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Associação Brasileira das 

Indústrias de Produtos de 

Limpeza e Afins (Abipla) 

estima que o setor atingiu 

8,1 bilhões de reais, con

forme dados do Anuário 

2013 (com os números do 

ano anterior) da entidade. 

Nos últimos cinco anos, o 

crescimento do gasto médio do brasileiro 

com produtos de limpeza foi de 41,5%, in

cluindo os 8,1% apurados em 2012. Assim, 

o Brasil é o quarto mercado mundial, atrás 

dos Estados Unidos, da China e do Japão. 

Conforme a publicação da Abipla, o 

setor vem mudando com uma regulariza

ção mais criteriosados fabricantes, tanto do 

ponto de vista sanitário quanto de impac

to ambiental. No lado do mercado, uma das 

inovações destacáveis é a compactação de 

embalagens, à medida que mais consumi

dores veem a vantagem de comprar os líqui

dos concentrados. O critério Qualidade dos 

Produtos e Serviços é considerado o mais 

importante, com 14,3% das indicações. 

A Unilever e a Procter & Gamble man

têm a primeira e a segunda colocações, 

respectivamente, obtidas nos últimos 

quatro anos. A Bombril saltou de 4,6% 

das indicações em 2012 para 10,42% nes

te ano, o que a deslocou do quatro para o 

terceiro lugar. A Reckitt Benckiser pas

sou de terceiro a quarto lugar, mas com 

uma queda de menos de 4 pontos porcen-

tuais nas indicações. As Ceras Johnson 

vêm se mantendo em quinto há quatro 

anos, com um porcentual estável de in

dicações desde 2011. A quinta colocação 

é compartilhada com Hypermarcas e 

Colgate Palmolive, que empataram nas 

indicações dos stakeholders 
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Text Box
Fonte: Carta Capital Especial: As empresas mais admiradas no Brasil 2013, São Paulo,  n. 16, p. 226, nov./ dez. 2013. 




