
Novos produtos de lim-

peza se sofisticam para

atender um público cada

vez mais exigente e dis-

posto a pagar mais por

uma satisfação maior

Wellington Miyazaki

O aumento do nível de renda
do brasileiro, principalmente nas
classes C e D, e a presença fe-
minina mais intensa no mercado
de trabalho têm provocado uma
verdadeira revolução nas carac-
terísticas funcionais e estéticas
dos novos produtos da indústria.

Durante a 28a Convenção Anual
do Atacadista Distribuidor, espe-
cialmente os lançamentos do
segmento de higiene e limpeza
trouxeram novidades para agra-
dar a esse novo perfil de consu-
midor, que quer mais praticidade
e comodidade para atender às
necessidades do corrido e tumul-
tuado dia-a-dia.

A maioria dos novos produtos
da feira trouxe inovações que
conferiam a eles um maior valor
agregado, mostrando que o cli-
ente esta realmente disposto a
desembolsar uma quantia um
pouco maior por algo que lhe tra-
ga mais conforto. Diferenciais
como um sabão em pó antiodo-
res ou ecologicamente correto,
pacotes de papel higiênico com
alças e álcool em aerossol po-
dem parecer detalhes pequenos,
mas fazem a diferença num mer-
cado cada vez mais competitivo.

"Realizamos pesquisas regula-
res e identificamos que hoje em
dia a mulher quer o produto que
resolva seus problemas e lhe

O diferenciai do Ypê Preinium está no

fato de que ele é livre de fosfato,

substância que pode levar à prolifera-

ção excessiva de algas em rios e lagos.

88 Distribuição



A grande vantagem

do Tanto é o fato de

ele ser antiodores,

evitando que roupas

de secagem

demorada fiquem

com mau cheiro.

poupe tempo", explica Gislaine Ribeiro Alves, ana-
lista de Canal Indireto da Bombril.

E foi graças a essas pesquisas que a Bombril
desenvolveu sua nova marca de sabão em pó Tan-
to, na qual a Bombril investiu R$ 30 milhões. A
grande vantagem do Tanto é o fato de ele ser anti-
odores, evitando que roupas de secagem demo-
rada fiquem com mau cheiro.

Também atenta a esse mercado mais detalhis-
ta, a Ypê desenvolveu um novo sabão em pó eco-
logicamente correto, o Ypê Premiurn. O diferenci-
al do Ypê Premium está no fato de que ele é livre
de fosfato, substância que pode estimular a pro-
liferação excessiva de algas em rios e lagos, com-
prometendo o ecossistema, explica João Augus-
to, gerente de Marketing da Ypê.

A estratégia de marketing por trás do produto
consiste em dar mais uma opção para o cliente
que se preocupa com o meio ambiente, além de
tentar antecipar algo que pode vir a se tornar lei,
"Em muitos países da Europa, existe a obrigação
de se eliminar o fosfato da composição dos pro-
dutos de limpeza, e isso também pode vir a se tor-
nar lei no Brasil" afirma Augusto.

É por meio dessa marca que a empresa aposta
ampliar sua participação no segmento de sabão
em pó, que é de cerca de 10% do mercado nacio-
nal, e se tornar uma referência na linha de produ-
tos ecologicamente corretos, que têm um público
cada vez maior.

Por sua vez, a Mili, fabricante do segmento de
higiene e limpeza, optou por adotar uma estraté-
gia agressiva de lançamentos para bater a con-
corrência, colocando no mercado cerca de dez
produtos novos por ano. E durante a feira da ABAD
2008, como não poderia deixar de ser, a empre-
sa apresentou um novo lançamento: o papel higi-

ênico com 12 rolos, preparado exclusivamente
para o atacado.

"Realizamos pesquisas para saber o que esta-
va faltando nesse tipo de produto e constatamos
que os clientes do varejo reclamavam do trans-
porte de pacotes grandes. Por isso, acoplamos
uma alça ao pacote" explica Marco Tiodolino, ges-
tor de Merchandising da Mili.

Também apostando na questão estética, mas
levando em conta principalmente o quesito segu-
rança, a fabricante de produtos químicos Guimi-
fort aproveitou a feira de Curitiba para lançar seu
mais recente produto: o álcool para limpeza All's
Life, em lata, no formato aerossol, que rende duas
vezes e meia mais que a garrafa comum. O pro-
duto foi desenvolvido depois de um. ano de
pesquisas, explica Amauri Brandão, gerente de
Marketing da Quimifort.

"O formato aerossol veio para suprir duas exi-
gências recorrentes dos clientes: a de que o pro-
duto dure rnais e a de que ele traga chances redu-
zidas de provocar acidentes", explica Brandão.

Text Box
Anúncio

Text Box
MIYAZAKI, Wellington. Mercado limpo e eficiente. Distribuição. São Paulo. p. 88-89, set. 2008.




