
Atraídos pelo interesse de novos consumidores,
especialmente das classes C e D, fabricantes
investem em ampliação de portfólio,
tecnologia e comunicação,

Por Vera Campos

EM 2000 AS VENDAS EM VOLUME DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA AUMENTARAM

9% EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR E SOMARAM 9,77 TONELADAS, O FATURAMENTO SUPE-

ROU A MÉDIA DE CRESCIMENTO DA ECONOMIA AO ATINGIR O PATAMAR DE 6 % E TOTALIZAR

R$ 10,13 BILHÕES. E PARA 2007 AS ESTIMATIVAS SÃO AINDA MAIS ANIMADORAS.
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A expectativa é de que os fabrican-
tes continuem renovando seu portfólio,
investindo em produtos multifuncionais
e com maior valor agregado, e em em-
balagens diferenciadas. "A chegada de
novos competidores e a maior partici-
pação das pequenas e médias empresas
nesse mercado também deve intensificar
a concorrência", diz a diretora-executiva
da Associação Brasileira da Indústria de
Produtos de Limpeza e Afins (Abipla),
Maria Eugênia Saldanha.

Com novo controle acionário e ad-
ministrativo desde julho de 2006, a
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Bombril anuncia a retomada dos inves-
timentos neste ano. Promete ampliar seu
leque de produtos, além de reformular
e revitalizar as linhas já existentes, com
o respaldo de forte aporte em mídia e
no PDV. "Devemos fechar 2007 com
80 unidades a mais em relação ao ano
que passou", anuncia o diretor-comer-
cial Walter Marques, lembrando que a
Bombril já tem mais de 150 variações
de produtos em linha.

O primeiro passo foi o relançamento
da lã de aço Lustrus, a segunda marca da
companhia na categoria em que é lider
de vendas. Outras novidades chegam às
prateleiras em março, com a linha Pra-
tice, de limpadores, que ganha novas
embalagens e seis versões multiuso e
seis de limpeza pesada. A Bombril está
desenvolvendo displays específicos para
cada categoria de produtos, com o objeti-
vo de facilitar a exposição e potencializar
o espaço no PDV.

A Assolan se firma como um forte con-
corrente nessa disputa. A empresa acaba
de ser reestruturada com a criação da
Hypermarcas, holding com cinco unidades
de negócios, entre as quais a de Higiene e
Limpeza, em que figuram as marcas Asso-
lan, Assim, Sim e Wipes. "A estratégia é a
de inovar", afirma Sérgio Guzzo, gerente
de marketing da unidade.

Essa diretriz norteou o lançamento da
versão perfumada da lã de aço Assolan, em
novembro passado, com investimentos de
US$ 1,5 milhão. A empresa já havia inova-
do com a esponja Apaga-Fácil, que apaga
riscos de caneta e sujeira mais pesada nas
paredes, e com os panos umedecidos que
vêm com lustra móveis, limpa vidro, mul-
tiuso e desengordurante.

No final de 2006, a Assolan ampliou
a família Assim e ingressou no segmento
de desinfetantes, apresentando as versões
limpa cozinha, multiuso, limpa banhei-
ro, limpa vidros, lava-louças, limpa inox
e alumínio, limpeza profunda. Entrou
também na disputa pelos segmentos
de lustra-móveis, de ceras líquidas e de
removedor de ceras. As novidades na li-
nha Assim demandaram aportes de R$ 5
milhões, aplicados ainda na extensão da
linha de cuidados para a roupa.

Na Hypermarcas, a identidade visual

dos produtos de Limpeza
foi unificada em torno do
mascote "Fenômeno", que
ganhou destaque nas em-
balagens dos produtos. A
lã de aço Assolan voltou
à mídia no final de 2006,
na esteira da estréia do
reality show Big Brother
7, do qual é um dos patro-
cinadores.

A competição se acen-
tuou com a entrada da
Limppano na disputa do
segmento de esponjas de
lã de aço, respaldada em
investimentos de R$ 3
milhões e capacidade de
produzir até 200 toneladas/
mês. O produto já está no
Rio de Janeiro - onde a me-
ta da empresa é conquistar
cerca de 1/3 do mercado
em um ano - e disponível
para todo o País.

Composta por 15
itens, a linha de esponjas
Limppano será reforçada
em breve com a Esponja
Maxxi, 50% maior do que as comuns de
mercado e que promete maior durabili-
dade, maior rendimento do detergente e
maior poder de limpeza, revela a gerente
de marketing Cláudia Bandeira.

"O canal supermercado tem 70% de
participação nas vendas da Limppano e
esse índice vem crescendo nos últimos três
anos, devido aos investimentos efetuados
nos pontos-de-venda, com ações agressivas
em merchandising, participação em tablói-
des, promoções, etc", conta Cláudia.

A Condor, um dos maiores fabricantes
de vassouras do País, têm como principal
objetivo a "liderança absoluta no segmento
de acessórios para limpeza", conta o coorde-
nador de produtos da linha de limpeza, An-
derson Marcelo Grossi. As metas já estão
traçadas: crescimento de 12% em 2007,10%
em 2008,11% em 2009 e 9% em 2010.

O planejamento de marketing da Con-
dor se apoia em três pilares: linha de pro-
dutos (otimização da linha atual, comple-
mentação e diversificação para atender
todas as classes de consumidores e outros

nichos de mercado, como o profissional
e o de marcas próprias); comercialização
(ações direcionadas para introduzir e gi-
rar a linha no ponto-de-venda); divulga-
ção da linha de produtos (com enfoque
na qualidade e nos diferenciais dos pro-
dutos) e comunicação no PDV.

"O ponto-de-venda é o canal de comu-
nicação mais efetivo para transmissão de
informações sobre as vantagens e benefí-
cios de cada produto, e é onde boa parte
da decisão de compra é tomada. Portanto,
é imprescindível promover ações tanto na
mídia convencional como em publicações
dirigidas ao trade para divulgar os produ-
tos", finaliza Grossi.

FONTES DESTA MATÉRIA

Abípla: (11) 3816-3405

Bombril: (11) 4366-1006

Condor: (47) 3631-2378

Hypermarcas: 0800 642-6000

Limppano: (21) 2472-9739

Popai: (11 )3016-9777

revista@supervarejo.com.br
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