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A maneira como as pessoas se relacionam com suas casas ajuda-nos a compreender a relação 
sociológica que elas tem com o morar e tem sido usada pelos arqueólogos e estudiosos da 
história humana como uma rica fonte de informação. Estes pesquisadores têm encontrado em 
antigas moradias informações preciosas que permitem até recompor o modo de vida de 
sociedades há milhares de anos desaparecidas. 

Periodicamente, o laboratório de Embalagem da ESPM elege alguns temas relacionados com 
as categorias de produtos mais expressivas do mercado. O objetivo é estudar como os 
produtos desta categoria em foco nos informam sobre o comportamento do consumidor e 
sobre o tipo de embalagem que a caracteriza. 

O comportamento do consumidor nos ajuda no entendimento do que acontece no mercado e 
seus hábitos e atitudes em relação aos produtos que escolhem e utilizam. "Estes 
entendimentos são fundamentais para o sucesso ou o fracasso de um lançamento".  

Assim ensina o professor de comportamento consumidor aplicado a embalagem do Núcleo, 
Paulo Carramenha, especialista nesta área do conhecimento.  

Com base nestas premissas, elaboramos um breve estudo sobre produtos de limpeza para 
tentar entender como esta categoria está situada na atualidade.  

O Brasil está entre os maiores mercados do mundo e ocupou o quarto lugar entre os países 
que mais lançaram produtos de limpeza no mundo em 2009. Isto mostra que nosso mercado é 
bastante dinâmico e que as empresas que aqui atuam estão sintonizadas com as mudanças 
que estão ocorrendo tanto na tecnologia como no posicionamento dos produtos, que precisam 
atender a exigências cada vez mais complexas dos consumidores de hoje. 

A proeminência da atividade da mulher fora de casa, tanto no trabalho como no estudo e em 
atividades variadas que acontecem fora do lar, criou novos precedentes que estão 
determinando a tendência nesta categoria. Para se ter uma idéia do que está acontecendo, 
dois em cada três formandos que saem hoje das universidades brasileiras, são mulheres e 10 
entre as sete categorias de produtos com maior número de lançamentos no mundo são 
cosméticos voltados para este público. 

Assim, é fácil perceber que produtos que ajudam a mulher a se desencumbir com facilidade e 
rapidez das tarefas domésticas estão em evidência. O limpador multi-uso, por exemplo, que 
resolve ao mesmo tempo problemas variados, foi a categoria com mais lançamentos no Brasil 
em 2009. Entre as embalagens dos limpadores multi-uso estão o frasco com formato 
anatômico e gatilho propulsor que permitem ao consumidor literalmente disparar contra a 
sujeira.  

Além da falta de tempo, o design desta embalagem performática sem dúvida ajudou no 
crescimento desta categoria pois a experiência do consumidor no momento de consumo, 
define o tipo de relacionamento que ele terá no futuro com este produto. Este é o momento 
mágico onde todos os vínculos se estabelecem. Poder atirar num grande inimigo do lar como a 
sujeira, nos dá uma sensação de poder que acaba sendo transmitida para a performance de 
limpeza do produto. Esta sensação é importante porque como já observamos em pesquisas 
com o consumidor, ele valoriza a sua participação no processo pois se sente “participante”, do 
resultado obtido.  

 



Ao analisarmos os lançamentos do último ano, notamos que a preocupação predominante 
entre os consumidores desta categoria está em escolher produtos preocupados com as 
questões ético-ambientais. Esta preocupação não era tão grande nos anos anteriores, mas 
assumiu a liderança entre as informações que são destacadas nas embalagens que estão 
sendo lançadas. O consumidor se preocupa, a imprensa divulga, a indústria reconhece esta 
preocupação e o resultado é que ela aparece com força tanto na composição dos produtos 
quanto na embalagem que o acondiciona.  

A preocupação com a naturalidade dos ingredientes e fragrâncias que compõe o produto só 
confirma que a preocupação com natureza e o meio ambiente veio para ficar. Quanto mais 
natural o produto, melhor.  

Aplicada a embalagem, esta preocupação ambiental aparece nesta categoria de limpadores 
multi-uso pela presença crescente das embalagens Refil cuja utilização é considerada um 
forma de reduzir o impacto ambiental, pois este tipo de embalagem reduz o consumo de 
material e energia em sua fabricação e também o volume do descarte final. o Stand-up Pouche 
(saco flexível que para em pé na Gôndola) vem obtendo um crescimento muito expressivo na 
categoria em foco pois além dos benefícios descritos acima, ela ganhou avanços tecnológicos 
em equipamentos de envase e sistemas de abertura e fechamento que a tornaram mais 
competitiva, o que tem incentivado mais empresas a adotá-la. 

Além de conter, proteger e transportar o produto permitindo que ele chegue até os 
consumidores mais distantes em perfeitas condições de consumo, a embalagem também 
participa através do seu design do seu processo de escolha e da utilização/aplicação de seu 
conteúdo.  

Embalagens como esta dos limpadores multi-uso que transmitem uma sensação de potência 
efetiva na função que realizam certamente ajudaram este produto a alcançar a liderança nos 
lançamentos ocorridos na categoria de produtos de limpeza no último ano o que acaba 
contribuindo no final do processo para casas mais limpas com menos esforço. 
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