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Após três meses da campanha “Me Aperta, Me Cheira, Me Chama de Mon Bijou”, elaborada pela 
agência DPZ , a Mon Bijou alcançou a liderança no mercado de amaciantes em São Paulo. A 
Bombril , detentora da marca, investiu R$ 15 milhões nessa campanha, que traz o cantor Wando 
como garoto-propaganda.  
 
Segundo dados do instituto de pesquisas ACNielsen referentes ao bimestre setembro e outubro, 
no segmento brasileiro de amaciantes a empresa já chegou à segunda colocação, com 10,6% de 
participação no volume de vendas. Com relação ao valor comercializado pelo produto no mesmo 
período, Mon Bijou respondeu por 13,5%, ficando também com a vice-liderança. Para alcançar 
esse espaço no mercado, a empresa deu início, em março, a uma série de ações no ponto-de-
venda. Como resultado, três meses depois, as vendas do Mon Bijou subiram 38% em relação ao 
primeiro trimestre deste ano.  
 
Na Grande São Paulo, o amaciante Mon Bijou é líder em volume de vendas e alcançou o segundo 
lugar em relação ao valor comercializado. Em janeiro e fevereiro, a marca ocupava o quarto lugar 
em volume de vendas e terceiro em valor comercializado.  
 
No Brasil, o Mon Bijou tinha no começo do ano uma participação de 8% do volume de vendas do 
segmento e de 10,9% do valor comercializado. As ações táticas desenvolvidas pela Bombril 
incluíram anúncios em revistas ao consumidor e trade, concurso de merchandising para 
promotores, material de ponto-de-venda e patrocínio da natação feminina. Recentemente, a 
Bombril deslanchou nova campanha na mídia, para reforçar a presença de toda a linha Mon Bijou 
na rotina da dona de casa.  
 
A empresa também desenvolveu uma embalagem de 1,5 litro para uma edição especial. Segundo 
a ACNielsen, os amaciantes de roupas estão presentes em 73% dos lares brasileiros e 
movimentam R$ 722 milhões. Em 2004, o setor cresceu 19% em volume e 25% em valor. 
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