
Diante do atual perfil de um
consumidor que está mais pre-
ocupado com a praticidade e
que não pode e/ou não quer
perder tempo na hora de reali-
zar as tarefas domésticas, as
indústrias do segmento de lim-
peza doméstica procuram, a
todo momento, criar e lançar
produtos que facilitem a limpe-
za, e que façam com que ele
gaste menos tempo com os afa-
zeres domésticos e possa ficar
mais tempo com a família. Essa
praticidade pode ser obtida de

diversas maneiras, seja ofere-
cendo-se ao consumidor uma
embalagem menor ou mais
funcional e com informações
mais acessíveis, seja criando-se
uma formulação mais eficiente,
graças à qual uma quantidade
menor do produto exerce um
maior efeito e resulta num maior
rendimento do produto.

Por outro lado, o aumento do
poder de compra das classes C e
D traz novos consumidores para
novas categorias de produtos. Isso
faz com que um público que an-

tes não tinha acesso a um canal
de compra específico passe a tê-
lo e passe também a adquirir itens
da cesta de limpeza que antes não
estavam ao alcance do seu bol-
so, como produtos de marcas re-
conhecidas e líderes. "Quando há
uma melhora no poder de consu-
mo, o consumidor passa a con-
sumir melhores produtos e a com-
prar em canais formais, ou seja,
se antes ele comprava no varejo
informal, ou no porta-a-porta, ago-
ra ele passa a comprar no varejo
formal ou no mercadinho, e se
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antes ele comprava no rnercadi-
nho, agora passa a comprar em
um supermercado e a escolher as
marcas que ele julga ter qualida-
de indiscutível" analisa Olegário
Araújo, gerente de Atendimento
da Nielsen.

Até outubro de 2007, o gas-
to médio do consumidor com
a cesta de limpeza cresceu
6% e não houve incremento
de novos consumidores nes-
se segmento de mercado,
aponta a LatinPanel. Quanto
aos preços dos produtos de
limpeza, e es aumentaram, em
média, 3% por causa da re-
cuperação dos preços, que
estavam em um patamar mais
baixo do que em anos anteri-
ores. Por sua vez, a Nielsen de-
tectou que, até outubro de
2007, os produtos ligados à
praticidade, como os amaci-
antes de roupa, os detergen-
tes líquidos, os concentrados
de limpeza e a água sanitária
tiveram um crescimento acima
da média de outros produtos

Para este ano, a Condor estima obter

um crescimento em torno de 20% e

espera um bom desempenho da

categoria vassouras.

da cesta, os quais, em geral,
tiveram um incremento de 1%.

De acordo com informações
fornecidas pela LatinPanel, ao
longo dos dez primeiros meses
de 2007, o consumidor foi 2,2
vezes ao mês ao ponto-de-ven-
da para adquirir os produtos de
limpeza. No total, 91% das fa-
mílias compraram no auto-ser-
viço, 61% também compraram
no varejo tradicional e 25,8% no
porta-a-porta. "A indústria e o
varejo precisam estar antenados
no consumidor que se abaste-
ce em diversos tipos de canais
e que tem um bolso único e re-
duzido. Com isso, ele terá de
fazer escolhas para compor o
orçamento e, por isso, é preciso
entender o que ele quer, onde
compra e o que quer do produ-
to, de modo a criar os diferenci-
ais para atraí-lo, mantê-lo ou
retê-lo, oferecendo-lhe, para
isso, o produto em embalagens
econômicas ou práticas", diz Fá-
tima Merlin, gerente de Atendi-
mento ao varejo da LatinPanel.

Praticidade
e bem-estar

Disponibilizar produtos que
atendam às expectativas dos
consumidores, que tenham pra-
ticidade de uso e que assegu-
rem todo o bem-estar de um am-
biente lirnpo é a proposta da
Condor. Para este ano, a em-
presa estima obter um cresci-
mento que deverá girar em tor-
no de 20%. Considerado pela
empresa um incremento ex-
pressivo, o gerente de Marke-
ting, Gilberto Baio, entende que
esse resultado se deverá ao
fato de a categoria de vassou-
ras estar passando por um bom
momento, e também ao lança-
mento da nova linha. Essa nova
linha, denominada Brilhante,
tem 8 modelos distribuídos en-
tre vassouras de pêlo, de náilon
e de piaçava. "Um produto com
um design diferenciado e alta
qualidade, e que não apresenta
alteração no preço", comenta.
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Acompanhando o bom mo-
mento que vive a economia, e to-
mando como exemplo o aumen-
to da renda dos consumidores
das classes B, C e D, a Perfect
projeta que sua participação
crescerá 30% nas categorias de
amaciantes e desinfetantes. Em
seu todo, a empresa deverá atin-
gir um incremento de 20% no
faturamento em 2008. Na linha
de produtos estão o Perfect Bri-
lho e o limpador multiuso Per-
fect Gold, o amaciante Perfect
Gold, o desinfetante Perfect
Gold e a água sanitária. Os ama-
cianíes são apresentados em
embalagens de 2 litros nas ver-
sões Sedução, Pétalas, Carinho
e Frescor. Os desinfetantes são
oferecidos em embalagens de
2 litros e 500 ml, "Apesar de ser
uma nova marca, a empresa é
regida por um compromisso com
a qualidade, principalmente de
seus fornecedores, e exige sem-
pre o melhor que está à dispo-
sição no mercado no que se re-
fere à matéria-prima", diz o ge-
rente comercial da empresa,
Carlos César Caputo.

"O mercado de produtos de
limpeza vem crescendo acima
do PIB nacional há alguns anos
e, em 2008, não será diferen-
te", acredita Carlos Borges, di-
retor da Scarlat. A empresa re-
força a constatação de que há
um número significativo de con-

sumidores que aumentou a ces-
ta de compra da categoria.
"Dentre aqueles que já conso-
mem, muitos estão abertos a
experimentações por novas
marcas e novos produtos, e tam-
bém por produtos que visem
praticidade aliada a melhorias
de performance", explica Bor-
ges. Atenta a esse novo perfil
de compra, a Scarlat pretende
inovar seu portfólio adequando
versões, lançando itens e ata-
cando nichos, com a expectati-
va de também crescer acima do
PIB. "Em limpeza pesada, por
exemplo, oferecemos um pro-
duto indicado para cozinhas, o
desengordurante com amonía-
co, que é único por ser perfu-
mado. É isso que o consumidor
final e os parceiros esperam:
inovação e atendimento às ne-
cessidades do setor", reforça. A
Scarlat também aposta no ca-
nal indireto para aumentar as
vendas. "O trabalho do atacadis-
ta distribuidor passará a ter ain-
da mais importância na compa-
nhia."

Os produtos das Indústrias
Anhembi foram reformulados
para atender melhor às neces-
sidades do consumidor. Segun-
do a empresa, além das
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versões com as fragrâncias
floral e lavanda, o alvejante Su-
per Cândida Plus e a Q'Boa
Plus tiveram o seu poder de lim-
peza aumentado, permitindo

que a espuma do detergente,
aliada ao cloro ativo e ao per-
fume de sabão em pó, facilitem
bastante a limpeza diária. De
acordo com a empresa, o obje-
tivo desse lançamento é ofere-
cer um produto diferenciado
para o mercado, alérn de pro-
porcionar um produto de alta
qualidade para o consumidor
final, que, no caso do alvejante
Super Cândida Plus e da Q'Boa
Plus, contém uma substância
antibacteriana e, ao mesmo
tempo, agrada ao olfato do con-
sumidor com um perfume de
sabão em pó. Além disso, a es-
puma de detergente facilita a
limpeza dos ambientes da casa.
Uma tecnologia corresponden-
te foi aplicada nas novas em-
balagens, desenvolvidas com

materiais mais resistentes e
com formatos anatômicos e
bico dosador, e que conferem
ao produto mais praticidade e
economia.

Por sua vez, a Útil Química
planeja obter um crescimento
de 20% nas suas vendas em
2008. Dessa porcentagem, 5%
virá do crescimento vegetativo,
10% de conquistas de novos
mercados e 5% de introdução
de novos produtos. Além dos
detergentes em embalagem pet
de 1 litro, na linha de alvejantes
(água sanitária), a Útil Química
oferece o Oxi Max em versões
com e sem cloro e em embala-
gens de sachê com 450 g. "O
produto ern pó vem com uma
concentração de 25% de ativo
(10 vezes mais concentrado
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que os produtos encontrados
nos supermercados), não ocu-
pa espaço, elimina o risco de
acidentes domésticos e facilita
o transporte e a estocagem", ar-
gumenta Admir Juchneski, di-
retor da empresa.

Para atender às exigências da
segmentação de mercado, a Uni-
lever lançou o Cif Banheiro, que
atende às necessidades especi-
ficas desse tipo de ambiente re-
movendo a sujeira e, ao mesmo
tempo, perfumando. O Cif Ba-
nheiro é distribuído nas versões
borrifador, refil e squeeze,

Depois que pesquisas detec-
taram que 17% das consumi-
doras de detergente em pó pro-
curam o produto por causa das
opções de perfume, a Procter
& Gamble desenvolveu o Ace
Coco e o Ace Cheirinho Bebê.
Por sua vez, a Unilever oferece
o detergente ern pó Surf Sen-
sações da "Natureza em quatro
versões: Banho de Brancura,
Passeio no Campo, Dançando

na Chuva e Um Dia no Parque
com toque de fofo. No verso da
embalagem, há dicas para fa-
cilitar a rotina das consumido-
ras na limpeza das roupas, re-
mover as sujeiras dos varais e
otimizar o tempo na vida das do-
nas de casa. Orno também está
nas gôndolas com mais uma
formulação: é o Orno com To-
que de Confort Classic, que
combina o uso do detergente
em pó com o perfume do ama-
ciante Confort.

Melhor orientação
e exposição traz
resultados positivos

A Bertin acredita que o inves-
timento em pesquisa e desen-
volvimento de novas tecnologi-
as facilita a vida dos consumi-
dores, assim como uma melhor
orientação oferecida aos clien-
tes pelo setor atacadista pode
fazer com que as categorias
desse segmento mantenham

um crescimento contí-
nuo de vendas. "O ata-
cado pode ajudar ao
orientar seus clientes
para novos produtos
e categorias de me-
lhor venda e lucrati-
vidade, ao apostar
em merchandising
e ao expor os pro-
dutos de maneira
inteligente, por
meio de planogra-
ma", afirma Cláu-
dio Tonello, dire-
tor de Marketing
da Bertin Higie-
ne e Beleza,

Os produtos de
limpeza chama-
dos de concen-
trados, corno o

multiuso, o multíuso de alta per-
formance, os desengorduran-
tes, os produtos para limpeza
pesada e os limpadores perfu-
mados são produtos que preci-
sam de contínuo estímulo, bem
como explicação de sua utiliza-
ção, pois fazem parte de um
segmento de limpeza específi-
ca, argumenta Verônica Wolff,
gerente de Marketing da Minu-
ano, marca da Friboi. De acordo
com a executiva, a correta ex-
posição na gôndola e a utiliza-
ção de materiais explicativos e
de cross-merchandising são
sempre bem-vindas. "Na atua-
ção de cross-merchandising, po-
demos expor um display espe-
cífico de desengordurantes per-
to das panelas ou dos fogões.
Criatividade é um dos fatores
que fazem com que uma cate-
goria tão complexa e competiti-
va se torne mais prazerosa para
a consumidora final."

Com 40% das vendas reali-
zadas por meio do canal ataca-
dista, a Minuano, além dos de-
sinfetantes, detergentes líqui-
dos e sabões em barra, entra
no mercado de concentrados
de limpeza com a linha de mul-
tiuso, multiuso de alta perfor-
mance, desengordurantes, pro-
dutos para limpeza pesada e
limpadores perfumados com os
objetivos de fortalecer a marca
e oferecer novos produtos com
novas tecnologias, que refor-
çam a comunicação. "Estamos
investindo muito na categoria
de limpeza, tanto no ponto-de-
venda como na comunicação
com nossas consumidoras. Em
2008, estaremos presentes
com muita ênfase no dia-a-dia
da consumidora, e isso nos fará
crescer", ressalta Verônica. H
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