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Bombril investe em
detergente em pó

Flávio Conti (DPZ), Carlos Moreno e Fernando Pires (Bombril)

Não houve concorrência pa-
ra seleção de agência de publi-
cidade. A Bombril entregou a
conta de Tanto a DPZ como faz
com a comunicação de todos os
seus outros produtos - exceto
da esponja de aço Bombril, que
é atendida pela W/Brasil e cujo
principal concorrente é Asso-
lan.

Produto premium, Tanto teve
investimento de R$ 30 milhões e

por Kelly Dores

Os criativos da DPZ certa-
mente vão se divertir com a

criação do texto e mote da cam-
panha publicitária do primeiro
detergente em pó da Bombril,
Tanto. "É um nome que dá mar-
gens a muitas brincadeiras", dis-
se Maria Pestana, diretora geral
de atendimento da DPZ.

A executiva conta que a cam-
panha ainda não tem data de es-
tréia definida, mas adianta que
Tanto terá a cara de Bombril e o
slogan deve seguir a linha "Não
gaste tanto, compre Tanto". "O
produto começou a ser distri-
buído agora. Vamos esperar o
seu posicionamento e resposta
das consumidoras para lançar a
campanha publicitária", comple-
tou Maria Pestana.

vai concorrer com marcas como
Orno (líder da categoria) e Ariel.
O objetivo da Bombril é chegar a
8% de participação de mercado
nos primeiros dois anos da mar-
ca. A campanha de estréia con-
tará com a participação do "ga-
roto Bombril", Carlos Moreno,
que também estampa as caixas
do detergente em pó. O produto
chega ao varejo nas versões pré-
lavagem, antiodores e maciez,
além da versão líquida.

O detergente em pó (colo-
quialmente chamado de sabão
em pó no Brasil) é a categoria de
maior representação no setor de

limpeza, com 30% de vendas e
99,4% de penetração nos lares
brasileiros. Em 2007, as vendas
de detergente em pó movimen-
taram mais de R$ 3 bilhões no
País, com produção de 66o mil
toneladas. No portfólio da Bom-
bril, estão marcas como Mon Bi-
jou, Limpol, Pinho Bril, Sapólio
Radium e outras.

DEDIC
A DPZ também comemora a
conquista da conta da Dedic,
uma das mais importantes em-
presas brasileiras de contact cen-
ter, do Grupo Portugal Telecom.
"Com a Dedic em nossa carteira,
teremos mais uma ferramenta
no nosso modelo de convergên-
cia, pois estaremos em sintonia
com o que pensa o consumidor",
disse Angélica Armentano, dire-
tora de planejamento e conver-
gência da DPZ.

No total, a DPZ conquistou
cinco novas contas este ano,
entre elas a rede australiana de
fast-food Outback.
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