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A Assolan quer transformar-se em referência no setor de higiene e limpeza. Acaba de lançar uma 
linha de saponáceos - mais uma vez ataca um produto sinônimo de categoria, cujo maior 
concorrente é a Bombril - e até janeiro de 2005 estará com uma linha química completa, com 
multilimpadores, desengordurantes, ceras, desinfetantes, lustra-móveis e purificadores de ar. "É 
um mercado de R$ 750 milhões e queremos ter 10% dele", diz Nelson Mello, presidente da 
empresa. 
 
Para produzir a nova linha, a Assolan investiu R$ 10 milhões em um módulo industrial que 
pertencia à Unilever, em Goiânia. A estratégia de marketing agressiva continua. Ontem a empresa 
fechou com a Rede Globo o patrocínio da próxima edição do Big Brother Brasil, um investimento 
de R$ 6 milhões. 
 
Assolan avança sobre a Bombril 
 
Depois de vender há quatro anos a Arisco para a BestFoods, que mais tarde foi comprada pela 
Unilever, o empresário João Alves de Queiroz Filho prepara sua nova empreitada: quer 
transformar sua atual empresa, a Assolan, na "Arisco do setor de higiene e limpeza". A primeira 
ofensiva para transformar-se numa empresa com presença maciça no setor de limpeza doméstica 
é a entrada no segmento de produtos químicos, com o lançamento da linha de saponáceos. Mais 
uma vez, a empresa ataca um produto sinônimo de categoria e terá como principal concorrente a 
Bombril, dona da líder Sapólio Radium, e que atravessa crise financeira e societária. 
 
Até janeiro de 2005, a Assolan lançará também multilimpadores (incluindo limpa-vidros), 
desengordurantes, desinfetantes, ceras, lustra-móveis e purificadores de ar. "O mercado dessas 
categorias movimenta R$ 750 milhões e, em um ano, queremos conquistar 10% dele", diz Nelson 
Mello, presidente da empresa. "Queremos transformar a Assolan em referência no segmento de 
higiene e limpeza." Os produtos, segundo Mello, não entram na lista de restrição imposta à 
Queiroz Filho quando da venda da Arisco em 2000 e que expira em fevereiro do próximo ano. "Só 
não podemos entrar em alimentos e detergente em pó", diz. 
 
Para produzir a linha completa, a empresa adquiriu um módulo industrial da Unilever de 12 mil m² 
de área construída no terreno que é a extensão física da sua fábrica em Goiânia. Entre a aquisição 
e recuperação de equipamentos foram gastos R$ 10 milhões. "Será a maior unidade fabril de 
higiene e limpeza doméstica do Brasil, com capacidade de produção de 36 milhões de litros por 
ano ", diz. "Não haverá terceirização. Tudo será produzido na fábrica." 
 
A Assolan, diz Mello, fez uma parceria com uma empresa de pesquisa e desenvolvimento com 
know-how italiano para elaborar a nova linha de produtos. "Fizemos um trabalho de tropicalização 
das fórmulas ", explica. Os principais concorrentes na nova linha serão Ceras Johnson e Reckitt 
Benckiser, além da Unilever e Colgate. 
 
Nessa nova fase, a Assolan manterá a tradição de fazer investimentos massivos em mídia nas 
campanhas com o mascote da marca assinadas pela Africa, de Nizan Guanaes. Para este ano, 
segundo Mello, serão investidos R$ 18 milhões em marketing - dos quais R$ 12 milhões na nova 
linha - contra um total de R$ 22 milhões em 2003. Ontem, a empresa assinou com a TV Globo o 
patrocínio da próxima edição do "Big Brother Brasil", que consumirá R$ 6 milhões - 20% desse 
valor estão incluídos nos R$ 18 milhões investidos em marketing este ano. 
 
A escolha do saponáceo para iniciar a expansão da marca - até então a empresa produzia lãs de 
aço, esponjas e panos de limpeza - é um caminho natural, segundo Mello. "É o produto com maior 
sinergia com a lã de aço", diz. O mercado de saponáceos é de 9 mil toneladas por ano e as duas 
principais marcas detém 95% do mercado. "Nossa estratégia é entrar em mercados dominados 



por poucas empresas." De acordo com o gerente de marketing da Bombril, Fábio Avari, em 2003, 
a empresa tinha 78% desse mercado, que responde por 8% do seu negócio. 
 
A Assolan, que é de capital fechado e não divulga balanços, faturou R$ 140 milhões em 2003 e a 
estimativa é fechar este ano com um faturamento de R$ 160 milhões. A perspectiva é crescer 
15% em 2005, com os produtos tradicionais e angariar R$ 75 milhões com a nova linha. 
 
Depois de conquistar uma importante fatia do mercado de lã de aço e chegar a uma participação 
de 26,7% em novembro do ano passado, segundo dados da ACNielsen, a Assolan chegou a 19% 
em maio/junho, enquanto a Bombril, que tinha caído para 66,9%, recuperou mercado e atingiu 
79,2%. Mello atribui a queda à guerra de preços promovida pela concorrente. Avari, da Bombril, 
diz que não existe guerra de preços. "Não justifica quando você tem um aumento do insumo na 
casa de 23%", diz. 
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