
O DESINFETANTE E ITEM 
ESSENCIAL DA LISTA DE 
COMPRAS DOS CONSUMIDORES. 
SAIBA COMO EXPLORAR TODO O 
POTENCIAL PARA VENDER MAIS 

le está presente em todos os cantos da 
casa, em especial na cozinha e no banhei
ro. O desinfetante é reconhecido pelas 

donas-de-casa como um dos principais itens 
para desinfecção da casa e para perfumar o lar. 
Além de trazer um odor agradável, o produto 
também sinaliza casa limpa. 

"0 consumidor brasileiro tem associado ca
da vez mais a limpeza da casa com o bem-es
tar, qualidade de vida e, principalmente, cuida
dos para com a higiene e saúde. A categoria de 
desinfetantes tem a função básica de combater 
bactérias nos ambientes, e tem agregado ou
tras funções como limpar e perfumar", afirma a 
diretora executiva da 

Associação Brasileira das Indústrias de Pro
dutos de Limpeza e Afins (Abipla), Maria Eugê
nia Saldanha. 

Conforme divulgado no Anuário Abipla 2010, 
a categoria de desinfetantes apresentou cres
cimento no ano passado, em faturamento. Em 
2009, faturou R$ 514,7 milhões. Em volume, a 
categoria experimentou uma levíssima queda 
de 0,3% em 2009, o que pode ser considerado 
uma estabilização no mercado. 

O consumidor moderno está em busca de 
produtos que facilitem seu dia-a-dia e sejam 
práticos, ou seja, que tragam várias funções. 
Essa é uma tendência forte no mercado. A dire-
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tora da Abipla explica que os desinfetantes têm 
uma categoria complementar, a dos multiusos, 
produtos que têm a mesma função do desinfe-
tante: limpam, perfumam e desinfetam. 

"A categoria complementar aos desinfe
tantes é a categoria de multiusos, também 
conhecida como concentrados de limpeza. Os 
produtos dessa categoria agregam as mesmas 
funções de limpar, desinfetar e odorizar", res
salta Maria Eugênia. 

De acordo com a Abipla, a categoria com
plementar aos desinfetantes, os multiusos, é 
a segunda de produtos que mais cresce. Em 
2009, as vendas aumentaram 14,3% em volu
me em relação a 2008, e 17,3% em faturamen
to, isso explica a leve queda nas vendas dos 
desinfetantes. 

"Para se ter uma ideia da popularidade dos 
multiusos, a categoria está entre os destaques 
do ano de 2009, de acordo com a Nielsen. 
Os multiusos apresentaram crescimento em 
volume, e mostram sua consolidação como si
nônimo de praticidade no dia-a-dia", esclarece 
Eugênia. 

Atualmente, a leitura geral do setor de pro
dutos de limpeza por classe econômica revela 
que a classes A e B gastam R$ 42,00 em 
compras de produtos de limpeza por mês, en
quanto a classe C, R$ 30,00 e a classe DE, R$ 
21,00, conforme dados da Ipsos, divulgados no 
Anuário Abipla 2010. 0 público consumidor é 
majoritariamente feminino. 

Os produtos de limpeza ficam com 7% do 
total de gastos do brasileiro em sua cesta de 
compras, conforme estudo da Ipsos. Deste to
tal, o segmento de desinfetantes está sempre 
entre os mais presentes. 

Um dos desafios do mercado é combater 
informalidade para aumentar o consumo, prin
cipalmente nas classes mais baixas. "Nosso 
esforço é no combate à venda de produtos 
clandestinos, uma vez que a população - princi
palmente das classes D e E - adquire produtos 
vendidos de forma irregular, em caminhões de 
venda itinerantes, por exemplo", diz Eugênia. 

No mês de março deste ano, quando a 
compradora de produtos de limpeza do super
mercado Super Mais, com duas lojas em Belo 
Horizonte, resolveu fazer uma reforma comple
ta na loja, não imaginava que o retorno seria tão 
rápido e expressivo. "As vendas aumentaram 
muito", comemora Margareth Barcelos. 

Algumas iniciativas colaboraram para o su
cesso da mudança. "Fizemos uma reorganiza
ção no layout; assim foi possível incluir novos 
itens no mix e reorganizar os já existentes. Hoje 
a seção está sempre limpa, afinal limpeza não 
combina com poeira, e deixamos o preço bem 
visível", afirma. 
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O resultado foi que os clientes pararam de 
pedir ajuda para encontrar os produtos. Com 
isso, o movimento cresceu, registrando um 
aumento significativo. "As pessoas conseguem 
localizar com facilidade os produtos de limpeza 
que procuram", conta. 

Na rede de Supermercado Simpatia, com 
três lojas em Uberaba (MG), cada loja com 
uma média de 10 check outs, o desinfetante 
tem venda garantida. O proprietário da rede, 
Wagner Silva, conta que o produto é procurado 
por todos os consumidores. 

"Todos os clientes compram. Alguns esco-

lhem o produto por marca, outros por preço, os 
de classe de menor poder aquisitivo levam o 
produto regional", diz Wagner. A loja trabalha 
com oito fornecedores. 

A loja do Supermercado Simpatia faz um 
trabalho com os fornecedores para conseguir 
melhores resultados. 0 proprietário afirma que 
o segredo é pensar sempre no consumidor 
final. "0 consumidor testa e experimenta os 
produtos. Quando encontra um de qualidade e 
com o preço menor, ele os leva", conta. 

O desinfetante está presente na lista de 
compras do •mês, garantindo tráfego. Mesmo 
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com a demanda alta, o supermercadista deve 
trabalhar seu mix e aproveitar todas as opor
tunidades que ele oferece. "Tem marca que 
não pode faltar", diz Margareth. 

No supermercado Super Eldorado, que 
tem cinco lojas em Caxambu, Minas, cada 
loja com cerca de 10 check outs, a seção de 
limpeza fica na entrada da loja. De acordo 
com o comprador da loja, José Vitor Pereira, 
o desinfetante atinge todas as classes. "O 
que diferencia o consumo é a classe social do 
cliente", conta. 

Margareth observa que embora as mulhe
res dominem as compras, o homem também 
tem ido às compras. "Os homens escolhem o 
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produto pela marca, e as mulheres estão mais 
dispostas a experimentar novidades", diz a 
compradora do Super Mais. 

ADMINISTRANDO 
0 consultor, pesquisador e professor de 

layout e logística no varejo Giorgio Chiesa ex
plica que na hora de expor o desinfetante o su
permercadista deve associar o produto por uso 
e imagem. Próximos aos produtos de limpeza 
devem ser colocados baldes e esponjas. "Essa 
proximidade permite uma facilidade de compra 
na hora de localizar os itens", diz. 

O supermercadista deve reservar um espa
ço para rotatividade de lançamentos. Como os 
lançamentos são constantes, ele deve expor o 
produto e observar as vendas; depois de uma 
semana, o espaço será dado a outros. Os que 
tiverem demanda satisfatória passam a fazer 
parte do mix. "Se é lançamento, deve ter uma 
exposição diferenciada", afirma Giorgio. 

Outra dica importante do pesquisador é 
sobre as informações. 0 cliente não deve ter 
dúvida sobre o produto que está levando. Saber 
se o produto é diluído ou concentrado, se a 
embalagem não compromete o meio ambiente, 
são informações fundamentais. 

De maneira geral, o consumidor de produtos 
de limpeza procura por novidades. Um dos fatores 
que mais tem chamado a atenção dos consumi
dores é a praticidade e a garantia de qualidade, ou 
seja, os produtos que oferecem a limpeza e redu
zem o tempo gasto com as atividades de limpeza 
têm conquistado a atenção da população. 

"No Anuário Abipla 2010, destacamos que 
a inovação no setor pode estar na formulação 
do produto, na embalagem, no processo, e téc
nicas de marketing ou no serviço prestado ao 
cliente. No caso específico dos desinfetantes, 
o consumidor busca a sensação de bem-estar, 
e as fragrâncias têm um papel fundamental", 
conta Maria Eugênia. 

Outro desafio é a inovação constante do pro
duto, uma vez que o consumidor busca a pra
ticidade associada ao bem-estar, e a qualidade 
de vida. No caso específico dos desinfetantes, 
o consumidor busca a sensação de bem-estar 
e as fragrâncias têm um papel fundamental. "A 
evolução das fragrâncias e o crescimento de 
seu mercado podem ser facilmente sentidos 
num breve passeio pelas prateleiras dos super
mercados. De fato, o perfume está diretamente 
associado à limpeza", completa Eugênia. 
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