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Adquirida da Unilever em 2002 pela Montecristalina, holding da família Alves Queiroz, 
que controlava a Arisco, a marca Assolan é sucesso. Apesar de já estar no mercado há 
mais de quatro décadas, a esponja saltou de 9% em 2002 para 26,3% em 2004 no 
share do segmento. A projeção de Assolan ajudou a formatar uma família de 100 itens, 
todos no segmento de limpeza, como enfatiza o gerente de marketing Sergio Guzzo. 
Atendida pela Africa, Assolan quer crescer a verba que no ano passado foi de R$ 15 
milhões. 
 
- Como está a concorrência da Assolan com a Bombril, empresa líder de mercado e 
que vive uma série de problemas corporativos? 
Na realidade, sempre tivemos a meta de ter um caminho empresarial próprio. Não 
queremos entrar em guerras e brigas, mesmo que mercadológicas. Em síntese, não 
olhamos para o lado. Nas nossas primeiras campanhas, como a do Mascotinho, que 
apresentava o produto formalmente às consumidoras, deixávamos claro que nosso 
interesse era oferecer um produto de qualidade. Temos identidade própria e tecnologia 
para disputar uma fatia importante do segmento e, posteriormente, conquistar a 
liderança. Pesquisas mostram que já somos referência no mercado de esponjas de aço. 
O resultado é ótimo quando olhamos que são apenas três anos de reposicionamento.  
 
- Quais os volumes de Assolan no market share setorial? 
Quando começamos o trabalho em 2002, a Assolan possuía apenas 9% de participação 
de acordo com dados do Instituto Nielsen. Três anos depois, passamos a ter 26,3% de 
share, um crescimento de respeito. O mais importante é que a consumidora reconhece 
a marca pelos seus atributos qualitativos. 
  
- Não foi o fator preço que propiciou esse crescimento? 
Definitivamente, não. Oferecemos qualidade para garantir fidelização posterior à 
venda. Em alguns momentos talvez tivéssemos preço menor, mas não é a base da 
estratégia mercadológica de Assolan. Essa associação com preço seria imprudente 
diante dos planos ambiciosos da empresa para a marca, pois fragiliza os apelos.  
 
- Assolan já passou da fase da curiosidade? 
Já estamos vivendo a era da consolidação. Cumprimos várias etapas em um curto 
período de tempo, exatamente por termos um core business definido. 
 
- A sacada do negócio foi o vácuo deixado pelos problemas da Bombril? 
Acredito que não. A Unilever tinha colocado à venda uma série de ativos, entre os 
quais a Assolan, como parte da sua estratégia mundial de trabalhar com volume 
menor de marcas. Os controladores da holding Santa Cristalina, que no passado foram 
donos da Arisco, analisaram a oportunidade de voltar ao varejo, mas fora da área de 
alimentos. A família Alvez Queiroz transferiu a unidade fabril para Goiânia e recomeçou 
do zero. 
  
- Como a publicidade contribuiu para a projeção da marca que está no mercado desde 
1958, mas com a campanha da Africa passou a ter outro peso competitivo? 
Na realidade, o relacionamento com a Africa começou no final de 2002. O Nizan 
Guanaes e sua equipe mergulharam fundo no desenvolvimento do conceito que 
destacava o brilho dos objetos limpos com Assolan. A agência foi muito feliz na 
abordagem. A nossa preocupação e principal interesse era que Assolan tivesse um 
caminho próprio para que estabelecêssemos uma linha de relacionamento sem 



comparação. O primeiro comercial da série "Mascote" investia mais no racional, 
destacando que uma nova marca estava nascendo. Posteriormente, passamos a 
enfatizar a marca e seus benefícios. O resultado é que conseguimos experimentação e 
simpatia junto às consumidoras. 
 
- A nova campanha, "Bebês", tira o personagem Mascote do ar? Por que essa opção? 
Utilizamos o personagem outras vezes, mas, agora, para lançar novos produtos de 
limpeza, resolvemos mudar. A Africa nos propôs o filme "Bebês" para marcar o 
crescimento da família Assolan, agora com cerca de 100 itens no portfólio. A imagem 
dos bebês saindo de dentro do saquinho que embala a lã de aço Assolan e interagindo 
com outros produtos da marca é muito forte. Isso não quer dizer que o mascote esteja 
definitivamente aposentado. É uma propriedade da empresa que pode ser usada 
oportunamente. Na verdade, o mascotinho está na nossa embalagem, logo abaixo do 
logo da empresa. 
 
- O filme "Bebês" tem tido que tipo de reação? 
É um colecionador de sucessos. Nossos emails estão entupidos de pedidos de gente 
querendo participar da campanha.  
 
- Como é vista a ausência de Bombril da mídia e da aposentadoria do garoto-
propaganda Carlos Moreno? 
Nosso plano de investimentos é de longo prazo. A concorrência é importante, mas 
queremos fazer apenas a nossa parte.  
 
- Quais os investimentos programados para 2005? 
No primeiro trimestre, com veiculações no Big Brother Brasil e nos filmes, reservamos 
uma verba de R$ 6 milhões. Para o segundo semestre ensaiamos alguns movimentos, 
mas teremos um incremento sobre o ano passado quando o orçamento global chegou 
aos R$ 15 milhões.  
 
- A projeção da esponja de aço ajudou a Assolan a ter uma linha de produtos? 
Sim, ajudou. A esponja foi o alicerce para essa nova fase que estamos vivendo. Em 
maio teremos mais 20 itens para comercialização, todos nas áreas de higiene e 
limpeza líquida.  
 
- Qual é a essência da Assolan? 
É um tripé que une produção, distribuição e comunicação. Já falei da importância da 
publicidade, mas ela traduz nossa linha de negócios. 
  
- Como é encarado o trabalho nos pontos-de-venda? Como é dividida a verba? 
Temos uma área de trade market que tem orçamento separado, mas sempre em 
sintonia. No primeiro trimestre tivemos promotoras em todo o País mostrando os 
novos produtos, mas falando a mesma linguagem da campanha "Bebês". 
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