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Após a revolução do pano e do rodo no setor de limpeza nacional, em que as empresas 
trocaram o tradicional sistema de limpeza manual pelos modernos ‘mops’ (sistema mais rápido 
e higiênico, pois permite que o esfregão seja espremido numa prensa sem contato manual), as 
empresas estão passando por uma nova fase: a globalização de serviços. Mais que parcerias 
internacionais, distribuidores, prestadores de serviços, fabricantes de equipamento e produtos 
químicos, que atuam na área de limpeza, estão na mira de empresas internacionais. Mas, 
também, de olho nas oportunidades do mercado externo.  
 
É o caso da Indústrias Becker, fabricante de produtos químicos, que está investindo € 5 
milhões para abrir uma fábrica em Portugal. Segundo Astriel Mendonça Júnior, diretor da 
empresa, a primeira unidade fora do Brasil já está em funcionamento. "Foram dois anos de 
trabalho para adaptar nossos produtos à legislação européia e dentro de 60 dias devemos 
receber o selo para a comercialização", conta o executivo. O maior desafio foi a promulgação 
da Reach (lei que regula a produção de químicos na Europa), em vigor desde o começo de 
2007.  
 
A Becker já preparou a primeira exportação de peso para Portugal. E já está procurando 
terrenos para a construção de sua unidade fabril. "Temos depósito, central de compras e 
vendas, além de boa integração com os fornecedores europeus", conta o executivo.  
 
Para Mendonça, Portugal vai funcionar como um trampolim para outros mercados dinâmicos, 
como os países do Leste Europeu. Após a consolidação, a empresa já tem planos de entrar no 
mercado norte-americano. "Também com uma fábrica própria", diz o executivo. A Becker já 
exporta para vários países da América Latina e também Itália. "Só no território sul-americano, 
esperamos ter um aumento de 30% nas vendas de produtos químicos neste ano."  
 
Aquisições  
 
A Sociedade Alfa, fabricante de máquinas e equipamentos de limpeza, foi adquirida no começo 
do ano pela norte-americana Tennant, que já atuava de maneira tímida no mercado nacional. 
Segundo Salvator Haim, ex-sócio e atual presidente da companhia, cinco empresas 
multinacionais disputaram o controle da empresa. O negócio foi fechado em fevereiro e a 
família continua atuando no comando da companhia até 2010, quando o fundador vai deixar o 
comando para o filho Sandro Haim. "Ele vai seguir carreira na empresa como qualquer outro 
executivo", conta Haim. Em 2009, Sandro vai trabalhar nos Estados Unidos para se preparar 
para a nova função.  
 
Os investimentos da Tennant vão além da preparação da sucessão da companhia. A 
multinacional tem planos agressivos para o crescimento da empresa, que tem 50% do 
mercado de máquinas e equipamentos para limpeza. "Estamos construindo um galpão 
industrial em Limeira, de 900 m. Nossa meta era dobrar esse tamanho até o final do ano para 
atender à demanda, mas com a Tennant teremos que triplicar", conta Haim. A empresa 
trabalha com uma meta de crescimento de 35% nesse ano.  
 
Para Haim, as aquisições devem migrar para outras áreas do setor de limpeza. "Acredito que 
esse processo também vai atingir as prestadoras de serviços de limpeza", afirma. "O mercado 
brasileiro ainda tem muito o que se desenvolver nessa área."  
 
De acordo com Ernesto Brezzi, presidente da Associação Brasileira do Mercado de Limpeza 
Profissional (Abralimp), o mercado brasileiro já avançou muito. Hoje, cerca de 50% das 
empresas privadas já terceirizam a área de limpeza. Número que ainda pode avançar muito. 
"Na área pública ainda temos muito potencial no mercado de escolhas e hospitais", afirma 
Brezzi. Outros clientes potenciais são as áreas de condomínios, hotéis, bares e restaurantes.  
 
No ano passado, o setor de limpeza movimentou R$ 8,4 bilhões, a expectativa é que chegue a 
R$ 9 bilhões. O setor conta com 13 mil empresas, sendo que 11 mil atuam só na terceirização 



de serviços em limpeza. Segundo dados da Abralimp, o setor é extremamente pulverizado: 
70% das empresas empregam menos de 20 funcionários. No entanto, está muito concentrado 
nas regiões Sul e Sudeste, que detêm 75% das empresas. Só como comparação, Brezzi 
destaca que nos Estados Unidos, atuam 60 mil empresas de limpeza, que, juntas, deverão 
gerar US$ 80 bilhões em 2009.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 ago. 2008, Administração & Serviços, p.C11. 


