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Investimento na compra da Quimivale é de R$ 25 milhões 
 
A Assolan comprou a Quimivale, empresa de Itajaí (SC), para entrar no competitivo mercado de 
sabão em pó. O investimento é de R$ 25 milhões, entre a aquisição e ajustes na operação - valor 
próximo ao que o capitalizado empresário João Alves de Queiroz Filho, que vendeu a Arisco por 
US$ 1 bilhão em 2000, gastou para iniciar seu negócio no setor de limpeza com a compra das 
marcas Assolan (palha de aço) e Pertuto (esponjas). 
 
A investida acontece imediatamente após o prazo de carência imposto ao empresário na venda da 
Arisco. Na época, ficou acertado que Queiroz Filho, conhecido como Júnior, não poderia entrar nas 
áreas de alimentos e sabão em pó. A marca Biju, com quase 5% de mercado, foi vendida no 
pacote para a BestFoods, posteriormente comprada pela Unilever. 
 
Esse é o segundo passo de Júnior rumo ao seu ambicioso projeto de transformar a Assolan na 
"Arisco do setor de higiene e limpeza". No final do ano passado, a empresa lançou uma linha de 
saponáceo. A Assolan chegou a anunciar que expandiria sua atuação no início deste ano com o 
lançamento de multilimpadores, desengordurantes, desinfetantes, lustra- móveis e purificadores 
de ar. Os planos, contudo, foram adiados para o segundo semestre por conta da investida no 
rentável mercado de sabão em pó, que cresce a uma taxa média de 15% ao ano e no ano 
passado faturou R$ 2,8 bilhões. 
 
Segundo Nelson Mello, diretor-presidente da Assolan Industrial, nesse primeiro momento, a 
empresa vai trabalhar em duas frentes: fará um levantamento operacional para detectar as 
necessidades imediatas da fábrica e uma pesquisa com consumidores para saber se o principal 
produto da Quimivale, o sabão Essence, tem força suficiente para ser adotado como a marca de 
sabão da Assolan. "Em cerca de 40 dias saberemos qual será o nosso foco e estratégia de 
atuação." 
 
Acostumada a duelar com a combalida Bombril, a Assolan vai enfrentar agora as duas maiores 
multinacionais de higiene: Unilever (dona das marcas Omo, Brilhante, Minerva e Surf) com mais 
de 60% do mercado e Procter & Gamble (Ariel, Ace, Bold e Pop). Ambas atuam em todos os 
segmentos de preço, do premium ao popular e travam uma forte batalha para disputar cada 
centavo desse mercado. 
 
De origem familiar, a Quimivale está instalada em uma área de 4 mil metros quadrados e 
capacidade de produção de 3 mil toneladas ao mês. Atualmente, opera abaixo do seu limite, com 
uma produção mensal de mil toneladas. Além da marca Essence - que atua no segmento de 
média performance, com forte presença regional e ainda fraca a nível nacional - a Quimivale 
também produz sabão em pó para terceiros e atua no segmento popular com marcas locais. 
 
Apesar das indefinições, a empresa deve investir forte na nova marca de sabão - como tem feito 
desde que chegou ao mercado, em 2002. Só este ano, a Assolan já gastou R$ 10 milhões em 
marketing (foi uma das patrocinadoras do programa Big Brother Brasil) e planeja investir mais R$ 
10 milhões até o final do ano. 
 
A meta de crescimento da companhia para este ano é de 8% em relação ao ano passado, quando 
faturou R$ 180 milhões. Quando comprou a marca Assolan, em janeiro de 2002, a palha detinha 
9% do mercado. No ano passado estava na casa dos 23%, mas chegou a deter 26% de mercado 
em outubro de 2003. As outras linhas da empresa, que inclui saponáceos, esponjas sintéticas e de 
banho e panos umedecidos, está ligeiramente abaixo do esperado, segundo Mello. "Mas 
esperamos melhorar no segundo semestre para atingir nossa meta de crescimento", diz. 
 



Apesar dos problema societário, sua principal concorrente, a Bombril, que havia reduzido 
sensivelmente o preço da lã de aço, está com uma política de recuperação de preços. A empresa 
também pretende voltar à mídia, além de lançar uma linha popular, batizada de Pronto, voltada 
exclusivamente ao mercado nordestino. 
 
Valor Econômico, São Paulo, 31 maio 2005, Empresas & Tecnologia, p. B1 
 


