
O bilionário mercado de lava-
roupas que, no ano passado,
movimentou R$ 3,7 bilhões se-
gundo a Abipla (Associação Bra-
sileira das Indústrias de Produ-
tos de Limpeza e Afins) e está vi-
vendo um claro movimento de
migração da versão em pó para
a líquida, será cenário de uma
nova batalha entre Unilever, do-
na das marcas Omo e Surf, e
P&G, detentora de Ariel e Ace.
A partir de 3 de outubro, a ame-
ricana P&G, que comemora ho-
je 23 anos de Brasil e se diz líder
do mercado global de lava-rou-
pas como Tide nos Estados Uni-
dos e Dash na Europa, definiu
uma estratégia que poderá levá-
la a dobrar as vendas de Ace, fo-
ra da mídia há três anos e um
dos primeiros produtos a ser
lançado pela P&G no país.

Para brigar com a Unilever,
a P&G convocou o cantor das
baladinhas romântico-bregas
Wando para compor uma músi-
ca que pergunta "quem é a do-
na do sutiã encardido", que
acompanhará um comercial de
30 segundos chamado “Vila
Branca”, com enredo inspirado
nos clichês das novelas.

Com a assinatura da Leo Bur-
nett Tailor Made, uma grande
campanha publicitária ficará no
ar até janeiro e envolverá um in-
vestimento de cerca de R$ 30
milhões em TV aberta, internet
e pontos de venda. Este é o
maior valor investido na histó-
ria de Ace no país.

Para fazer valer cada centa-
vo, os apresentadores Fausto Sil-
va, da TV Globo, e Rodrigo Fa-
ro, da Record, também divulga-
rão o sabão líquido Ace em seus
respectivos programas. “A gen-
te criou esta campanha para fa-
zer barulho. Com as nossas
duas marcas de sabão ganha-
mos 3,5% de participação, o
que significa que tiramos merca-
do do nosso concorrente direto,

que tinha 70% de mercado e ho-
je tem poucos menos de 67%.”

Ace responde por 8% do fatu-
ramento de R$ 3 bilhões da
P&G. De acordo com a Nielsen,
a marca tem 6,6% de participa-
ção, em valor, no mercado brasi-
leiro de lava-roupas (em pó e lí-
quido), no bimestre de maio e
junho. A marca está atrás de
Omo e Surf, da Unilever, e Ti-
xan Ypê, da Química Amparo.

Já no quesito companhia, a
P&G é a segunda do mercado de
lava-roupas (pó e líquido), com
12,6% de participação com as
marcas Ariel e Ace, logo atrás
da Unilever, com 66,7%.

Tendência
Embora na combinação sabão
em pó e líquido a Unilever seja a
líder de mercado, a P&G dispa-
ra na frente no segmento líqui-
do. Contando Ariel e Ace, ela de-
tém 38,3% de participação, con-
tra 24,6% da Unilever. Ariel, de-
pois de 1,5 ano de muita campa-
nha na televisão e as atrizes Fer-
nanda Montenegro e Fernanda
Torres como garotas-propagan-
da, tem 34,2% de mercado, en-
quanto Ace tem 6,1%.

"O lava-roupas líquido já re-
presenta por volta de 10% de to-
das as vendas de detergente pa-
ra roupas do Brasil. Esta é a gran-
de tendência de mercado. Na Eu-
ropa e nos Estados Unidos, a
versão líquida responde por
75% das vendas de lava-rou-
pas”, afirma Cirilo.

A campanha visa dobrar a
participação de Ace no segmen-
to de líquidos e, por tabela, for-
talecer a versão em pó. A cam-
panha que tem início em cerca
de uma semana trará de volta o
jingle "ace todo branco fosse as-
sim", fora do ar há cinco anos.

Embora Ariel líquido tenha si-
do introduzido no mercado há
1,5 ano, é só agora que a P&G re-
solveu fazer seu lançamento ofi-
cial com uma grande campa-
nha. Nos últimos meses, o foco
foi em cima de Ariel. ■

Françoise Terzian
fterzian@brasileconomico.com.br
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AES Tietê quer licença ambiental prévia
para usina de gás natural até outubro

Divulgação

Divulgação

P&G traz Wando
para tirar vendas do
Omo,da Unilever

A empresa do grupo AES Brasil pretende fechar o acordo para
fornecimento de gás natural e ter licença ambiental prévia para a usina
termelétrica Termo São Paulo até o final de outubro, o que é necessário
para que a empresa participe do leilão de energia nova A-5, marcado
para 20 de dezembro. A termelétrica ficará em Canas, São Paulo, em
uma região favorável ao abastecimento de gás, com acesso a gasoduto.

DEMULHERELEENTENDE

“

EMPRESAS

Cantor é parte da campanha de R$ 30 milhões para divulgação do
sabão líquido Ace, cuja meta é dobrar participação de mercado

Estamos entrando
com tudo nesta
campanha de Ace
líquido para crescer
e tirar mercado
da concorrência

José Cirilo
Diretor de marketing da P&G

Wando, o garoto-propaganda

“Gostosa... se você quiser, eu lavo
a sua roupa, todinha”. É assim
que começa a música composta
pelo cantor para a campanha de
Ace Líquido, que vai ao ar dia 3.

MAIS BRANCO E MAIS RENTÁVEL

Desempenho do mercado de lava-roupas (pó e líquido)
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Fonte: P&G, com base nos dados da A/C Nielsen, de maio/junho de 2011 

Mercado brasileiro 
de lava-roupas 
movimentou 

R$ 3,7 bilhões  
no ano passado, 
segundo a Abipla
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23, 24, 25 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 26.




