
reportagem de capa >> sabões em pó

Bolha de variedade nas
Marcas alternativas e novas embalagens pulverizam - e prometem fazer crescer

Por Guilherme Kamio

arcas líderes começam a perder
espaço para vorazes emergentes - e
até para produtos das bandeiras do
varejo. Então, contra-atacam com

novas estratégias em embalagem. O enredo é
conhecido. Resume os últimos anos de uma série
de mercado de itens de largo consumo no pais.
Agora, ele parece estar ganhando força no negó-
cio de detergentes em pó, comandado com mão
de ferro "pelas multinacionais desde a década de
50, quando elas difundiram o consumo do pro-
duto entre os brasileiros. Vive-se uma inquietude
nesse setor, responsável por 36% das vendas das
seções de limpeza dos supermercados e que já
fatura mais de 2 bilhões de reais anuais. Dos
indícios dessa situação, talvez o mais eloqüente
seja a recente escalada das embalagens plásticas
flexíveis nas gôndolas do produto.

. Pegue-se o caso da Rhotoplás, de Barueri
(SP), conhecida produtora de bolsas plás-

ticas de polietileno laminado para
sabões em pó, como o produto

é popularmente chamado.
. Embora não divulgue
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prateleiras
- o mercado de sabões em pó

números, a convertedora confirma que a pro-
dução dessas embalagens aumentou significati-
vamente no primeiro semestre. Sucede que sua
principal consumidora, a Procter & Gamble,
decidiu encampar um ousado plano: migrar
gradualmente dos cartuchos de papel cartão,
as embalagens hegemônicas do mercado,- para
flexíveis em suas principais marcas de sabão em
pó. "As bolsas plásticas têm melhor desempe-
nho em ambientes úmidos e não deixam o sabão
empedrar", diz Herman Schwarz, presidente da
operação brasileira da P&G, sublinhando que
a mudança foi alavancada pelo retorno de uma
pesquisa com donas de casa, que avaliaram
positivamente os sabões em saquinho. Daí as
reestréias das pontas-de-lança Ariel e Ace, cerca
de três meses atrás, em bolsas tamanho-famí-
lia, com volumes variados que chegam a até 5
quilos (veja quadro), e "em sachês de 850g nas
variantes com apelo premium. ,

Para apoiar a sua guinada na apresentação
dos produtos, a P&G colocou no ar um polêmico
comercial televisivo, em que uma caixinha carto-
nada de sabão em pó se esfacela após molhada.
Mais ou menos na mesma época, a Unilever,
dona de cerca de 70% do mercado, reforçou a.
distribuição de uma versão em bolsa plástica,
com 2 quilos, do líder Orno. G fato ganha desta-
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que especial ante algumas informações. O poder

das três principais marcas da área vem caindo

progressivamente nos últimos anos. Segundo a
ACNielsen, em 2000 elas detinham, em volume,

65% do mercado. Hoje, esse índice é de 54%.

Ainda que não respalde com números, a Abipla-

Associação Brasileira das Indústrias de Produtos

de Limpeza e Afins informa que no primeiro

semestre as marcas B de sabão em pó obtiveram
melhores desempenhos que as notórias.

Tal cenário põe em pauta uma delicada

questão. Se as bolsas plásticas são armas para

amainar o ímpeto das marcas alternativas, elas

não poderiam surtir na seara de sabões em pó

efeito similar ao causado pelas garrafas de PET

ao negócio de refrigerantes - ou seja, o de tiro

pela culatra para as líderes? "As flexíveis de

fato permitem baratear custos e são totalmente

adequadas a esse mercado, que ainda é uma

caixinha de surpresas", avalia Fernando Silva,
gerente de negócios da Rhotoplás. Ele descarta

a possibilidade de as embalagens plásticas um

dia dominarem as prateleiras de sabão em pó no

Brasil, como ocorre na Argentina - a propósito,

as embalagens da Rhotoplás chegam até lá, e

também ao México, via marcas da P&G. A cau-

tela também prevalece no balcão dos fabrican-

tes. "Ocorre que a classe AB demonstra muita

resistência em consumir sabões nessa apresen-

tação", diz Edison Nunes, gerente comercial do

Grupo GR, fusão de três indústrias de itens de

limpeza - as fluminenses Zimbra e Bio Brilho

Química e a mineira Tecno Clean - que acaba de

lançar lava-roupas das marcas Bio Brilho, Barra

e Bica em sachês de 500g, supridos por uma

carteira ampla de convertedoras, mirando o con-
sumidor de baixa renda. "As flexíveis são ideais

para esse público, pois garantem, em relação aos

Pioneira abre ala para edições limitadas

FAMÍLIA - Nova
linha Ariel
apresenta
pacotões de
até 5 quilos
da Rhotoplás

Mãe da tática de se utilizar embalagens flexíveis
para impulsionar vendas de sabão em pó entre o
público de renda comprimida no país, Ala, comer-
cializada somente no Norte e no Nordeste, já se
transformou num case clássico de marketing.
A marca regional da Unilever caiu no gosto dos
consumidores daquelas praças, onde atualmente
goza de um share de 19,9% em volume, segundo
dados Ibope de junho. Ala surgiu de pesquisas
que mostraram que o sachê seria a embalagem
mais adequada aos hábitos nordestinos, como a
lavagem de roupa em turnos coletivos. Aquilo que
os gurus de marketing chamam de customer inti-
macy, ou proximidade com a base consumidora,
continua a afiar a administração dessa marca.
Em marco, para marcar os aniversários das cida-
des de Olinda e Recife, Ala ganhou uma edição
limitada, com os sachês da Canguru Embalagens

estampando imagens e curiosidades da cultura
popular nordestina. "Trouxemos um pouco da
riqueza e da tradição nordestina para a embala-
gem de Ala como forma de homenagear e estrei-
tar ainda mais o relacionamento com a dona de
casa dessa região", confirma Daniela Baronni,
gerente de marketing de Ala na Unilever.
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cartuchos, um barateamento de quase 15% no
nosso custo de embalagem." Para Nunes, o xis
da questão é outro. Flexíveis não serão suces-
soras dos cartuchos, mas sim meios de fazer o
mercado crescer aumentando a penetração nos
lares do povão.

Para crescer, povão e sachê
O consenso é o de que reside na base da pirâmi-
de social a oportunidade de fermentar o consumo
anual per capita de sabões em pó no país - hoje
estimado em 2,8 quilos, contra, por exemplo,
4,3 quilos do México. "É um filão que, salvo
exceções, nunca foi bem atendido pelos Golias
da área", entende o dirigente do Grupo GR (uma
dessas exceções é o Ala, da Unilever, tema de
um quadro na página anterior). Outros jogado-
res do mercado rubricam a tese. "Sachês fazem
todo o sentido nos nichos de preço", diz Letycia
Maria Mantovani, do marketing da Química
Amparo, a dona da marca de higiene e limpeza
Ypê. "Mas cremos que o mercado dificilmente
irá enveredar pela guerra nivelada nessa faixa."
A Amparo lançou em agosto uma versão de
seu sabão em pó Tixan, a Maciez, em bolsas da

. DE MASSA - Sachês
do Grupo GR têm a
missão de penetrar
nos lares da classe CD

Text Box
Anúncio



Para cada bandeira uma sentença

Rhotoplás. No entanto, atribui os recordes de

venda de sua marca às variantes em cartuchos

de papel cartão, supridos principalmente pela

Rigesa. Uma delas é a Ação Máxima, de apelo

premium, lançada em fevereiro.

De acordo com pesquisas da seção de

marketing da Amparo, as donas de casa, prin-
cipalmente da classe AB, muitas vezes se des-

contentam em ter de usar tesouras para abrir e

pregadores de roupa ou clipes para fechar as

bolsas. Também se queixam de que elas não
ficam em pé como os cartuchos. "É por isso que

cremos no potencial dos stand-up pouches nesse

mercado", aponta Everton Nesi, assistente de

marketing da catarinense Canguru Embalagens.

Fornecedora de envoltórios de polietileno lami-

nado para marcas de sabão em pó da Unilever,
a Canguru vem investindo, nos últimos meses,

na prospecção dessas flexíveis, que param em

pé (em tempo: foi a Canguru a responsável,

em 1998, pela bolsa plástica do Brilhante, da

Unilever, primeiro sabão em pó nacional em

flexível; naquela época, a embalagem trazia um
conveniente acessório para seu fechamento: um

selo abre-fecha auto-adesivo, inova-

É possível dizer que para
o lançamento dos novos
sabões em pó Ariel em bol-
sas plásticas, feito cerca de
três meses atrás, a Procter
& Gamble inaugurou um
modelo de distribuição fiel
ao adágio do "cada macaco
no seu galho". Explica-se. Os
novos produtos chegaram
ao mercado em embalagens
da Rhotoplás nos volumes
de 2 quilos, 3 quilos, 4
quilos e 5 quilos, sendo
que cada tamanho segue
para um varejista diferente.
O pacote de 2 quilos vai
para as lojas da Companhia
Brasileira de Distribuição
(CBD), o de 3 quilos para
o Carrefour e o de 4 quilos
para o Wal-Mart. Por sua
vez, a bolsa de 5 quilos é
exclusiva do SAM's Club,
que vende grandes volumes.
De acordo com a P&G, a |
estratégia baseia-se nos
resultados de um estudo do

hábito de compra do consu-
midor de cada uma dessas
bandeiras. Outra cria nova
da P&G, o Ace Profissional
- variante direcionada a
estabelecimentos que lavam
grandes quantidades de
tecidos, como hotéis, res-
taurantes e clubes - acom-
panha tal política. Sua bolsa
de 5 quilos só é encontrada
no Makro, seguidor do
modelo de atacadão.

CARTÃO - Química
Amparo lança sachês,
mas credita boa
fase de Tixan aos
cartuchos da Rigesa

ção da Novelprint). "Quanto à praticidade, vale

dizer que o parque nacional de flexíveis também

já possui condições para fornecer pouches com
zíper, por exemplo", lembra Roberto Inson, da

área comercial da paulistana Allpac, responsá-

vel pelo abastecimento das flexíveis plásticas

utilizadas por aquela que promete se tornar uma

nova força em detergentes em pó: a Assolan.

Em meio às movimentações de embalagem

do mercado, a fabricante goiana de itens de lim-

peza, controlada pela holding Montecristalina,

dos ex-donos da Arisco, acaba de entrar no

jogo dos sabões em pó tanto com embalagens

cartonadas quanto com flexíveis para sua marca
Assim (aliás, as criações visuais dessas embala-

gens, assinadas pela M Design, foram detalha-

das na edição anterior de EMBALAGEMMARCA).

"As opções permitirão à consumidora escolher

o tipo de embalagem mais adequado ao seu dia

a dia", diz Mônica Pasini, gerente de marketing

da Assolan. Assim — abstraia-se o trocadilho -,

a executiva acredita que a marca da Assolan "é
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a primeira a atender a todas as faixas de consu-
mo". A idéia é singela: os cartuchos irão satisfa-
zer aos consumidores tradicionalistas, enquanto
os sachês terão preços mais em conta. Segundo
Mônica, Assim será uma marca versátil: irá bri-
gar nas faixas de primeiro preço, mas também
terá a missão de encarar as marcas notórias.
Certos detalhes levam a crer que o desafio às
líderes é pra valer.

Líderes desafiadas
Os cartuchos de Assim são produzidos pela
Dixie Toga, a mesma fornecedora dos cartuchos

- de Orno e de outras poderosas instituições de
sabão em pó. A marca está sendo apresentada
ao público a reboque de uma- extensa campa-
nha publicitária, protagonizada por bebês com
lanosas perucas (criação-da agência África, de
Nizan Guanaes, também responsável pelo nome
Assim, que busca remeter por assonância à
Assolan). Ademais, a direção da Assolan lançou
a expectativa de bater a capacidade produtiva
da P&G em dois anos, por meio de incrementos
em sua fábrica em Itajaí (SC), adquirida por 25
milhões de reais da Quimivale.

SINTONIA - Marcas
próprias do varejo
também inovam
na apresentação
de sabões em pó.
Lata do Extra (à dir.)
faturou série de prêmios

. Antes da transação, a Quimivale disputava
mercado com as marcas Rizzo e Maj, agora des-
continuadas. Também era a maior abastecedora
de marcas próprias do varejo, modelo de negócio
que será preservado, Mônica informa. Lançados
pela preocupação do setor de distribuição em não
ficar à mercê dos poucos fabricantes do produto
nas negociações de preço, os sabões em pó igual-
mente vêm abrindo espaço a chamativos proje-
tos de embalagem. Veja-se o caso da Companhia
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Brasileira de Distribuição (CBD). Em meados
do ano passado ela lançou o lava-roupas Extra,
para sua cadeia homônima de hipermercados,
numa apresentação inovadora: uma lata cilín-,
drica de aço - á Ploc Off, da Brasilata, com
tampa plástica acoplada. O produto ganhou
troféus no Prêmio da Associação Brasileira de
Embalagem e no WorldStar 2004, organizado
pela Associação Mundial de Embalagem e con-
siderado o Oscar do setor. Também foi premia-
do na Alemanha, em abril, num congresso da
APEAL - Associação Européia dos Fabricantes
de Aço para Embalagens. Outro peso-pesado do
varejo, o Carrefour, acaba de investir no relan-
çamento de seu sabão em pó em bolsa plástica,
fornecida pela Canguru e com visual projetado
pela Pandesign.

Novos cartuchos na área
Como não poderia deixar de ser, os provedores
de cartuchos não assistem ao refestelo das emba-
lagens diferentes para sabão em pó de braços
cruzados. Referência da área, a Dixie Toga está
capitaneando, através de Orno, freguês fiel, a
difusão daquilo que o mercado está chamando
de "cartucho horizontalizado". Trata-se de uma
caixinha mais bojuda: tem menor altura, maior
comprimento lateral e maior profundidade que
as tradicionais. Segundo a Unilever, estudos
com consumidoras mostraram que o novo for-
mato facilita o manuseio e o armazenamento
nas estantes e prateleiras das áreas de serviço.
"Além disso, com o novo formato garantimos
maior exposição da marca nas gôndolas e redu-
ção dos estoques nos pontos-de-venda", explica
Adriana Yamamoto, gerente da marca Orno.

m
SIMULTÂNEO - Assim recorreu à Congraf para lançar
novo cartucho ao mesmo tempo em que a Unilever

Depois de Omo, a Unilever está adotando a cai-
xinha horizontal da Dixie Toga no Surf, de apelo
popular. O projeto acaba de sair da prancheta da
agência Design Absoluto.

Nem assim, porém, a Unilever ganha refres-
co da emergente concorrência. Quase simul-
taneamente ao lançamento do novo cartucho
de Omo, a Assolan anunciava uma variante do
Assim em cartucho de perfil similar, produzido
pela Congraf. A gráfica paulistana valeu-se do
expertise em cartuchos para cosméticos nessa
embalagem. "Empregamos cores prata e verme-
lha especiais, aplicamos detalhes em alto relevo
e laminamos a face interna do papel cartão com
um verniz especial", conta Paulo Sérgio Dutra,
assessor comercial da Congraf. E o sossego das
multinacionais promete ser ainda mais abalado.
Comenta-se, nos bastidores, um retorno revigo-
rado ao mercado da Bombril, que atuava com a
marca Quanto até vender o negócio de sabões
em pó para a Procter & Gamble em meados dos
anos 90. É mais um indicativo de como o setor
pode se pulverizar mais ainda daqui para frente
em termos de jogadores - e, nessa medida, uma
diversidade ainda maior de embalagens nas pra-
teleiras não será surpresa.
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