
Neste importante caminho em direção ao sucesso, os 
fabricantes deste segmento têm contado com uma 
forte aliada: a mídia social. O setor busca nas 
estratégias interativas, o conhecimento das opiniões 
de seus usuários, o aprimoramento no atendimen to e 
acima de tudo a fidelização de sua clientela. Os 
sistemas de relacionamentos digitais combinam 
textos, imagens, sons e vídeo para criar uma interação 
social de compartilhamento de experiências somado 
às informações e lançamentos. O perfil de uma 
empresa em plataformas digitais como o Facebook, 
Twitter, Youtube e Linkedin, solidifica a marca e 

indica as preferências dos usuários. Pensar em 
plataforma digital é pensar em todo o meio habitado 
na web utilizado como lançamento de conteúdo com 
papel fundamental no desafio de informar e conhecer 
o público. Conteúdo e convergência são as palavras de 
ordem dos últimos tempos. Hoje é preciso pensar em 
comunicação imaginando o seu cliente em diferentes 
espaços com diferentes possibilidades de interação. 
A Ypê, marca brasileira de produtos de higiene e 
limpeza que se destaca pela inovação constante, por 
iniciativas socioambientais e por investir na relação 
entre benefício e custo do mercado, possui, como toda 
grande empresa, página na rede social com milhares 
de acessos e registros sobre os produtos e seus 
usuários."A nossa empresa trabalha para atender as 
expectativas dos consumidores. A web é uma 

A funcionalidade e a praticidade são 
quesitos fundamentais para que os pro-
dutos de higiene e limpeza doméstica 
sejam sinônimos de sucesso no mercado.
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fonte riquíssima de pesquisa para 
conhecer e entender quais são as 
necessidades de nossa clientela. 
Com a construção de um diálogo 
constante, compartilhando ideias,  
valores e opiniões", afirma João 
Augusto Geraldini,  gerente de 
comunicação e marca da Ypê. "As 
redes sociais passaram a fazer cada 
vez mais parte do dia a dia das 
pessoas. E, por serem demo-
cráticas, encontramos os nossos 
públicos nas diversas plataformas 
em que a empresa está presente. O 
uso correto dessas fer-
ramentas permite a co-
municação direta com 
nossos consumidores, e o 
alcance dos nossos 
objetivos." acrescenta 
Geraldini.  
As mídias digitais são 
consideradas novos ca-
nais de atendimento ao 
consumidor, que por vezes 
funciona como o tradicional 
Serviço de Atendimento ao Cliente 
(SAC). "A inclusão de novas 
ferramentas não exclui outras, e 
sim amplia o mix de canais do 
Serviço de Atendimento ao 
Consumidor possibilitando maior 
comodidade. Por meio de 
gerenciamento eficaz das infor-
mações, é possível que toda expe-
riência compartilhada por nossos 
consumidores nas redes sociais 
seja transformada cm dados para 
aprimoramento constante de nos-
sos produtos", afirma o gerente. De 
acordo com a Associação Bra-
sileira das Indústrias de Produtos 
de Limpeza e Afins (Abipla), a 
estimativa para 2013 é um cresci-
mento de dois a três pontos per-

centuais acima do Produto Interno 
Bruto (PIB). Este crescimento gera 
transformações dos produtos de 
acordo com o novo perfil dos 
consumidores, que têm menos 
tempo para cuidar da casa, e por 
isso eles valorizam os produtos 
com formulação mais inteligente,  
 

 

com embalagens práticas e que 
tenham canais de comunicação em 
meios digitais. A Mack Color,  

empresa do mercado de 
autoadesivos, rótulos e etiquetas,  
acredita que a interatividade vem 
integrar efetivamente o novo 
consumidor aos produtos deste 
segmento. "Os clientes utilizam 
estratégias de promoções sazonais,  
aplicativos nos apple store,  
comunidades no facebook, entre 
outras ferramentas para divulgar 
os diferenciais do produto e 
fomentar ainda mais a marca",  
explica Fabiana Rossi,  gerente de 
marketing da empresa. As 
empresas se utilizam também de 
outras estratégias de comunicação 
para chegar ao usuário. "Um 
cliente nos procurou para fazer 
uma ação sazonal com seus 
clientes. O consumidor compraria 
o produto, enviaria sua foto e a  
Mack Color faria o rótulo com a 
foto personalizado para ser colado 

no produto e encaminhado ao 
cliente. É uma interação persona-
lizada com a marca por meio do 
sistema digital que nos permite 
imprimir pequena, médias e 
grandes tiragens em vários 
modelos." A agência MN Design, 
vencedora do prêmio Abre 2012, 
com a embalagem do amacian-te 
Mon Bijou Baby, da Bombril, 
alcança com suas criações as 
mudanças do mercado e as 
possibilidades que trazem os 
novos canais de conexão. "A rede 

social pode ser utilizada 
como pesquisa, devido à 
praticidade e ao custo, 
facilitando assim com o 
sucesso final do produto, 
com as opiniões e 
avaliações colhidas dos 
consumidores", diz Nilson 
Satoshi Arai,  sócio diretor 

da MN Design. 
Mais um exemplo de empresa do 
segmento higiene e limpeza,  
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que faz questão de acompanhar as 
mudanças nos hábitos dos 
consumidores é a Ingleza, que 
atualmente possui portfolio com 
mais de 250 produtos do segmento 
desde limpadores de banheiro até 
produtos de limpeza automotivos. 
Encontra-se também no rol das 
empresas que se utiliza das redes 
sociais como estratégia de 
aproximação para com seu con-
sumidor. "Sabíamos que a Ingleza 
precisava desse canal direto com 
os consumidores, queríamos ter 
um conteúdo relevante e, ao 
mesmo tempo, leve e divertido. 
Estudamos as possibilidades e 
chegamos à conclusão de que a 
página não seria um espaço único e 
exclusivo para propaganda da 
marca", explica Denise Novaes -

diretora de marketing da empresa. 
"Queríamos prestar um serviço, ir 
além, ser criativo. Contratamos 
uma agência especializada que nos 
ofereceu todo o suporte técnico e 
know-how. Em menos de seis 
meses atingimos a marca 
respeitável de mais de 15 mil fãs, 
isso com pouco investimento em 
mídia, o que ultrapassou nossas 
próprias expectativas e comprovou 
a ótima aceitação do canal de 
comunicação junto aos consu-
midores. A Fan Page é um desses 
canais, mas não é o único, temos 
uma interação ótima do público 
com nosso SAC, por exemplo. O 
importante é interpretarmos o que 
nossos consumidores querem e, 
sempre que possível, nos ante-
ciparmos com soluções." 
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Text Box
Fonte: Pack, São Paulo, ano 15, n. 188, p. 28-30, abr. 2013.




