
Dependentes do verão 
 
“Se esta é a idade da informação, por que ninguém sabe nada?” Robert Mankoff 
 
A dependência de um verão forte, com muito sol e calor, não se restringe aos fabricantes de 
sorvetes e bebidas. A propósito, e no que diz respeito aos fabricantes de sorvetes, e sem 
querer diminuir a importância de temperaturas elevadas como impulsionadoras do consumo, 
o fato é que até hoje Unilever e Nestlé continuam devendo em seus propósitos de aumentar o 
consumo de sorvete em nosso País, de fazer do sorvete a sobremesa ou um dos alimentos 
mais preferidos pelos brasileiros. Uma série de outros setores e fabricantes também é 
impactada por temperaturas mais amenas, e veem suas vendas, literalmente, despencarem. 
 
Um dos setores mais dependentes de altas temperaturas é o de... inseticidas. Isso mesmo, 
inseticida. Você nunca tinha pensado nisso? Depois de um crescimento de 13% na 
“temporada” de calor e com relação às vendas de inseticidas do ano passado (outubro 2007 a 
março 2008) e diante de um ano, até agora, de temperaturas mais amenas, o consumo 
despencou, segundo o Nielsen: 20% em volume e 13% em dinheiro. Por essa razão, e 
também considerando as previsões sobre o clima para a “temporada” 2008/2009, e que 
apontam para médias bem abaixo das de 2007, não restou outra alternativa aos quatro 
fabricantes que dominam o negócio que não fosse a de reforçar a comunicação. 
 
De 2003 a 2006 o negócio de inseticidas no País concentrou-se na mão de duas grandes 
empresas globais: a Reckitt Benckiser e Ceras Johnson. Outros fabricantes desistiram do 
negócio e acabaram vendendo suas unidades/marcas. No ano de 2003 a Reckitt comprou a 
Clorox e sua marca Rodox, e a Ceras Johnson comprou a marca Baygon da Bayer, que 
abandonou o território. Em 2006, Junior e seu furor aquisitivo leia-se Hypermarcas comprou 
a Sulquímica e entrou na briga com a que até então era uma marca regional, a Mat Inset. E a 
Bombril manifestou sua disposição de participar da briga com o lançamento de Fort.  
 
Até agora as duas empresas apenas engatinham no negócio de inseticidas, e Reckitt e 
Johnson continuam com aproximadamente 80% de todo o mercado, com uma participação 
muito próxima. Mas a chegada da Hypermarcas e da Bombril traz um adicional à briga e, 
seguramente, alguns pontos de mercado serão “roubados” dos líderes. Mais um território 
onde reinava a tranquilidade e que agora volta a se agitar. Os consumidores comemoram. 
 
Assim como existem empresas e negócios extremamente dependentes do verão, muitas 
empresas só reagem e se dispõem a rever seus modelos diante de fortes crises. Para as 
poucas que ainda não acordaram, mergulhamos de cabeça numa das mais fortes crises de 
todos os tempos, e não resta outra coisa a fazer que não seja um imediato e inadiável 
reposicionamento. Quem sabe, ao se aproveitar dessa vital oportunidade que essa crise 
trouxe, muitas empresas em algum momento do futuro não agradeçam pelo mega empurrão 
crise que as tirou da inércia, letargia, imobilismo? 
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