
Segmento de higiene e limpeza encontra
nos produtos ecologicamente corretos uma
estratégia de diferenciação no mercado
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Aágua está poluída. O solo es-
tá poluído. O ar está poluído.
Essa é a realidade do mundo
no século 21. Com a constante

lembrança da mídia à população de que
é preciso proteger o meio ambiente, os
consumidores têm se tornado cada vez
mais conscientes e exigentes.

O crescimento da demanda por produ-

tos ecologicamente corretos vem fazendo
com que a indústria de higiene e limpeza,
sempre acusada de ser umas das maiores
poluidoras do meio ambiente, pesquise
fórmulas de fabricação de seus produtos
para que eles se tornem menos agressivos
à natureza.

Não é fácil transformar variados
compostos químicos, como os de higiene

e limpeza, em produtos também ecoló-
gicos. Muitos são os custos da indústria
para conseguir fórmulas ecológicas sem
perder a eficiência. Como fazer isso e ao
mesmo tempo oferecer produtos com
preços viáveis para os consumidores é o
grande desafio da indústria de higiene e
limpeza no mundo.

A Química Amparo tem na mar-
ca Ypê, com 58 anos de história, seu
carro-chefe em vendas. Ela sempre foi
trabalhada como ecologicamente corre-
ta, mesmo quando o assunto não esta-
va em voga. A marca tem, desde o seu
lançamento, um sabão em barra neutro,
vendido como 100% orgânico, ou seja,
todo de origem animal.

Recentemente a marca Ypê lançou



um sabão em pó livre de fosfato,
matéria-prima principal de adu-
bos químicos e que,'despejada em
rios, causa a proliferação de algas
que, por sua vez, consomem mui-
to oxigênio, trazendo enormes
prejuízos ao mundo aquático e,
consequentemente, ao meio am-
biente. O lançamento faz parte da
política da empresa de se diferen-
ciar no mercado com novidades
de produtos que agridam menos
possível o meio ambiente.

O gerente de Marketing da
Química Amparo, João Augusto
Geraldini, confirma a estratégia
da empresa e da marca Ypê de se
diferenciar com os produtos eco-
logicamente corretos, mas afirma
que não se trata apenas disso. "A
empresa sempre aperfeiçoa seus
processos internos. A fábrica tem
tratamento de esgoto e recuperou
a mata nativa ao redor. É um con-
junto de procedimentos que tor-
na a empresa sustentável e mais
respeitada", garante.

Também faz parte da filosofia
da indústria não perder de vista
a competitividade na hora das
vendas. O custo final do produto
não pode ser mais caro por ser ecológico.
"Defendemos a fabricação de produtos
com a melhor relação custo x benefício",
afirma Geraldini.

A Scarlat é outra indústria de produtos
de higiene e limpeza que tem apostado no
crescimento do mercado ecologicamente
correto. Ela trabalha com duas tendên-
cias: a primeira, de agregar praticidade ao
dia-a-dia dos consumidores, eliminando
etapas e oferecendo opções com múlti-
plas funções. A segunda, lançar produtos
que não agridam o meio ambiente, com
a utilização de novas tecnologias de so-
luções sustentáveis.

A Scarlat tem investido nesse segmen-
to, apostando que o aumento constante
no nível de conscientização dos consu-
midores vai gerar aumento no volume
de compra desses produtos, permitindo
assim que os ganhos de escala da indústria
sejam, em breve, repassados aos consumi-
dores por todos os fabricantes.

A empresa Scarlat tem como objetivo
lançar, em breve, novas opções ecologica-
mente corretas na linha de Lava-Roupas
Líquido. E sempre que lança novidades
opta por fazer ações no próprio ponto-
de-venda. "Realizamos constantemente
parcerias com os principais varejos do
Brasil para divulgar nossos novos pro-
dutos", destaca o diretor comercial, Raul
Marinangelo.

A diretora executiva da Associação
Brasileira das Indústrias de Produtos
de Limpeza e Afins (Abipla), Maria
Eugênia Saldanha, enfatiza que os con-
sumidores, atualmente, têm uma maior e,
ainda, crescente atenção com empresas
que fabricam produtos menos nocivos ao
meio ambiente. "Os consumidores estão,
cada vez mais, aprendendo a reconhe-
cer valor nessa proposta das empresas.
Meio ambiente, hoje, é uma prioridade
na agenda das pessoas, das empresas e
dos governos em todo o mundo."

Maria Eugênia concorda que
os preços dos produtos ecológi-
cos ainda são mais altos que os
tradicionais, justificado pelo custo
de fabricação. Porém, ela também
compartilha da idéia de que ha-
verá um aumento do consumo
de produtos de higiene e limpeza
ecológicos no Brasil e que, então,
também haverá uma diminuição
dos preços desses produtos ao se-
rem fabricados em maior escala.
"Cada vez mais as pessoas vão
procurá-los nas gôndolas."

NAGÔNDOLA-Arealidade
da gôndola ainda é mais tímida
quando o assunto é produtos
de higiene e limpeza com apelo
ambiental. No Santa Gemma, su-
permercado da zona sul de São
Paulo, ainda é pequena a quanti-
dade de produtos ecologicamen-
te corretos. "A maioria dos meus
clientes ainda prefere os produtos
convencionais, até porque, em ge-
ral, são as indústrias grandes que
lançam produtos com apelo am-
biental e, mesmo assim, em varie-
dade pequena", lamenta o diretor
Cristiano Murad.

O supermercadista diz que os forne-
cedores de higiene e limpeza trazem al-
gumas novidades e usam o apelo de que
a preocupação com o meio ambiente
está crescendo e esses produtos vende-
rão mais. Mas o consumidor, de manei-
ra geral, ainda carece de informações a
respeito e como esses produtos são um
pouco mais caros o segmento ainda não
decolou. "De todos os produtos de higie-
ne e limpeza que tenho na minha loja,
apenas uns 15% tem algum apelo ecoló-
gico", comenta Murad.

Ele acredita que produtos de higiene e
limpeza necessitam de um gerenciamento
por categoria muito bem feito para serem
mais atrativos nas gôndolas. Para o clien-
te, tem que estar muito claras as proprie-
dades dos produtos e seus benefícios para
que, caso sejam mais caros, esse cliente
entenda os motivos. "Principalmente no
caso de ser uma loja pequena, com espa-
ços menores, o que traz a necessidade de



uma gôndola ainda mais organizada. A
poluição visual nesse segmento de higiene
e limpeza confunde o cliente e o afasta do
ato da compra."

No Supermercado Madrid, na região
dos Jardins, área nobre de São Paulo, os
consumidores que procuram produtos de
higiene e limpeza menos nocivos ao meio
ambiente são poucos e sempre os mes-
mos: aqueles que também se preocupam
com uma alimentação mais saudável. "Em
nossa loja, não chega a 10% o percentual
desses produtos. E não há diferença em
vender um ou outro, visto que a margem
de lucro bruto é a mesma, em torno de
20% a 25%", esclarece o diretor comer-
cial, Paulo Anselmo Ribeiro.

No Supermercado São Joaquim, em
Artur Nogueira, interior de São Paulo, o
gerente Gilson Rodrigues diz que a prio-
ridade do consumidor continua sendo o
preço. "Produtos com apelo ambiental
aqui na loja ainda fazem pouco sucesso.
É difícil encontrar um cliente em busca
desse tipo de produto. Apesar de estar

na gôndola, muitas vezes, é
preterido na hora da com-
pra pelos tradicionais, com
preços menores."

Rodrigues nota, no en-
tanto, que o aumento nas
vendas de itens ecologica-
mente corretos está direta-
mente ligado à divulgação
na seção por um promotor.
"Acredito que, no futuro,
esses produtos com apelos
ambientais vão crescer no
mercado, só está faltando
o preço baixar um pouco",
afirma Rodrigues.

PRESENTE E FU-
TURO - O consultor
varejista e professor da
Fundação Armando Álva-
res Penteado (Faap) An-
tônio Sá acredita que, no
momento, o consumidor
quando compra produtos
de higiene e limpeza ainda
se preocupa, em primeiro
lugar, com que os produtos
não agridam a pele, não lhe

tragam nenhum problema ao manuseá-
los. Só depois de sanada essa preocupa-
ção, outros fatores são levados em conta.
"Se na escolha desses produtos também
estiverem os ecologicamente corretos e o
preço não for mais alto, aí sim ele opta por
eles; caso contrário, ainda não faz questão
de comprar."

Para o professor da Faap, saem na fren-
te as indústrias que já conseguem colocar
no mercado um produto ecologicamente
correto pelo mesmo preço dos tradicionais
ou com preço bem similar. "O processo
todo é lento, mas esse mercado só tende
a crescer daqui para a frente."
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