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Sabão em pó Companhia encerrou o ano com participação de 17, 7% 
 
Dono da marca líder em sabão em pó no mundo, a americana Procter & Gamble está 
comemorando com discrição a maior participação de mercado já conquistada no país do Omo - 
marca da anglo-holandesa Unilever que domina o setor no Brasil. A P&G fechou o ano passado 
com 17,7% de participação de mercado em valor, com um aumento de 0,4 ponto percentual em 
relação a 2001, segundo dados da ACNielsen. Pode parecer pouco, mas em um setor que 
movimenta mais de R$ 2 bilhões ao ano, cada ponto percentual representa pelo menos R$ 60 
milhões.  
 
A multinacional americana chegou a registrar participação de mercado próxima à atual no auge da 
guerra do Ariel contra o Omo, que movimentou milionárias verbas publicitárias no fim dos anos 
90. Na época, a Unilever sugeriu que o crescimento da rival era sustentado por promoções nos 
pontos-de-venda.  
 
Quando os investimentos de ambas diminuíram, o Ariel perdeu participação e o Omo ganhou fama 
de vencedor da guerra do sabão em pó. As duas empresas, então, começaram a enfrentar um 
inimigo comum: a pressão nos custos combinada com a estagnação nos volumes. 
 
Em 2002, porém, o mercado cresceu 6,4% em volumes e 22,3% em valor, segundo a ACNielsen - 
resultado considerado positivo no setor. Apesar de ter perdido volumes, a Unilever (que além de 
Omo tem Minerva e Brilhante) continua líder absoluta, seguida pela Procter, que registrou 
volumes estáveis. Tanto ACNielsen como LatinPanel/Ibope mostram que as principais 
responsáveis pelo crescimento do setor em volumes foram as marcas baratas. Entre as empresas 
nacionais que vem investindo no setor estão a Asa Industrial, de Pernambuco, e a Química 
Amparo, do interior de São Paulo.  
 
Pedro Silva, diretor de relações externas da P&G, comemora o bom desempenho da empresa no 
ano passado, mas evita falar da disputa por pontos percentuais que caracterizou a primeira 
"guerra do sabão em pó". Segundo ele, não é possível comparar a fatia da companhia em sua 
primeira fase no Brasil com a posição conquistada agora. "Antes, era só o Ariel" diz ele. "Agora 
estamos em fase de consolidação no país, e temos participação mais balanceada entre as 
marcas."  
 
Silva refere-se à segunda marca da empresa, Bold, e especialmente a terceira em preço, Ace, a 
grande responsável pelo desempenho positivo do ano passado, com crescimento de 0,9 ponto 
percentual. 
 
Com a queda na renda, o segmento "premium", também conhecido como tira-manchas, no qual 
Ariel e Omo estão incluídos, perdeu espaço para os produtos dois em um, que prometem o 
benefício extra do amaciante. Daniel Campos, diretor da área de detergente em pó da Procter, diz 
que a empresa aproveitou a tendência para fortalecer a marca Bold, com o lançamento de um 
novo perfume e melhorias na embalagem. "Estamos aumentando a gama de opções para o 
consumidor e agregando valor aos produtos". O Bold concorre principalmente com o Minerva, da 
Unilever. 
 
 
 
 
 
 



A diversificação do portfólio (a P&G ainda tem uma marca de combate, Pop) foi o caminho 
encontrado pela empresa para enfrentar o dilema de deter, nos Estados Unidos, tecnologias 
avançadas mas não necessariamente apropriadas para o mercado nacional.  
 
 
 
No Brasil, por exemplo, a dona-de-casa tem o hábito da pré-lavagem com sabão em barra e não 
se adapta bem ao detergente líquido para roupas. "Queremos desenvolver o mercado", diz Daniel, 
mais uma vez fugindo da propalada guerra com a Unilever. "O consumo per capita no Brasil ainda 
é de quatro quilos, metade do volume no México”. 
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