
Estudo mostra que consumidoras querem produtos de limpeza inovadores 

Sabão em pó em cubos, cera 
líquida que espanta formigas 
e detergente que dá brilho às 
panelas. Essas são algumas su
gestões das consumidoras para 
tornar mais prazerosa a tarefa 
de limpeza da casa, segundo 
estudo realizado pela TNS In-
terScience, em parceria com a 
agência Giacometti. A pesquisa 
foi realizada com 502 mulheres 
(ver box Metodologia), todas 
com perfil de future shapers 
— termo que designa consumi
dores curiosos, abertos a novas 
idéias, influenciadores e capazes 
de moldar o futuro. 

O trabalho detecta que, entre 
esse tipo de consumidora, existe 
a percepção de estagnação na 
categoria produto de limpeza e 
também uma forte necessida
de de inovação no segmento. 
Para descobrir as razões dessa 
situação foram estudados três 
aspectos: os próprios produtos, 
a comunicação da categoria e as 
ações no ponto-de-venda. 

O foco no público feminino 
se explica pela constatação 
de que a responsabilidade de 
manter a casa limpa e arruma
da ainda é da mulher. As que 
trabalham fora não se sentem 
necessariamente mais sobre
carregadas, isso por conta do 
seu grau de envolvimento com 
a limpeza e da participação de 
marido e filhos nas tarefas. 
Para todas, ter limpa 

é um alívio, mas o processo é 
pouco prazeroso e demanda 
um tempo precioso. 

Os fatores que mais levam 
as consumidoras a optar por 
uma determinada marca são 
praticidade, preço, resultado, 
embalagem e aspectos senso-
riais (quadro i ) . Já as razões 
apontadas para a mudança de 
marca são qualidade abaixo do 
esperado, aumento de preço e 
baixo resultado, este conside
rado fator crítico. Se pudessem, 
inventariam produtos com no
vas qualidades (quadro 2). 

HÁBITOS DE USO 
Como os produtos não cor

respondem às expectativas, 
as consumidoras usam a ima
ginação: testam os produtos 
para um determinado fim em 
usos alternativos, nem sempre 
seguem a recomendação do 
fabricante e ainda misturam, 
experimentam, inventam fór
mulas — indicando que exis
tem demandas não atendidas. 

O boca-a-boca ainda é o 
principal meio de informação 
sobre a categoria, considerado 
mais seguro e confiável do que 
a comunicação dos próprios 
fabricantes, pois tem o aval da 
"amiga". Vale lembrar que as fu
ture shapers atuam fortemente 
como divulgadoras das novida
des na categoria, estimulando 
a experimentação dos produtos 
por elas aprovados. Ao mesmo 
tempo, reclamam quando têm 
uma experiência negativa e 
"matam" o produto. 

As consumidoras assistem 

à propaganda de produtos de 
limpeza na TV, mas pouco re
têm dessa comunicação, porque 
consideram as campanhas muito 
parecidas. O formato tradicional 
da comunicação da categoria 
utiliza linguagem muito racional, 
com foco no produto e criada 
para um estereótipo de dona de 
casa que não é valorizado hoje 
(a "Amélia"). O estudo identifica 
necessidade de mais aproxi
mação da indústria com esse 
público, com campanhas que 
realmente falem o que a nova 
dona de casa quer ouvir. 

No ponto-de-venda as consu
midoras percebem alta varieda
de de produtos, traduzida como 
grande quantidade de opções 
da mesma subcategoria (mes
mo produto em vários aromas, 
cores, embalagens similares). 
Existe certa dificuldade em vi
sualizar os lançamentos. 

OPORTUNIDADES 

Quando questionadas sobre 
a atratividade de embalagens 
recicláveis e de produtos em re-
fil, demonstram forte interesse, 
pois percebem que itens desse 
tipo são uma tendência. Porém, 
algumas questões se sobrepõem 
à consciência ambiental, como 
praticidade, relação custo/bene
fício e percepção de que produ
tos ambientalmente corretos são 
mais caros. Ou seja, o conceito é 
atrativo desde que não seja nem 
mais caro nem menos prático 
do que as embalagens que estão 
acostumadas a utilizar. 

No que diz respeito ao marke
ting, vale a pena rever a comuni
cação atual e buscar falar com a 
nova dona de casa, relembrando 
que ela não mede mais seu valor 
em função da limpeza do lar. 
Também é necessário quebrar 
o estigma (criado e reforçado 
na própria comunicação) de 
que fabricantes não entregam 
o prometido. E não se deve su
bestimar a força do boca-a-boca 
para divulgar novidades. 

Os produtos são percebidos 
como similares, como se fossem 

variações sobre um mesmo 
tema. O fato de nem sempre en
tregarem o que prometem gera 
frustração e descontentamento. 
Abrem-se aí boas oportunidades 
para produtos que ofereçam 
praticidade e economia — até 
mesmo através das embalagens 

— e "produtos mágicos", com 
valor agregado e que dispensem 
o esforço pessoal. 

SENTIDOS 
É preciso também considerar 

o peso do fator sensorial nessa 
categoria. Há preferência por 
produtos com cheiro agradável 
e que tenham boa fixação no 
ambiente, lembrando "cheirinho 
de limpeza", que sejam suaves ao 
toque e tenham cores atraentes. 
E ainda por itens amigáveis ao 
meio ambiente, que unam o con
ceito de "consciência ambiental" 
à economia traduzida pela utiliza
ção de refil, colocando a mulher 
em uma posição mais ativa e 
participativa na sociedade. 

Por fim, o ponto-de-venda 
tem limitado poder de atuação 
— afinal ele é parte de um ciclo. 
A imagem do PDV como um canal 
que, além de variedade, ofereça 
novidade, fica comprometida, 
pois as consumidoras não enxer
gam as inovações presentes nas 
gôndolas. A solução é trabalhar 
em parceria com fabricantes de 
modo a melhorar a visualização 
das novidades. Existem oportu
nidades de melhoria (em relação 
a posicionamento de produtos 
e merchandising na loja) que, 
isoladas, não terão força sufi
ciente para gerar percepção de 
inovação, mas, juntas, tornam-se 
ferramentas eficazes. 

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, 9 jul. 2007. Indicadores, p. 34.




