
A embalagem se comunica
com a consumidora

Minuano faz lançamentos e extensões de linha; destaque
para o desenvolvimento das embalagens,
que teve por base uma pesquisa com a consumidora,
que quer conhecer melhor os diferenciais de cada produto

O
tempo é hoje o bem mais escasso e o

mais intensamente buscado entre ho-

mens e mulheres. Limpar a casa está

certamente entre as atividades em que
a mulher quer perder o menor tempo possível,

sim, porque ainda cabe a ela a tarefa de cuidar do

lar, na maioria dos casos. E para essa mulher sem

tempo que a indústria de produtos de limpeza,

assim como a indústria de alimentos está criando
uma série de novos produtos capazes de facilitar e

agilizar todo o trabalho. E foi pensando nela, que
a Minuano fez recentemente uma série de lança-

mentos de produtos para o cuidado com a roupa

e a extensão de sua linha de sabão em pó.

A Minuano é uma marca do grupo Flora perten-

cente à JBS Friboi. Em 1986, a Flora lançou o
sabão em barra Minuano. Desde então, ampliou

o leque de produtos e consolidou-se no cenário

nacional como uma das mais expressivas

empresas no setor de limpeza e cuidados

com a roupa. Atualmente, o portfólio

da marca conta com 42 produtos, entre

sabões em barra, detergentes em pó, de-
tergentes líquidos, amaciantes, sabão de

coco, pré-lavagem, tira-manchas, desen-
gordurante, limpadores perfumados,

limpeza pesada, multiuso, multiuso alta

performance e desinfetantes.

Em 2000, a empresa criou a marca

Albany, e estreou no setor de higiene

pessoal com uma linha de quatro sabo-

netes e uma proposta bastante inovado-

ra à época: entender e atender as dife-

rentes necessidades de homens e mulhe-

res. Hoje, Albany possui cinco diferen-

tes subcategorias, totalizando 88 produ-

tos. São sabonetes em barra e líquido
(linhas Nutre, Estilo, Spa, Essences,

Suave), xampus, condicionadores, cre-

me para pentear sem enxágue, creme

para tratamento e desodorantes.

A sede do Grupo JBS - Friboi fica na cidade

de São Paulo, capital, e as duas unidades indus-

triais, no estado de Goiás, localizadas nas cida-

des de Luziânia e Guapo.
A revista embanews conversou com Verônica

Wolff, gerente de marketing da marca Minuano.

Ela trabalha no mercado de bens de consumo des-
de 1994, com foco em empresas do segmento cos-

mético e de moda, e entre elas, teve passagens por
Nazca Cosméticos, Sther Cosméticos, Trifil e Scala

sem Costura. Seu foco de atuação é direcionado ao

marketing, abrangendo desde a concepção do pro-
duto, gestão de ponto-de-venda, projetos de redu-

ção de custo, ações promocionais, relacionamento
com diversos tipos de mídia e trade marketing.

Embanews: Como vê a evolução do mercado de

produtos de limpeza no Brasil?

Verônica Wolff: Os mercados de cuidados com a

roupa e de produtos de limpeza em geral cresce-

ram muito em quantidade de variantes de produ-
tos. Antes, existia um tipo ou dois de sabão em

pó, por exemplo. Hoje, há um portfólio enorme,

gerando muitas dúvidas na consumidora na hora

de conhecer as aplicações de cada produto e co-

mo utilizá-lo. Então, a indústria precisa saber co-

mo explicar a ela essas dúvidas. Percebendo isso,

a Minuano resolveu fazer uma pesquisa com a

consumidora. Descobrimos que ela sabe o que

quer como resultado, mas não sabe diferenciar

um produto do outro, ou explicar porque um

produto poderia ser melhor do que outro. A par-

tir da pesquisa, buscamos esclarecer todos esses

tipos de dúvidas através de uma mudança nas re-

ferências de embalagem.

Embanews: E quais foram as mudanças?

Verônica Wolff: No portfólio do sabão em pó, a

Minuano recentemente fez lançamentos de ex-

tensão da linha, incluindo duas novas variantes,

dentro da tendência do mercado, de atender as

necessidades em relação à performance do produ-

to, qualidade e embalagem. As princi-

pais mudanças foram no layout, que re-

cebeu novos ícones, e o verso da emba-

lagem que agregou mais informações

sobre o produto e sobre a linha Minua-

no, além de instruções sobre o cuidado

com a roupa em geral.

Embanews: Como avalia o

desempenho da Minuano no

mercado de produtos de limpeza?

Verônica Wolff: Hoje, estamos em pra-
ticamente todas as categorias da cesta de

limpeza. Vou citar quatro grandes cam-

peões de vendas: sabão em barra, deter-

gente líquido, amaciante e o desinfetan-

te. O que percebemos é que essas cate-

gorias com as quais trabalhamos há

mais tempo estão alavancando as vendas

das novas linhas, como é o caso do

amaciante em relação ao sabão em pó.



Também percebemos isso na categoria de cui-

dados com a roupa, que é muito nova dentro da
cesta de limpeza, com o tira-manchas e o pré-la-

vagem, que foram relançados com novas embala-

gens, para melhor responder às dúvidas da consu-
midora, dentro do conceito desenvolvido para o

cuidado com a roupa, de deixar a roupa macia,

perfumada, limpa.

Embanews: Quais são as regiões mais
importantes para a atuação da Minuano?

Verônica Wolff: A marca Minuano é bastante

pulverizada. Dependendo do tipo de produto, te-
mos uma força maior em determinada região. O

sabão em barra e o detergente em pó de 500 gra-
mas, por exemplo, têm boa participação no Nor-
te e Nordeste. Já para um produto que tenha um
pouco mais de tecnologia envolvida e um custo

um pouco mais elevado, como limpeza pesada,
tira manchas, limpador perfumado, a melhor
performance é no Sul e Sudeste. No Nordeste, há

o costume de usar o sabão em pó de 500 gramas
e no Sudeste, o de l kg. O hábito, na verdade,
está também muito relacionado à capacidade de

desembolso. No Nordeste ainda se utiliza muito
o sabão em barra para lavar a roupa e a louça. Já

no Sudeste, houve uma migração muito grande
para o detergente líquido e em pó.

Embanews: Como avalia o crescimento do

consumo no mercado de baixa renda?

Verônica Wolff: Se observarmos os grandes cen-

tros, veremos que, hoje, as populações de rendas
mais baixas já se permitem comprar produtos

que antes não consumiam. Produtos que chama-

mos "perfumaria" da limpeza, como um limpa-

dor perfumado, que é muito mais para o acaba-

mento da limpeza, ou um desengordurante, que

tanto a consumidora de baixa renda quanto a de

renda mais alta estão aprendendo a usar. Elas es-

tão percebendo que há um benefício muito gran-

de pela praticidade e rapidez que proporcionam

na realização das tarefas. Atualmente, a grande

maioria das mulheres traba-

lha fora, cuida da família,

não pode perder tempo

limpando a casa. Ela procu-

ra os produtos que lhe dêem essa praticidade, e a

mulher de baixa renda também busca amenizar

um trabalho que, antes, era mais árduo. É uma

tendência natural que a mulher vá mudando seus

hábitos, o tipo de relação que ela tem com a fa-

mília, o emprego e consigo mesma, e ao mesmo

tempo, mude a maneira de consumir, de experi-

mentar os produtos que ela necessita. Por isso,

não adianta ficar parado neste mercado. A indús-

tria tem que estar muito antenada nos novos há-

bitos e atitudes da consumidora.

Embanews: De que maneira a embalagem

contribui para transmitir esses valores que a

consumidora busca?

Verônica Wolff: A própria pesquisa detectou que
a embalagem tem um papel fundamental para a

consumidora entender para que serve cada pro-
duto de limpeza, até por causa dessa concorrência

muito grande entre produtos, muitos deles
atendem diversas aplicações em um único produ-

to, do tipo dois em um, três em um e assim por

diante. Se não soubermos passar muito bem essa
mensagem, deixando claro na embalagem essas

informações, ela vai acabar comprando o produto
errado e fazendo uma utilização incorreta, o que
não vai incentivar a recompra. Então, a embala-

gem para os produtos de limpeza tem o impor-

tante papel de direcionar o uso e ensinar a ma-
neira de utilização correta para a consumidora.

Embanews: Onde se concentra a produção de
Minuano e como se estrutura hoje o

desenvolvimento de embalagem na empresa?

Verônica Wolff: A produção de Minuano está
concentrada em Luziânia, em Goiás, com exce-

ção do sabão em pó, que fica em Guapo, tam-
bém em Goiás. Na fábrica de Luziânia, fica o

P&D da empresa, que tem um departamento de

pesquisa e desenvolvimento de embalagem.
Quando iniciamos um projeto, as áreas de P&D,

suprimentos, marketing e industrial trabalham
em sinergia para encontrar a melhor embalagem

com o melhor produto para a consumidora, e é

isso que ela busca na ponta, o melhor produto

com o melhor custo.

Embanews: Quais são os critérios que orientam

a empresa na escolha de seus fornecedores?

Verônica Wolff: No grupo de projetos atua tam-

bém a área de suprimentos, que trabalha junto
com o P&D, para a definição dos critérios em re-

lação à escolha dos fornecedores. O que busca-
mos no nosso fornecedor é o que a consumidora

busca no produto final, ou seja, ele precisa entre-
gar o que a consumidora espera. Se temos a cer-

teza de que ela busca o melhor produto, estamos
falando da melhor tampa, de uma impressão bem

feita, do rótulo que não pode soltar, da embala-
gem que não pode amassar, da cor da embalagem
que não pode mudar de lote para lote, estamos

falando do melhor custo, porque é isso que ela
quer lá na frente. Então, o que buscamos em nos-

so fornecedor é o comprometimento em entregar

o que a nossa consumidora procura.

Embanews: Pode nos contar sobre um
case de desenvolvimento de uma embalagem

da Minuano que tenha se destacado?

Verônica Wolff: Um bom case é a embalagem do

tira-manchas, que relançamos há pouco, com
grande sucesso. A primeira mudança foi a adoção

de uma tampa de rosca em vez da tampa de en-
caixe anterior, que deixava vazar o pó. A partir

daí a consumidora já começou a perceber o pro-

duto de maneira diferente. O design do pote
também mudou, ao agregar linhas mais femini-

nas, pois sabemos que a consumidora busca essa

feminilidade também nos produtos de limpeza.
Todos esses produtos têm hoje mais semelhan-

ça com um xampu do que com um desinfetan-

te. Outra mudança foi adotar o rótulo sleeve,,
que não se solta ou esfarela em contato com a
água, além de dispor de uma área maior para

trabalhar o layout. Os reflexos nas vendas, den-
tro do próprio mês de lançamento, foram mui-

to expressivos, e o giro do produto no ponto-
de-venda, impressionante, mostrando a aceita-

ção da nova embalagem pelos nossos clientes.
Isso dá uma idéia da importância da embala-

gem para qualquer segmento de consumo.
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