
mercado48. 13 de dezembro de 2010

Não é de hoje que as marcas 
de limpeza ocupam alguns dos 
espaços mais nobres da mídia 
brasileira. Que o diga o “garoto 
Bombril”, uma prova viva de 
que a publicidade é um grande 
diferencial em um mercado 
extremamente pulverizado, 
com milhares de empresas. Só 
que agora há um movimento 
importante que irá afetar a ma-
neira como a propaganda é feita 
nesse setor.

Na semana passada, a Asso-
ciação Brasileira das Indústrias 
de Produtos de Limpeza (Abi-
pla), divulgou que as vendas de 
produtos de limpeza cresceram 
11% e chegaram a R$ 13,5 
bilhões, um recorde histórico. 
“Desde que começamos a medir 
o setor, em 2003, é a primeira 
vez que o crescimento chegou 
à casa dos dois dígitos”, afirma 
Maria Eugênia Saldanha, pre-
sidente executiva da entidade. 

Eficiência na limpeza
Segmento fatura R$ 13,5 bilhões, cresce 11% – a primeira vez na casa de dois dígitos –  
e inovação das marcas amplia oportunidades na publicidade
Felipe Turlão

Esse aumento é bastante notável 
em uma indústria na qual a ten-
dência é de estagnação, afinal, 
a população não passa a com-
prar mais produtos de limpeza 
quando tem, por exemplo, um 
aumento de salário.

Mas além do ganho de escala, 
alimentado majoritariamente 
pela inclusão de consumidores 

das classes C e D, que estão 
investindo mais dinheiro em pro-
dutos do setor, existem ganhos 
por conta de valor agregado. E 
isso é importante para a publici-
dade. “As empresas perceberam 
que este é o momento de inovar 
e o mercado sempre foi consi-
derado pouco disposto nesse 
sentido”, analisa. Diante disso, 
a comunicação desses novos 
produtos mais eficientes, mais 
caros para os consumidores e 
lucrativos para as empresas, se 
tornou o grande desafio para os 
anunciantes, em um processo 
que vai muito além da lembrança 
de marca. O que vale agora é 
educação de uma nova massa 
consumidora que nunca havia, 
por exemplo, usado um sabão 
líquido. “É um setor muito ba-
seado em hábitos e costumes. 
Limpamos a casa sempre da 
mesma maneira. Agora, que há 
novos produtos, é necessário 
comunicar isso e ensinar os con-
sumidores”, diz Maria Eugênia.

Um exemplo dessa tendên-
cia: os produtos multiuso fazem 
mais do que os desinfetantes 
e muitas pessoas passaram a 
ter mais dinheiro para comprá-
los. “Em limpeza de roupas 
só havia detergente em pó. 
Agora, existe o amaciante e o 
alvejante sem cloro. Há muito 
mais produtos no mercado e 
as opções dos consumidores 
acabam sendo grandes”, afirma 
Marcos Scaldelai, diretor de 
marketing da Bombril. Segun-
do ele, produtos mais básicos, 
como desinfetantes, apresen-
tam estabilidade, ou até uma pe-
quena queda nas vendas. “Mas 
embora os multiusos estejam 
crescendo, os produtos mais 
básicos como desinfetantes 
não deixarão de existir, porque 
existe muita gente que entende 
que desinfetar é uma priorida-
de”, pondera Maria Eugênia.

É hora de inovar
O movimento de inovação 

que explode agora, na virada de 
2010 para 2011, vem ganhando 
força há algum tempo. Prova 
disso é que os investimentos 
em publicidade no setor de 
higiene doméstica cresceram 
19% na comparação de 2008 
com 2009, saltando para R$ 
467 milhões, segundo dados do 
Projeto Inter-Meios. Dentre 
os maiores anunciantes que têm 
negócios focados nesse setor 
estão a Reckitt Benckiser, o 19 o 
do Brasil, com R$ 163 milhões, a 
Química Amparo (dona da marca 
Ypê), 34 o, com R$ 110 milhões, 
a Ceras Johnson, 59o, com R$ 
60 milhões, e Bombril, 139o, 
com R$ 19 milhões. Além disso, 
as gigantes Unilever, segunda 
colocada no ranking, Procter & 
Gamble, 23a, e Colgate-Palmolive 
24a, possuem muitos produtos 
importantes que são da linha 
de limpeza. A Unilever tem, por 
exemplo, as marcas Omo, CIF e 

Brilhante; a P&G trabalha o setor 
de limpeza com Ariel e Ace; e 
Colgate tem Pinho Sol e Ajax. 
Outro player relevante é a K&M, 
dona da cera Brilho Fácil Realce 
e Casa & Perfume, no setor de 
limpador perfumado. Sua conta 
é atendida pela Loducca.

A boa notícia para o mer-
cado é que as expectativas 
para o fechamento de 2010 e a 
sinalização para 2011 apontam 
para ampliação substancial de 
verba publicitária. A Reckitt, 
por exemplo, fechou o primeiro 
semestre deste ano como oitavo 
anunciante do País, de acordo 
com o Ibope Monitor. “Éramos 
o 80o anunciante em 2005, o 40o 
em 2006 e estamos chegando à 
oitava colocação neste ano. E 
teremos lançamentos programa-
dos a cada semestre”, afirma Ri-
cardo Monteiro, diretor de mídia 
e relações públicas da empresa. 

Em 2010, segundo ele, a 
empresa teve um total de 44 
novos produtos colocados nas 

Produtos ecológicos da Bombril (como a linha Ecobril, ao lado) serão mais comunicados. 
Neste ano, um de seus filmes causou polêmica no mercado e foi suspenso

A marca Mr. Músculo, da SC Johnson, teve diversos produtos lançados ao mesmo tempo (à direita)       e campanha criada pela GiovanniDraftFCB
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prateleiras, incluindo linhas das 
marcas Vanish, Bom Ar e Veja, 
sem contar a chegada da marca 
de produtos antibacterianos 
Dettol. “As inovações passam, 
por exemplo, por fragrâncias 
novas, mudanças na composição 
da embalagem, nas fórmulas, na 
criação de subcategorias”, afir-
ma. “Agora, as pessoas têm um 
aumento efetivo de renda podem 
experimentar outros produtos”, 
comenta o executivo. O cresci-
mento da demanda deverá fazer 
a operação brasileira da Reckitt, 
que hoje é a oitava maior para a 
empresa, saltar para a terceira 
colocação já em 2013, atrás 
apenas de Reino Unido e Estados 
Unidos, nessa ordem.

O anunciante é atendido 
no Brasil pela Euro RSCG, por 
alinhamento global, e a agên-
cia deverá ter um aumento na 
verba de mídia com que irá 
lidar. “Em 2011 teremos mais 
investimentos em publicidade, 
embora ainda não saiba quanto. 
Iremos crescer em todos os 
meios, e mais ainda em digital”, 
avisa Monteiro. Por conta da 
maior quantidade de produtos 
que deverá chegar ao mercado 
vinda de todos os anunciantes, 
a estratégia de comunicação 
da Reckitt deverá ser afetada, 
segundo o executivo. “Quando 
há muita oferta de produtos, o 
consumidor terá mais dúvidas 
sobre o que comprar. Por isso, 
a comunicação terá de ser mais 
direta e funcional”, analisa. 

Limpeza com força
A inovação também está na 

pauta da SC Johnson, que trouxe 
recentemente ao Brasil sua mar-
ca Mr. Músculo, muito forte no 
mercado norte-americano. “No 
segmento de limpeza doméstica, 
existe uma particularidade que 
é a busca constante do consumi-
dor por novidades. Por isso a im-
portância de oferecer novas es-
colhas para eles”, afirmou Mauro 
Ramos, presidente da empresa, 
que tem também em seu portfó-
lio marcas como Pato e Glade, 
sem contar as de outros seg-
mentos, como inseticidas (Raid 
e Baygon) e repelentes (Off).

Segundo o executivo, este é 
o momento ideal para investi-

mento em novos produtos. “O 
mercado de limpeza apresenta 
constante crescimento. Vemos 
também que o mercado interno 
brasileiro teve uma boa resposta 
neste ano após o impacto da cri-
se global em 2009. Esses fatores 
junto com a visão de longo prazo 
e de crescimento que a compa-
nhia tem para a subsidiária brasi-
leira, foram os principais motivos 
que nos levaram a decidir por 
estes lançamentos”, afirmou. 
“Os donos da empresa, que já 
são a quinta geração da família, 
estão 100% comprometidos com 
o crescimento de longo prazo da 
empresa no Brasil”, avisa.

Diante disso, a empresa de-
cidiu lançar oito produtos da 
linha Mr. Músculo ao mesmo 
tempo, tendo Campinas como 
mercado teste. “A SC Johnson 
nunca investiu tão pesado para 
lançar uma linha completa de 
produtos. É a primeira vez na 
história da empresa que estamos 
levando ao mercado uma nova 
marca com uma linha com cerca 
de 20 itens. Isso, lógico, vai exigir 
muito investimento, e como falei 
estamos dispostos a fazê-lo”, 
avisa Ramos. 

A linha de comunicação para 
o produto será de “apresentar 
o Mr. Músculo como um super-
herói para ajudar nas atividades 
mais difíceis”, como ele ressalta. 
A campanha publicitária foi 
desenvolvida pela Giovanni + 
DraftFCB, que tem a conta por 

alinhamento internacional. As 
ações de ponto de venda são res-
ponsabilidade da Future Group.

Outro player importante do 
mercado, Bombril, trabalha com 
a mesma perspectiva de que 
esta é a hora certa para inovar. 
“Vamos sair com novas linhas de 
detergentes em pó, um mercado 
em que já atuamos, e entraremos 
agora no segmento de deter-
gente líquido, com mais de 10 
produtos”, revela.

No decorrer deste ano, a 
Bombril trabalhou diversas pes-
quisas que acabaram gerando 
um calendário de inovação para 
os próximos três anos, com pro-
dutos de valor agregado. Os es-
tudos apontaram demandas por 
algumas tendências específicas, 
como produtos concentrados, 
ecológicos e refis (que permitem 
o carregamento das embalagens, 
para evitar que elas sejam des-
cartadas).

Os produtos considerados 
ecológicos, refletidos na linha 
EcoBril, que tem 24 itens, serão 
mais comunicados em 2011. Mas 
o discurso verde enfrentou um 
sério revés em meados de 2010, 
quando o Conar suspendeu a 
campanha “Bombril dá de 1001 
a zero nos inimigos da nature-
za”, avaliada em R$ 30 milhões 
e criada pela WMcCann. Na 
peça, o garoto Bombril, Carlos 
Moreno, diz que a lã de aço é, 
por natureza, mais ecológica do 
que as esponjas sintéticas de cor 

verde e amarela. Os con-
correntes 3M e Bettanin 
argumentaram que suas 
imagens haviam sido 
afetadas, tendo o pedido 
acolhido pelo órgão.

Outra linha que a 
Bombril percorrerá em 
sua comunicação é o lan-
çamento de sua primeira 
campanha corporativa, 
no primeiro semestre 
de 2011. A ação será 
conduzida pelas duas 
agências que atendem 
ao anunciante. Além da 
WMcCann, responsável 
pela conta de lãs de aço, 
a companhia trabalha 

com a DPZ, que cuida de todos 
os outros produtos. Por fim, a 
empresa irá fortalecer os inves-
timentos nas marcas tradicio-
nais da casa, como Mon Bijou e 
Bombril.

Essa corrida às agências de 
publicidade, que irá refletir em 
maiores investimentos e, conse-
quentemente, maior faturamento 
para o setor de comunicação, faz 
parte de um movimento que tem 
transformado a cara do setor de 
limpeza doméstica. “O segmento 
era percebido antes como pouco 
inovador”, concorda Maria Eu-
gênia, da Abipla. “Quando você 

Ricardo Monteiro, da Reckitt, – que tem marcas como Vanish, Veja e Dettol – explica que com crescimento das vendas, aumentam também as verbas publicitárias

tem um celular, e ele tem um 
bluetooth ou GPS, fica mais fácil 
de perceber que houve uma ino-
vação. Mas agora, o consumidor 
passou a perceber também que 
um determinado produto torna 
a roupa mais fácil de enxaguar. 
É por isso que a indústria passou 
a investir em produtos de maior 
valor agregado, que se encon-
tram com um consumidor com 
mais dinheiro e mais propenso a 
arriscar com novidades”, analisa. 
Diante disso, parece que o garoto 
Bombril, o Mr. Músculo e outros 
personagens do setor serão mais 
requisitados do que nunca.
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