e de nosso trabalho
junto ao atacadista distribuidor",
pontua Marques. Dois grandes fo-
cos desse trabalho foram, e conti-
nuarão sendo em 2007, as Regi-
ões Norte e Nordeste.

A verve com que a empresa
proclama essa estratégia comer-
cial se explica por uma revira-
volta que ocorreu no seu con-
trole acionário. O mês de agos-
to de 2006 foi marcado pelo re-
torno de Ronaldo Sampaio Fer-
reira, herdeiro do fundador da
Bombril, à direção da empresa.
Hoje, além de renegociar as dí-
vidas da empresa e de reformu-
lar sua direção administrativa,
Ferreira percebeu que estava na
hora de recuperar essa diversi-
ficação de produtos.

Dentro desse plano, um ou-
tro personagem voltou à empre-
sa: o Garoto Bombril, vivido pelo
ator Carlos Moreno. "Com isso,
está preparado o terreno para
o lançamento dos produtos em
2007, quando voltaremos a ser
um grande anunciante de mí-
dia", resume Marques.

[ Inovação ]
Para fazer frente ao seu tradi-

cional concorrente, a Assolan
vem jogando pesado. Investiu
US$ 1,5 milhão nos últimos três
anos para transformar seu pro-
duto mais tradicional, a lã de aço,
que agora vem perfumada. Seu
propósito é "revolucionar" esse
mercado, o que é um propósito
bem coerente para uma empre-
sa que, em cinco anos, viu sua
participação de mercado quadru-
plicar. "A Lã de Aço Perfumada é
uma novidade dentro de um mer-
cado sem lançamentos há mui-
tos anos", defende Guzzo. Além
de ter adquirido fragrância floral,
que neutraliza o odor caracterís-
tico da lã de aço convencional, o

produto passou a ser fabricado
com maciez maior. Ela é produzi-
da a partir de aço com baixo teor
de carbono, sendo, por isso, bio-
degradável.

Para divulgar a marca, a empre-
sa terá suporte de mídia de mas-
sa, incluindo patrocínio do progra-
ma Big Brother Brasil VII. Por sua
vez, a distribuição se apoia no re-
lacionamento com o canal ataca-
dista distribuidor. "Buscamos sem-
pre ampliar esse relacionamento
entre o canal e nossa equipe de
vendas e estamos elaborando es-
tratégias de longo prazo para que
essa proximidade se consolide",
afirma Guzzo.

Enfim, o que a Assolan procu-
ra é manter sua lã de aço ao al-
cance das mãos do seu consu-
midor final. "Para que uma certa
marca tenha presença nacional,
principalmente num País tão ex-
tenso como o nosso, é neces-
sário empreender um intenso
trabalho com o canal atacadista
distribuidor, pois é ele que irá dis-
ponibilizar o produto ao consu-
midor", diz. O que se espera é
uma maior pulverização e, con-
seqüentemente, uma concorrên-
cia mais direta entre as duas mar-
cas líderes. Afinal, ambas não
querem perder o brilho neste ano
que se inicia. (W.S.)
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