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Tendência nos Estados Unidos e Europa, o segmento de produtos de limpeza de alta performance 
começa a dar seus primeiros passos no Brasil. De olho nos resultados do País, a gigante inglesa 
Reckitt Benckiser intensifica sua estratégia de lançamentos para a categoria. Desde o ano 
passado, a companhia já colocou no mercado três produtos neste segmento: Vanish Poder O2 
(em 2004); Easy-Off Bang e mais recentemente o Vanish Poder O2 Max, os dois lançados neste 
ano. E ainda planeja mais um produto para os próximos meses. A empresa está investindo R$ 40 
milhões neste ano em mídia e ponto-de-venda para os lançamentos de alta performance.  
 
Segundo o gerente de marketing da empresa, Fábio Barone, quando a companhia trouxe para o 
País o Vanish Poder O2 ( tira manchas multiuso em pó), em meados de 2004, havia um 
paradigma a ser quebrado. "O produto era considerado caro para a realidade do mercado 
brasileiro. O que existia para limpeza e tratamento de tecidos não passava de R$ 5", afirma o 
executivo, ao acrescentar que, apesar do preço premium (cerca de R$ 10), a receptividade foi 
positiva.  
 
Barone comenta que, em 2004, a categoria de alvejantes sem cloro - na qual se encaixa Vanish 
Poder 02 - teve crescimento de 60% em valor, segundo dados da AC Nielsen. Neste ano - quando 
a companhia lançou mais dois itens na categoria - o aumento foi de 85%, de acordo com números 
de maio/junho. Em 2003, o avanço apresentado foi de 13%. "Já é possível sentir o impacto e a 
aceitação dos produtos", avalia.  
 
Desde a divulgação de Vanish Poder O2, a Reckitt tem mantido a linha de comunicação. O foco 
tem sido a demonstração do desempenho do produto, já que era desconhecido para o 
consumidor. "É fundamental que ele veja o resultado. Para isso, optamos por demostrar o 
problema e a solução", diz a diretora de serviços de marketing da Reckitt, Dirce Amaral.  
 
A campanha publicitária de Vanish Poder 02 Max, o mais recente lançamento da linha, ficará no ar 
até dezembro. O filme é assinado pela Carillo Pastore Euro RSCG e mostra justamente a ação do 
produto sobre manchas de gordura, a grande diferença com relação à versão anterior.  
 
Entre as estratégias de marketing, a empresa optou pelo cross merchandising - ferramenta de 
exposição no ponto-de-venda que apresenta o produto, ao lado de itens correlatos, como sabão 
em pó. A ação envolveu também a exposição no departamento de roupas e próximo a máquinas 
de lavar. Segundo o gerente nacional de key accounts, Mauricio Utiyama, a iniciativa acarretou 
em um crescimento cerca de 40% das vendas de Vanish Power O2 Max, produto que recebeu 
aportes de R$ 19 milhões para mídia e PDV.  
 
Aceitação na classe C  
 
Embora o perfil do público inclua principalmente as camadas A e B, Dirce afirma que a 
receptividade foi positiva na classe C. Segundo a executiva, para estas consumidoras há um apelo 
emocional uma vez que o produto, mesmo tendo preço mais alto, ajuda na recuperação roupas 
como enxovais ou peças mais caras com valor emocional.  
 
 



 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 8 set. 2005, Comunicação, p. C-6. 


