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Não é novidade que estamos diante de um cenário de grandes desafi os. 

O setor de higiene, limpeza e saneantes, tanto os de uso doméstico como 

os de uso profi ssional, não passa incólume. Por isso, temos nos devotado 

a construir agendas positivas com todas as instituições e públicos que cir-

cundam a ABIPLA: os próprios associados, associações parceiras, sindicatos 

patronais e de trabalhadores, federações, confederações, organizações não 

governamentais (ONGs), consumidores, acadêmicos, imprensa, governos 

(federal, estadual e municipal), congressistas e agências reguladoras.

O desafi o se torna maior à medida que nosso setor impacta e é impac-

tado pelo comércio internacional, seja pela dinâmica das importações/ex-

portações, seja pela convergência regulatória ou falta dela. Tópicos como 

rotulagem, biodiversidade, meio ambiente e saúde pública podem impactar 

negativamente nos negócios, por isso a ABIPLA mantém uma estrutura para 

atender tais demandas.

Não obstante, o setor de higiene, limpeza e saneantes passa por trans-

formações advindas da inovação tecnológica e das novas demandas sociais: 

concentração e compactação de produtos, embalagens mais sustentáveis 

(redução e/ou reciclagem de plástico pós-consumo), e-commerce, etc.

Esses aspectos, apesar de apresentarem maior complexidade de gestão, 

trazem também uma grande oportunidade: a de salientarmos a importân-

cia e o alcance do nosso setor, inclusive, para o fomento da saúde pública. 

Nossa contribuição passa pela luta contra produtos ilegais, pela contribui-

ção de nossos produtos para um maior e melhor saneamento básico nos 

lares e nos estabelecimentos profi ssionais, além de promover a atração das 

melhores tecnologias para o Brasil.

A fi m de apoiar nossos associados a enfrentarem tais desafi os, tomamos 

algumas medidas em 2018: modernizamos nosso estatuto e gestão para ofe-

recer uma governança mais ágil e em conformidade com a legislação vigente, 

observando compliance e normas de competição. Modifi camos a nossa dire-

toria, possibilitando a participação das mais variadas características de empre-

sas de nosso setor – aqui, um orgulho com a atual diretoria, mais participativa 

e mais representativa, com empresas de produtos domésticos, institucionais 

e de matérias-primas, com empresas de pequeno, médio e grande porte, 

nacionais e multinacionais. Além disso, levamos conhecimento técnico por 

meio da promoção de cursos sobre Sistema Globalmente Harmonizado de 

prefácio

Antonio 
Calcagnotto

Presidente da Associação 
Brasileira das Indústrias de 
Produtos de Higiene, 
Limpeza e Saneantes para 
Uso Doméstico e de Uso 
Profi ssional (ABIPLA).
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ABIPLA está pronta para
os novos desafi os



Classifi cação (GHS), rotulagem de produtos químicos, transporte de produtos peri-

gosos e conformidade à Política Nacional de Resíduos Sólidos.

A ABIPLA também levou pleitos de mudanças legislativas para a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), Secretaria de Comércio Exterior, Secretaria da Fazenda 

e Secretaria de Segurança Pública, de modo a otimizar os procedimentos regulató-

rios de fi scalização. Houve ainda participação em eventos internacionais, o que trouxe 

à ABIPLA importantes atualizações do ponto de vista regulatório, além de tendências 

globais de fabricação e consumo – do design de embalagens ao comércio eletrônico. 

Para consolidar atividades da associação e informar a rede de associados, parceiros e a 

sociedade como um todo, implementamos ainda o informativo com conteúdos-chave.

A ABIPLA continuará a promover cursos e complementará com eventos relacio-

nados a compliance, biodiversidade e novas ações para sustentabilidade. Incenti-

vará, ainda, a economia circular entre os associados, e pautará os governos de que 

políticas setoriais e multissetoriais podem ser realizadas, favorecendo a participação 

do setor privado.  Fortaleceremos as ações de comércio exterior (importação e ex-

portação), de modo a melhorar a produtividade do setor. Devemos investir, também, 

em infraestrutura e serviços para atender à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 

e preservar todas as informações confi denciais. Fomentaremos, também, a conver-

gência regulatória na América Latina por meio da Associação Latino-Americana das 

Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes (ALIADA), instituição da qual 

temos a Presidência, ampliando parcerias com o American Cleaning Institute (ACI), 

com o International Networking of Cleaning Product Associations (INCPA) e com 

outras associações dos países da América Latina.

Convém lembrar que no Sindicato Nacional das Indústrias de Produtos de Lim-

peza (SIPLA), o qual tenho a honra de presidir, também houve avanços signifi cativos. 

Sua nova formatação com compliance, transparência e muito mais participação é 

um exemplo. Assinamos também um termo de cooperação entre o SIPLA e a ABIPLA, 

e assuntos correlatos poderão ser discutidos de forma integral. O SIPLA assume seu 

caráter de sindicato patronal com foco na área trabalhista. O objetivo é promover 

complementariedade das instituições, e não sobreposição. Constituímos, inclusive, 

comitês para endereçar questões trabalhistas, uma vez que as recentes mudanças 

têm trazido insegurança jurídica para o setor.

Por fi m, convido-lhes a conhecer mais sobre nossa entidade e estamos de por-

tas abertas para aqueles que quiserem contribuir com nossa agenda. Ao longo do 

Anuário, vocês lerão artigos assinados por membros da nossa querida diretoria, 

bem como entidades parceiras – a quem já agradeço muito!

Um agradecimento especial à nossa equipe e à Planmark, pela execução desta 

publicação, e aos meus amigos e colegas de Diretoria da ABIPLA/SIPLA, que estão 

fazendo a diferença e melhoria de nossas entidades.

Boa leitura e bons negócios!



Minha experiência

na ABIPLA

Por Paulo Engler, 
diretor executivo da ABIPLA

Como este é o meu primeiro anuário da ABIPLA, quero contar a vocês a minha 

percepção e a experiência de trabalhar nesta entidade.

Quando fui convidado a participar do processo seletivo para o cargo de diretor 

executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e 

Saneantes de Uso Doméstico e de Uso Profi ssional  (ABIPLA), fi quei perplexo e, ao 

mesmo tempo, admirado. Devo confessar que conhecia o básico do setor de produtos 

de limpeza; a minha relação com o segmento se restringia às gondolas dos supermer-

cados e, ainda, eu confundia algumas utilidades dos produtos. Minha pouca experiên-

cia profi ssional com o setor foi nos trabalhos de auditoria contábil e fi scal em algumas 

empresas associadas, que realizei num passado distante.

Antes de aceitar o convite fi quei um tempo refl etindo sobre o que estava aconte-

cendo comigo, afi nal de contas não são todos os dias que se tem o privilégio de par-

ticipar de algo tão signifi cativo perante uma associação tão importante. O desafi o se 

encaixava na minha experiência profi ssional, posto que trabalhei em outras entidades; 

então, decidi encará-lo.

No dia 1o de outubro de 2018, meu primeiro dia de trabalho, a única certeza que tive 

no fi nal do expediente era que eu precisaria me esforçar muito, afi nal estava entrando 

num universo empresarial complexo, de enorme relevância para a economia nacional, 

cujos aspectos técnico-regulatórios sofrem infl uência internacional, uma gama varia-

da de soluções em um momento de grandes mudanças, com novos produtos, novas 

embalagens, novos formatos, enfi m, tudo em ebulição.

Das propostas que fi z para a diretoria, quando fui contratado, a mais signifi cativa para 

mim foi a de trazer os associados para dentro da ABIPLA, literalmente. Explico: a ideia é 

reativar algumas das comissões que existiram no passado, trazer palestrantes com te-

mas relevantes, fomentar a gama de cursos técnicos, criar um informativo quinzenal e 

fazer internamente o Anuário.

Para citar alguns dos temas em desenvolvimento que estão na ordem do dia: lo-

gística reversa, transporte de produtos perigosos, convergência regulatória no âmbi-

to da  Associação Latino-Americana das Indústrias de Produtos de Higiene e Limpeza 

Doméstica e Profi ssional (ALIADA), participar e debater a reforma tributária, política de 

compliance, lei geral de proteção de dados, eliminação de barreiras tarifárias e não tari-

fárias, fomento ao comércio exterior; enfi m, uma grande quantidade de ações que me-

recem toda a nossa atenção, para que consigamos atingir o objetivo de dar ao associado 

a contrapartida necessária ao seu investimento na associação.

Conto com a ajuda de todos. Mãos à obra.

executivoanuário2019



O papel da limpeza doméstica é fundamental para manter um lar saudável, or-

ganizado e com mais qualidade de vida para a família. Um lar limpo é um lar fe-

liz. Essa prática ajuda a prevenir inúmeras doenças, principalmente as transmitidas 

por micro-organismos. Quartos, banheiros e cozinha são alguns dos cômodos que 

mais precisam de atenção, isso porque é neles que se concentra o maior número 

de ácaros, bactérias e germes que causam doenças.

Com a correria do dia a dia, o hábito de uso dos brasileiros mudou. Hoje, os 

consumidores procuram por produtos com máxima efi ciência e mínimo esforço, 

além de produtos versáteis, para que todos os membros da casa possam contribuir 

com as tarefas domésticas.

A nossa indústria está cada vez mais alinhada a essa nova realidade e está em 

constante evolução para oferecer produtos modernos, em embalagens funcionais 

e mais práticos na limpeza doméstica. Por isso, nos últimos anos, o mercado de 

limpeza no Brasil cresce, apesar da crise econômica, e as empresas têm investido 

signifi cativamente em inovações para o setor.

O alto investimento da indústria no mercado de limpeza, somado ao impor-

tante papel regulamentador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

contribui para a profi ssionalização do setor. Nosso mercado sofre muito com a 

falsifi cação de produtos de limpeza e com a atuação de empresas clandestinas, 

que prejudicam o setor e a geração de impostos e empregos formais. A utilização 

de produtos sem procedência pode ser muito perigosa ao usuário e não garante a 

efi ciência e a qualidade necessárias para manter a higiene dos lares.

Uma outra grande preocupação do nosso setor é com a sustentabilidade, prin-

cipalmente com a geração de resíduos sólidos. Políticas públicas e privadas ajudam 

a promover a economia circular e a conscientizar sobre a importância do retorno 

do resíduo para o ciclo produtivo.

Um dos compromissos da Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de 

Higiene, Limpeza e Saneantes de Uso Doméstico e de Uso Profi ssional (ABIPLA) é 

trabalhar junto às indústrias de limpeza para minimizar os impactos ao meio am-

biente, atuando fundamentalmente na preservação dos recursos naturais.

O consumidor brasileiro tem um grande papel nessa logística reversa e devemos 

ensiná-lo que o material descartado pode deixar de ser lixo e se tornar matéria-prima 

para novos produtos. As empresas do nosso setor têm investido signifi cativamente em 

projetos ligados à sustentabilidade e acreditamos muito na parceria empresa-consumi-

dor, com o objetivo de deixar o mundo cada vez mais saudável para as gerações futuras.

Por Renato José Borducchi, 
vice-presidente de uso doméstico

uso doméstico

Onde tem gente, 

tem limpeza!



Venho constatando, nos últimos anos, que a ABIPLA está em processo de 

aperfeiçoamento constante. Mesmo em meio a mudanças na estrutura orga-

nizacional, a entidade não perdeu o foco em seus associados e seus interesses. 

Prova disso foi a ampliação do escopo da associação, incluindo as empresas de 

produtos para uso profi ssional.

Esse mercado buscava uma representatividade mais signifi cativa dentro da 

associação. Os desafi os entre o mercado profi ssional e doméstico variam quan-

do se trata do consumidor fi nal. Um visa a indústria que processa alimentos em 

geral, os restaurantes, as cadeias de fast food, os hotéis e as lavanderias, e o ou-

tro, o consumo massivo nos lares.  

Os desafi os do mercado de produtos profi ssionais nos últimos anos têm sido 

a redução do consumo de água e energia, assim como a otimização da mão 

de obra. Mas não só isso; a tendência de uma forma geral é possibilitar que os 

controles operacionais passem para a era digital, com o uso de aplicativos que 

monitoram o consumo de água, de produtos e a produtividade da indústria. 

Obviamente a tecnologia é acompanhada de soluções inovadoras, que per-

mitem o processamento e a manipulação segura de produtos de higiene e lim-

peza, protegendo assim a população de problemas de saúde.   

Ao longo dos últimos quatro anos, eu poderia destacar conquistas que a ABI-

PLA suportou em ambos os setores – profi ssional e doméstico – e que contri-

buíram para a sustentabilidade dos negócios.

Uma delas é o trabalho realizado para a apresentação do anteprojeto de lei 

que trata do inventário de substâncias químicas no Brasil. O anteprojeto trata do 

inventário, da avaliação de risco e do controle de substâncias químicas e tem o 

objetivo de minimizar os impactos à saúde e ao meio ambiente, resultantes da 

produção, importação e uso de produtos industrializados que contenham esse 

tipo de material. 

O documento prevê algumas medidas, como a divulgação para o público das 

substâncias contidas nos produtos, excetuando-se os casos em que é preciso 

respeitar o sigilo industrial. Estabelece, ainda, fi scalização e punição para os ca-

sos em que as normas de gerenciamento de risco forem desrespeitadas.

A participação ativa da ABIPLA junto a outras entidades permitiu adicionar 

ao texto do anteprojeto a isenção dos produtos formulados como saneantes, 

Desafi os para o 

futuro

uso profi ssional

Por Rosana Queiroz Campos, 
vice-presidente de uso 
profi ssional

anuário2019



evitando assim a duplicidade de controle regulatório sob esses produtos, caso 

seja aprovado pelo Congresso Nacional.

Temos ainda a recente publicação da portaria da Polícia Federal nº 240, de 

12/03/2019, isentando os produtos saneantes de controle no fi nal da cadeia, o 

que proporciona aos consumidores, seja o varejo ou a indústria, a simplifi cação 

na aquisição de seus produtos de higiene e limpeza.

Não distante, vale a pena mencionar o empenho da ABIPLA em manter um 

programa de logística reversa que suporte seus associados frente à Política 

 Nacional de Resíduos Sólidos. Sem uma iniciativa estruturada e uma comuni-

cação fl uida com o Ministério do Meio Ambiente, os associados não teriam a 

assistência prestada hoje em dia.

Mas todas estas conquistas não seriam possíveis sem a participação ativa das 

empresas e de seus representantes das diversas áreas nos comitês existentes. À me-

dida que nos conscientizamos de que o setor tem condições de fomentar o cresci-

mento da indústria, seja por eliminação de barreiras regulatórias, tributárias ou pelo 

estímulo à inovação local por meio da ABIPLA, seremos capazes de demonstrar para 

as autoridades competentes uma voz única que leva o interesse da indústria.
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Buscando o seu contínuo aperfeiçoa-

mento, a Associação Brasileira das Indús-

trias de Produtos de Limpeza e Saneantes 

de Uso Doméstico e de Uso Profi ssional 

(ABIPLA), em 2018 implementou várias 

novidades, repensou alguns formatos 

para que se estabeleça uma consonância 

com a atual realidade do país e, ao mes-

mo tempo, aumentou a sua visibilidade 

como representante de um segmento 

econômico de grande importância para a 

vida cotidiana do brasileiro.

Na área de relações governamen-

tais destaca-se o estreitamento com a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitá-

ria (ANVISA), em que trabalhamos como 

divulgadores e promotores das políticas 

e normas da agência regulatória para o 

nosso setor, mantendo uma participação 

ativa na consecução da regulamentação 

e na interação permanente entre os prin-

cipais profi ssionais. A ANVISA está em um 

importante momento de sua história e a 

ABIPLA está ao seu lado.

O ambiente político nacional mudou 

fortemente após as eleições de 2018. 

O novo Governo Federal tem uma lin-

guagem diferente no tocante ao rela-

cionamento institucional, há uma visão 

 econômica liberal, menor interferência 

do Estado na economia, sendo assim 

estabelecido um diálogo entre o se-

tor público e o privado na busca de so-

luções práticas, modernas, com me-

nor burocracia e com forte apelo ao 

 desenvolvimento. A ABIPLA está em con-

sonância com esse pensamento. Acredi-

tamos na força da nossa indústria e te-

mos a convicção da sua função social; 

por esse motivo, apoiamos as reformas 

estruturantes: previdenciária e tributária.

A comunicação entre a ABIPLA e o seg-

mento de produtos de limpeza foi inten-

sifi cada e a criação do informe quinzenal 

é uma contrapartida aos associados sobre 

o que está acontecendo na entidade. Uma 

das novidades é a reinstituição do “Comitê 

de Comunicação”, em que poderemos dar 

amplitude à nossa atuação e falar com o 

público em geral sobre a importância dos 

produtos saneantes como indutores de 

saúde pública. Em relação à capacitação 

profi ssional, a grade de cursos técnicos 

está mantida, agora com mais opções, no-

vos instrutores e parceiros. Mensalmente, 

são oferecidas palestras aos associados, 

com temas da atualidade, sempre voltados 

às necessidades do dia a dia.

Na área sindical, o Sindicato Nacional 

das Indústrias de Produtos de Limpeza 

ABIPLA aumenta visibilidade 
junto ao segmento
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(SIPLA) está mais atuante, com novos as-

sociados, e recentemente inaugurou o seu 

Comitê de Assuntos Trabalhistas, com reu-

niões mensais. Destaque para a abertura de 

agenda positiva com o Sindicato dos Traba-

lhadores nas Indústrias de Produtos de Lim-

peza do Estado de São Paulo (SITIPLESP), em 

que os representantes das empresas e dos 

empregados conversam abertamente sobre 

a pauta de reivindicações.

A participação nos organismos internacio-

nais, como na Asociación Latino americana de 

Industrias de Limpieza, Aseo,  Domisanitarios y 

Afi nes (ALIADA), cuja atual presidência é com-

partilhada com a ABIPLA, e na International 

Network of  Cleaning Product Associations 

( INCPA), traduz o pensamento da diretoria da 

ABIPLA pela constante busca de novos conhe-

cimentos, pela promoção de convergência re-

gulatória e pelo network que essas interações 

trazem para a nossa associação.

O ANUÁRIO ABIPLA 2019 é marca da 

renovação da entidade, da demonstração 

inequívoca com o comprometimento no 

desenvolvimento do nosso objetivo e fi na-

lidade, que é higiene, limpeza e saneantes 

para uso doméstico e uso profi ssional.

Diretoria ABIPLA

17
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em números



setor de limpeza 
em números

CNPJs ativos na Receita Federal do Brasil

empresas no Brasil: 2.515

CNAE 2061 (Sabões e Detergentes Sintéticos)

863

CNAE 2062 (Produtos de Limpeza e Polimento)

1.503

CNAE 2052 (Desinfestantes Domissanitários)

149

Fonte: SIDRA - IBGE - Cadastro geral de empresa (Dados 2018)

20
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empresas por porte

empregos em 2018: 49.419

Fonte: Banco de dados ABIPLA

Fonte: SIDRA - IBGE - Cadastro geral de empresa (Dados 2018)

Microempresas 2.110

Pequenas empresas 308

Médias empresas 80

Grandes empresas 17

CNAE 2062 (Produtos de Limpeza e Polimento)

23.331

CNAE 2061 (Sabões e Detergentes Sintéticos)

23.681

CNAE 2052 (Desinfestantes Domissanitários)

2.404

21



perfi l de escolaridade do setor de limpeza

0 %
Analfabetos

61,5 %
Médio 

completo

12 %
Fundamental 

completo

13 %
Superior 

completo

6,5 %
Médio 
incompleto

3 %
Fundamental 
incompleto

4 %
Superior 
incompleto

Fonte: IBGE 2018
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vendas no varejo (a preços concorrentes) 
no setor de Home Care em 2018

As incertezas econômicas e políticas 

que caracterizaram 2018, acompanhadas 

por eventos pontuais como a greve dos 

caminhoneiros que paralisaram o Brasil 

por duas semanas, prejudicaram as previ-

sões mais otimistas do início do ano. Os 

fatores subjacentes que afetam negati-

vamente o consumo permanecem - alta 

taxa de desemprego e renda disponível 

apertada. Essa situação afetou a indústria 

de home care mais sensíveis ao preço, o 

que se traduziu num desempenho global 

negativo do mercado. Os hábitos de con-

sumo parcimoniosos, que se fortaleceram 

no epicentro da crise econômica brasileira, 

persistem. Algumas delas são evidenciadas 

por embalagens maiores continuando a 

aumentar em tamanho, por exemplo, para 

cinco litros, a fi m de reduzir o custo por 

unidade, e por consumidores que procu-

ram marcas regionais em categorias nas 

quais a diferenciação é baixa, como água 

sanitária e lavagem manual.

“As informações sobre o valor da produ-

ção e a receita líquida de vendas, relativo ao 

ano de 2018, não estão divulgadas porque, 

até a data do fechamento da edição deste 

Anuário, o IBGE ainda não havia divulgado 

a PIA EMPRESA – PIM PF – pesquisa Indus-

trial anual produção física relativo ao ano de 

2018. Apenas a título ilustrativo, pelos dados 

da  EUROMONITOR Internacional as vendas 

no varejo a preços correntes em reais de 

2017 e 2018 são equivalentes. A produção 

do setor obteve em 2018 um crescimento 

de 5,40% (IBGE), em contraposição as ven-

das no varejo mantiveram-se estáveis em 

valor se comparado com 2017”. 

5,9 bi
dólares

Brasil

21 bi reais

155,9 bi
dólares

Mundo

Fonte: Euromonitor Internacional
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setor em volume (toneladas)

58.543

exportações2018

setor em valor (FOB** U$$ mil)

Fonte: Comex Stats/MDIC
*Saldo em relação a 2017

**Free On Board, modalidade de frete estabelecida pela international commercial terms

Fonte: Comex Stats/MDIC

Fonte: Comex Stats/MDIC

5 Produtos principais 
importados

NCM DESCRIÇÃO

28362010 Carbonato dissódico anidro

28331110 Sulfato dissódico anidro

15132910 Óleo de palmiste

15119000 Outros óleos

34021300 Agente orgânico de superfície, 
não iônicos

5 Produtos principais 
exportados

NCM DESCRIÇÃO

34022000 Preparações termoativas para 
lavagem e limpeza

38099190 Outros agentes de apresto, 
acabamento

34029029 Outras soluções ou emulsões 
de produtos tensoativos

34011900 Outros sabões

34029090 Outras preparações tensoativas 
e preparações para limpeza

5 Principais países de origem das importações
1º

Estados Unidos 
da América

Espanha

2º

China

4º3º

Indonésia Turquia

5º

Euromonitor 
International
Pesquisa de Mercado
Seu parceiro estratégico para 
crescimento da empresa

Para mais informações sobre a Euromonitor International, 
acesse www.euromonitor.com ou entre em contato 

conosco info-brazil@euromonitor.com

5 Principais países de destino das exportações

Argentina

2º1º

Paraguai

3º

Uruguai

4º

Bélgica

5º

Alemanha

2.174
saldo*2.667.814

importações2018

268.735
saldo*

exportações2018

77.018-4.134
saldo*

importações2018

778.872 -4.619
saldo*
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Euromonitor 
International
Pesquisa de Mercado
Seu parceiro estratégico para 
crescimento da empresa

Para mais informações sobre a Euromonitor International, 
acesse www.euromonitor.com ou entre em contato 

conosco info-brazil@euromonitor.com
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PIB
variação anual

Fonte IBGE (2014 a 2018) / 
CNI (Projeção 2019).

0,5%
2014

-3,5%
2015

-3,5%
2016

1,0%
2017

2,7%
2018

1,1%
2019

cenário Brasilcenário Brasil
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Produção industrial 
acumulada no ano (%)

indústria geral

2015

0,9%

3,2%
2,4%

-6,4%

-8,2%

-3%

2019

2018
2017

2016

2014

Fonte IBGE (2014 a 2018) / 
CNI (Projeção 2019).

Desempenho do setor de limpeza
desempenho das indústrias de todos os CNAEs do setor 

(2052, 2061 e 2062)

3,11%

5,4%

3,2%

-1,03%

0,63%

5,83%

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Fonte IBGE (2014 a 2018) / 
ABQUIM (Projeção 2019).
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Desempenho do comércio varejista

2,2% 2,1%

-6,3%

-4,3%

3,3% 3,8%
2014 2017

2016

2015

2018
2019

Fonte IBGE (2014 a 2018) / 
CNC 2019 (Projeção 2019).

2016

Hipermercados e supermercados

1,3%
1,9%

-3,1%
-2,6%

3,2% 3,0%
2014

2017

2015

2018
2019

Fonte IBGE (2014 a 2018) / 
Projeção ABRAS (Projeção 2019).

Taxa de desemprego

6,5%
9%

12% 11,8% 11% 12%2014
2015

2016 2017 2018 2019

Fonte IBGE (2014 a 2018) / 
CNI (Projeção 2019).
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sustentabilidade

Nos últimos anos, tem-se observado 
uma mudança nos hábitos de compra 
dos consumidores, cada vez mais inte-
ressados em produtos que tenham na 
preocupação com o meio ambiente uma 
de suas prioridades. Várias pesquisas 
apontam que na hora de escolher uma 
marca, o consumidor quer saber como 
foi o processo de produção daquele pro-
duto, se a embalagem é reciclável e qual 
impacto pode causar ao meio ambiente 
(Environment  Research/Tetrapak, 2017).

O setor de produtos de limpeza é um 
dos que têm conseguido, de maneira exi-
tosa, fazer com que as mudanças tecnoló-
gicas contribuam para o desenvolvimento 
de produtos mais efi cientes e que gerem 
impactos cada vez menores ao meio am-
biente. Vemos que tem sido crescente, 
por exemplo, a escolha de ingredientes 
de origem natural na fabricação.  Mas não 
é só isso. As empresas estão mais atentas 
e preocupadas com todo o processo, do 
início ao fi m, ou seja, desde a escolha dos 
ativos que farão parte da fórmula do pro-
duto até a maneira como as embalagens 
poderão ser descartadas.

Percebemos que a adoção de pro-
cessos mais efi cientes e sustentáveis tem 
permeado todo o nosso setor, da peque-
na à grande indústria, e de uma maneira 
natural, ou seja, as empresas estão atentas 
ao que o consumidor deseja e estão ado-
tando maneiras de atendê-lo.

Uma iniciativa importante é o desen-
volvimento de produtos concentrados, 
que entregam o mesmo benefício de 
limpeza em uma dose menor; uma evi-
dente prova de que é possível reduzir o 
uso de matérias primas e embalagens 
além de ganhar efi ciência no transporte. 
Mas o desafi o, nesse sentido, está em fa-
zer o consumidor mudar a forma como 
utiliza os produtos no dia a dia, pois ain-
da não há o hábito, na rotina de limpeza, 
de uso de concentrados.

Outro desafi o que as indústrias têm 
pela frente é o da reciclagem de emba-
lagens. A responsabilidade pós-consumo 
cada vez ganha mais espaço dentro das 
empresas. Existem algumas iniciativas 
nesse sentido, como o programa Dê a 
mão para o futuro - Reciclagem, Traba-
lho e Renda, que foi desenvolvido pela 

Indústria investe em novas 
tecnologias para atender

exigências do 
consumidor

Por Juliana Durazzo Marra, 
diretora tesoureira
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Associação Brasileira da Indústria de Hi-
giene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 
(ABIHPEC) e que conta com a ABIPLA 
como parceira desde 2017.

O programa foi desenvolvido como 
uma alternativa para o gerenciamen-
to de resíduos sólidos pós-consumo e 
tem, entre alguns de seus objetivos, co-
laborar com a melhoria do panorama 
nacional em relação à correta destina-
ção de resíduos sólidos urbanos, aju-
dando a reduzir o volume de materiais 
recicláveis que seriam destinados aos 
aterros; desenvolver ações destinadas a 
apoiar programas de geração de traba-
lho e renda e que promovam a inclusão 
social, a melhoria das condições de tra-
balho e qualidade de vida dos catadores 
de materiais recicláveis, desenvolvendo 
programas integrados e sustentáveis; e 
oferecer aos recicladores e/ou indústrias 

transformadoras, matérias-primas devi-
damente coletadas e processadas.

Por meio da participação ativa na As-
sociação Latino-Americana das Indústrias 
de Produtos de Higiene e Limpeza, a ABI-
PLA prioriza a discussão e a construção de 
posicionamentos regionais do setor a res-
peito de temas como resíduos pós-con-
sumo, já que a gestão de resíduos sólidos 
é um grande desafi o. Nosso setor pode 
e deve contribuir no desenvolvimento e 
produção de produtos que contenham 
embalagens com o menor uso possível 
de materiais, cada vez mais compostas de 
materiais recicláveis e com maior percen-
tual de material reciclado. São exemplos 
claros da forma de contribuição do setor. 
Estamos certos de que o trabalho con-
junto da indústria, do governo e de toda a 
cadeia de valor pode acelerar e melhorar 
a reciclagem na região.
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novas tecnologias

Há 200 anos, no cenário da Revolução Industrial na 

Inglaterra, teve início a atividade industrial e profi ssional 

de produção e venda do primeiro sabão em barra in-

dustrializado para a limpeza de roupas, das casas e das 

panelas. A fórmula básica veio dos conhecimentos e dos 

“tachos” da área rural, com um produto à base de sebo 

de boi e de cinzas. Algumas pessoas do campo foram 

para as cidades para trabalhar no suporte (comércio, 

marcenaria, ferreiro, etc.) às famílias operárias das fábri-

cas, e entre elas algumas fabricavam sabão artesanal no 

quintal de suas casas para vender a granel. O produto era 

vendido em pedaços retirados com concha dos tachos.

Alguém inovou criando barras de sabão com tamanho e 

peso (500 g) uniformes, embalando uma a uma com papel – 

foi uma revolução; na saída das fábricas, o consumidor levava 

uma barra fácil e segura de transportar e rápida de comprar. 

A sequência dessa inovação tem sido de inúmeros avanços 

tecnológicos, passando pela criação de marcas, cores, per-

fumes, comunicação, formatos de venda, formulações com 

a substituição do sebo por fontes vegetais e inclusão de aditi-

vos químicos, entre outros componentes de diversas fontes; 

tudo isso para agilizar e limpar melhor, tornar mais bonito e 

conservar mais o que se limpa, e para tornar a limpeza mais 

segura e amigável às pessoas e ao meio ambiente.

Inovação na 
indústria de 
saneantes -
produtos de limpeza

Por Paulo Schmitt, 
vice-presidente

37



O avanço tecnológico dos produtos 

de limpeza para as residências e para 

os ambientes profi ssionais tem sido 

muito grande, e é uma das referências 

que caracterizam a sociedade moderna, 

por viabilizar a convivência de milhões 

de pessoas em espaços concentrados, 

como os das grandes cidades, com hi-

giene e saúde proporcionadas pela qua-

lidade da limpeza. Tudo isso graças às 

atitudes com iniciativas para criar e re-

criar, com o entendimento de que para 

resolver problemas e gerar oportunida-

des é preciso inovar. A indústria brasi-

leira de saneantes, além de atuar com 

o estado da arte global em inovação e 

tecnologia, desempenha um papel de 

protagonista em muitas das fórmulas e 

práticas inovadoras.

O estágio da limpeza prática, conve-

niente e ágil foi alcançado. Agora, vivemos 

o desafi o de ampliar a perspectiva da sus-

tentabilidade e chegar ao estágio do equi-

líbrio ambiental. Muito se realiza nesse 

aspecto. O foco está no ajuste das maté-

rias-primas, tanto dos produtos quanto das 

embalagens, e em processos. O desenvol-

vimento de composições dos produtos 

com matérias-primas renováveis e com 

quantidades cada vez menores, como o 

que é possível pela nanotecnologia, aliado 

à implementação de processos e procedi-

mentos mais simples e ágeis na fabricação, 

logística e venda, defi ne a estratégia das 

empresas de produtos de limpeza, que se 

orientam pela busca incessante da melho-

ria da qualidade.

A nossa indústria é moderna, atual, res-

ponsável e vencedora por ser transforma-

dora e, portanto, apta a recriar, desafi ar a 

quebra de paradigmas com coragem, ta-

lento, competência e organização.
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entrevista

O aumento da 
competitividade só virá 
com o investimento 

em inovação

Como o senhor avalia o ano de 
2018 para o setor industrial e 
quais as perspectivas no curto, 
médio e longo prazo?

José Ricardo Roriz Coelho: A indústria 

de transformação e reciclagem do mate-

rial plástico cresceu abaixo das expectati-

vas em 2018. O setor tinha a perspectiva 

de um crescimento de 2,2% na produção 

física, mas observou uma expansão de 

apenas 0,8%. Em relação à geração de 

postos de trabalho, o cenário se manteve 

praticamente estável em comparação a 

2017, sendo esse o 4º maior empregador 

entre as indústrias de transformação.

Tal resultado é explicado, em parte, 

pelo desempenho negativo registrado em 

setores que são grandes demandantes de 

plástico (como o de alimentos e o de bebi-

das); pela realização da Copa do Mundo e 

das eleições, momentos que normalmente 

desaceleram a atividade; e pela paralisação 

logística em maio de 2018. Na ocasião, 

houve uma quebra nesse ritmo já lento de 

recuperação, e a tendência de crescimento 

que havia até então se converteu em estag-

nação.

Embora o crescimento tenha sido abai-

xo das expectativas para o período, acredi-

tamos que o pior momento fi cou para trás 

e que o setor deve apresentar uma recu-

peração gradual, crescendo cerca de 1,5% 

em 2019. Essa projeção foi recentemente 

revisada para baixo (era 2,5%) diante dos 

novos resultados do setor nos últimos me-

ses, além das revisões de estimativas para 

o crescimento do PIB e produção indus-

trial. Nossa  estimativa é que o setor come-

ce a alcançar o volume de produção física 

de 2014 somente em 2023.

Ainda assim, até o momento, percebe-

mos uma boa expectativa do empresaria-

do em relação a 2019 e esperamos ver, nos 

próximos meses, resultados positivos.

Embora o crescimento, em 2018, tenha fi cado abaixo do esperado para a indústria de trans-
formação e reciclagem do material plástico, o setor se mostra otimista, acreditando que o pior 

momento da economia fi cou para trás e, agora, o que se espera é uma recuperação gradual.
Para José Ricardo Roriz Coelho, presidente da Associação Brasileira da Indústria do Plás-
tico (Abiplast) e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a es-

timativa é que o setor comece a alcançar o volume de produção física de 2014 somente em 2023. 
Mas, mesmo assim, segundo ele, percebe-se uma boa expectativa do empresariado para este ano.

Na entrevista a seguir, Coelho fala sobre os desafi os para o setor, a importância do investi-
mento em inovação e o novo perfi l do consumidor.
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Quais desafi os o Brasil precisa 
enfrentar para superar a crise, a 
concorrência global e voltar a 
crescer de forma sustentada e 
melhorar a competitividade e a 
produtividade do trabalhador?

Coelho: A aprovação da reforma da Pre-

vidência é fundamental para o controle da 

economia e, consequentemente, para sua 

retomada de forma sustentável. Uma maior 

abertura comercial também se mostra de 

grande importância para o setor industrial, 

em especial para a indústria de transforma-

dores plásticos, que possui uma alta alíquota 

de imposto de importação de suas matérias-

-primas, sendo este um dos principais entra-

ves para a competitividade do segmento.

A manutenção dos juros em patamares 

baixos por um longo período e o não au-

mento da carga tributária são outros dois 

aspectos que elevaram o otimismo do em-

presariado este ano e prometem colaborar 

para a superação da crise.

Além disso, precisamos reduzir a ociosi-

dade na indústria, que hoje, a título de refe-

rência, gira em torno de 30% a 35%, em São 

Paulo. Com a redução dessa ociosidade, 

haverá maior geração de emprego e mais 

investimentos por parte das empresas.

Atualmente, qual a situação da 
indústria brasileira? Quais são hoje 
os setores mais desenvolvidos e 
quais ainda enfrentam os maiores 
desafi os?

Coelho: O setor plástico, em específi co, 

enfrenta dois grandes desafi os nesse cená-

rio de recuperação. O primeiro diz respeito 

à imagem e à reputação do produto plásti-

co, que vêm sendo difamadas por alguns 

grupos ao relacionar o material a problemas 

ambientais, sem levar em consideração uma 

série de implicações: a forma de descarte, a 

estrutura de coleta e destinação e a cadeia de 

reciclagem. Sendo assim, é necessário ter-

mos uma visão sistêmica da questão e dar vi-

sibilidade às ações que a indústria realiza para 

implementar uma efetiva economia circular 

em seu processo produtivo. Já o segundo 

desafi o está ligado à produtividade do setor 

e ligado também a como implementar inova-

ções de processos e produtos nas empresas. 

Mesmo diante de uma recuperação da eco-

nomia e também do setor, é importante e ne-

cessária a adequação às novas necessidades 

e tecnologias para se manter competitivo.

Muito se fala na questão da 
inovação para aumentar a 
competitividade, mas como isso 
pode ser adotado na prática pelas 
indústrias?

Coelho: Para as indústrias adotarem a 

inovação em seus processos, elas precisam 

investir (tempo e dinheiro), pesquisar e co-

brar maiores incentivos do governo. O au-

mento da competitividade está diretamente 

ligado ao acompanhamento dos avanços 

industriais.

O setor plástico, por exemplo, tem bus-

cado direcionar suas ações para a inovação. 

Com todas as atuais transformações tecno-

lógicas e socioambientais, a indústria busca 

colocar o plástico como protagonista da 

inovação industrial, mantendo-o como a 

melhor solução para muitas das necessida-

des humanas e integrando-o às novas de-

mandas e tendências de mercado.

Para isso, as empresas e entidades man-

têm um olhar atento ao futuro do setor. 

Durante a última Feira Internacional do 

Plástico (FEIPLASTIC), em abril, a inovação 
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foi o mote do evento. Os 50 mil visitantes 

conheceram as últimas novidades em pro-

dutos, aplicações, processos de inovação, 

tecnologias e modelos de negócio. Quem 

não se atualiza em relação a essas inova-

ções está em desvantagem competitiva.

Quais transformações digitais 
o setor deve encarar no futuro? 
Como se preparar para elas?

Coelho: Para o futuro, a indústria deve 

incorporar transformações tecnológicas 

que permitam principalmente otimizar pro-

cessos e produtos, aumentando a produ-

tividade – ou seja, crescer produção, usar 

menos recursos e obter maior qualidade 

nos produtos. Para exemplifi car, estamos fa-

lando da utilização de sensores, impressão 

3D e ajustes de layout interno, por exem-

plo. Tais tecnologias já vêm sendo aplicadas 

gradualmente pelas empresas, que devem e 

precisam fazer maiores investimentos para 

se atualizar nos próximos anos.

Em termos práticos, para se preparar para 

essas novas necessidades, a metodologia 

de lean manufacturing é uma boa solução, 

pois insere no chão de fábrica os primeiros 

passos para a inserção futura de tecnologias 

mais avançadas. É por meio desta tecnolo-

gia que é possível otimizar o processo pro-

dutivo, para identifi car quais as necessidades 

tecnológicas mais importantes.

Em relação a produtos, podemos espe-

rar melhores e novas aplicações. Cada vez 

mais, veremos embalagens ativas, sustentá-

veis e inteligentes no mercado, que utilizam 

a tecnologia de sensores para identifi car a 

durabilidade do alimento. Já um exemplo 

de aplicação inovadora é a vista em enxer-

tos ósseos, com a incorporação de plástico 

biodegradável.

Como a mudança no perfi l e nos 
hábitos do consumidor (compras 
pela internet, preferência por 
produtos orgânicos, preocupação 
com a sustentabilidade) está 
afetando a dinâmica do setor 
industrial? 

Coelho: Temos observado diversas ten-

dências relacionadas a novos hábitos de con-

sumo: o compartilhamento de bens (como 

lavanderias em áreas comuns), a reutilização 

(como o uso de retornáveis ou refi l), a custo-

mização (como produtos personalizados fei-

tos em impressoras 3D), a alta conectividade 

(como os wearables) e a adoção de equipa-

mentos para o bem-estar (como aparelhos 

que automatizam a limpeza da casa).

O setor industrial precisa acompanhar 

essas mudanças pelas quais o consumidor 

passa e entregar produtos condizentes 

com essas transformações. No setor plás-

tico, por exemplo, há um grande potencial 

para uso incorporado do material nessas 

inovações e o setor tem se movimentado 

para aproveitar essas oportunidades.

Quais os impactos sobre 
as indústrias de conceitos 
como economia verde e 
sustentabilidade?

Coelho: A evolução para um modelo de 

economia sustentável e circular – no qual 

os conceitos principais são a não geração 

de resíduos e a permanência dos produtos 

em utilização, seja por meio da reutiliza-

ção, remanufatura ou reciclagem – é um 

caminho sem volta, o qual apoiamos, que 

impacta todas as indústrias. As empresas 

que saem na frente já estão revendo suas 

operações e buscando formas de se adap-

tar a essa nova realidade.
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Para o futuro, a indústria deve 
incorporar transformações 

tecnológicas que permitam 
principalmente otimizar processos e 

produtos, aumentando a produtividade

Para praticar a produção sustentável, é 

preciso revisar algumas práticas. Iniciativas 

que podem levar à adaptação do setor in-

cluem: a promoção do uso mais efi ciente 

de recursos; a análise de ciclo de vida de 

produtos; o chamado “ecodesign” – que já 

leva em conta, desde o desenvolvimento 

do produto, fatores como uso mínimo de 

recursos, peso, volume, facilidade de des-

carte, reaproveitamento e reciclagem; a 

adoção do conceito de “environmentally 

friendly” – caso dos bioplásticos derivados 

de fontes renováveis (como a cana-de-

-açúcar); investimento em pesquisa e par-

cerias com universidades; desenvolvimento 

e bem-estar dos trabalhadores; gestão da 

fase pós-consumo (tratamento adequa-

do das embalagens após o uso fi nal dos 

produtos); adesão voluntária a iniciativas 

do desenvolvimento sustentável nacionais 

e internacionais; e parcerias com todos os 

atores envolvidos.

Parcerias e trabalho em conjunto são 

fundamentais para implementação efetiva 

desses conceitos na atividade industrial e o 

setor plástico tem se movimentado nesse 

sentido.



Reformas são 
urgentes para que 

o país saia da crise e 
volte a crescer

Como foi o ano de 2018 para o 
setor atacadista? Quais foram os 
efeitos da crise para esse mercado?

Emerson Destro: Nosso setor obteve cres-
cimento nominal de 0,8% em 2018, na com-
paração com 2017, faturando mais de R$ 260 
bilhões. O resultado mostra que conseguimos 
manter alguma estabilidade, num cenário em 
que, por exemplo, o setor de serviços acumula 
perdas de dois dígitos nos últimos quatro anos, 
conforme divulgado em fevereiro pelo Institu-
to Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE).

Assim, acreditamos que o nosso não foi 
um resultado ruim. Mas a economia ainda não 
retomou seu ritmo e o atacado distribuidor 
tem seu desempenho estreitamente ligado à 
renda disponível das famílias e ao percentual 
de desemprego. Trabalhamos com produtos 
de consumo diário, principalmente itens ali-
mentares, de higiene pessoal e de limpeza 
doméstica – produtos essenciais, portanto. 

Contudo, apesar da infl ação baixa, o de-
semprego em alta torna o consumidor receo-
so quanto ao futuro e à manutenção de seu 
poder de compra. Por isso, cada vez mais ele 

busca melhores preços, aproveitando ofertas, 
levando marcas mais baratas, substituindo 
produtos por outros similares. O resultado é 
que os gastos com consumo tiveram retração 
em 2018 em relação a 2017, em todas as fai-
xas socioeconômicas, conforme dados trazi-
dos pela Nielsen na apresentação do Ranking 
ABAD/Nielsen 2019, feita em abril.

A pesquisa mensal da ABAD revelou 
que o faturamento do setor teve 
alta de 3,82% no primeiro bimestre 
de 2019 na comparação com 
o mesmo período de 2018. Em 
relação ao mês de janeiro, houve 
um recuo de 6,93%, movimento 
considerado normal para o início do 
ano. Diante desses números, quais 
as perspectivas para o mercado 
atacadista e de distribuição em 
curto, médio e longo prazos?

Destro: Mantemos a expectativa de en-
cerrar este ano com crescimento de até 1%, 
caso reformas como a previdenciária e a 

O ano de 2018 apresentou um crescimento tímido para o setor atacado distribuidor, 
mas que, segundo o presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores 

de Produtos Industrializados (ABAD), Emerson Destro, indicou alguma estabilidade, 
principalmente se comparado a outras áreas da economia, como serviços, que vêm 

sofrendo perdas de dois dígitos nos últimos anos.
Na entrevista a seguir, Destro destaca que o país necessita realizar as reformas da 

previdência e tributária para voltar a crescer. Só assim haverá estabilidade econômica 
e o Brasil poderá voltar a atrair investimentos.
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tributária sejam aprovadas no Congresso, o 
que ajudaria a aumentar a confi ança do em-
presariado e dos investidores, gerando cres-
cimento no emprego e na renda. 

Ainda estamos em um momento delicado, 
com baixa confi ança, no qual não é possível 
vislumbrar um cenário político-econômico 
defi nido para o país. O desenrolar dos aconte-
cimentos no tocante às reformas é que vai ditar 
o ritmo da retomada econômica dos setores 
produtivos, incluindo o atacado distribuidor.

Durante a 39ª Convenção Anual do 
Canal Indireto – ABAD 2019, em 
Atibaia, uma questão que ganhou 
destaque foi como preparar o atual 
vendedor, habituado a um modelo 
transacional de negócios, para que 
adote uma postura de profi ssional 
do futuro, de consultor de negócios. 
O que deve mudar na postura do 
profi ssional e como a ABAD pode 
ajudar nesse processo?

Destro: As novas plataformas de venda 
digital, os novos modelos de canais de ven-
das e o próprio comportamento do mer-
cado exigem hoje novas atitudes e rápidas 
adequações por parte dos profi ssionais que 
atuam na área de vendas.

A ABAD mantém, há anos, o Comitê Pro-
fi ssional de Vendas, em parceria com a con-
sultoria Advendor e, acompanhando as novas 
dinâmicas do mercado e as novas tecnologias, 
anualmente redefi nimos os conteúdos desses 
treinamentos. Atualmente, os programas ofe-
recidos são voltados justamente à adequação 
técnica e comportamental da força de vendas 
a um ambiente cada vez mais exigente e so-
fi sticado tecnologicamente, com foco tanto 
na gestão como na operação das empresas 
atacadistas distribuidoras.

Como os avanços tecnológicos 
estão afetando a dinâmica do 
setor? Qual o papel da automação 
na otimização de processos para 

atacadistas e distribuidores de 
produtos industrializados?

Destro: Os avanços acontecem de forma 
contínua e com grande velocidade, por isso é 
fundamental que as empresas se mantenham 
atualizadas quanto às novas tecnologias em to-
das as áreas da empresa, em especial em gestão, 
vendas e logística. Esse movimento está ligado 
à produtividade, redução de perdas devidas a 
erros humanos, otimização de processos, re-
dução de custos e agilidade na transferência de 
informações, apenas para citar alguns aspectos.

A automação não é mais o futuro, é o pre-
sente; por isso, durante a convenção anual do 
setor, nos dois últimos anos, tem crescido o 
espaço para discussões sobre o tema, com 
apresentações conceituais e cases.

Neste ano, trouxemos um painel bastante 
interessante, que reuniu diversos especialistas 
sob o tema “A transformação digital do ata-
cado distribuidor”, que mostrou tendências e 
tecnologias que já começam a impactar a ati-
vidade de distribuição, apresentando tendên-
cias e, especialmente, indicando como essa 
mudança cultural deve elevar o negócio do 
atacado distribuidor a um novo patamar den-
tro da cadeia de abastecimento.

Como o senhor avalia os novos canais 
de compra, como e-commerce, para 
o setor atacadista?

Destro: Acreditamos que o e-commerce
tende a ser cada vez mais signifi cativo como 
canal de vendas para o atacado distribuidor, 
um canal que complementa a atuação do 
vendedor e que torna o fornecedor disponí-
vel para o varejista 24 horas, sete dias por se-
mana, garantindo agilidade no atendimento, 
evitando rupturas e fi delizando nosso cliente.

Certamente é uma mudança de cultura, 
mas o processo já começou e não vai re-
troceder. Estima-se que 20% dos pequenos/
médios varejistas já realizem compras por 
canais digitais. E quem sair na frente, agin-
do com protagonismo e pioneirismo, certa-
mente vai colher os melhores frutos.
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O market place, que é a evolução do 
e- commerce, também deve estar cada vez 
mais no radar das empresas do setor.

Ao dar agilidade ao processo de venda e faci-
litar a compra, as ferramentas digitais permitem 
à força de vendas ganhar tempo, que pode ser 
utilizado para planejamento e para novas pros-
pecções, o que gera novos negócios.

Recentemente, a ABAD e suas afi liadas 
regionais elaboraram um documento, 
enviado ao Ministério da Economia, 
com propostas e sugestões visando 
uma simplifi cação tributária. Quais 
os refl exos do excesso de burocracia 
para o setor? Quais as principais 
sugestões enviadas?

Destro: Durante a nossa convenção anual, 
realizada em abril, entregamos a Fábio Augusto 

Luiz Pina, subsecretário de Desenvolvimento de 
Comércio e Serviços da Secretaria Especial de 
Produtividade, Emprego e Competitividade do 
Ministério da Economia, representando o se-
cretário Carlos Alexandre Jorge da Costa, um 
documento elaborado pela ABAD e suas fi liadas 
estaduais com as propostas e sugestões do se-
tor para iniciativas de desburocratização.

Oferecemos sugestões voltadas à área tribu-
tária, como a extinção do regime de substituição 
tributária do ICMS, mas também outras relativas a 
normas como transporte de produtos perigosos, 
liberação alfandegária, alvarás de funcionamen-
to, multas, licenças sanitárias, entre outras.

Nossas sugestões, aplicáveis aos setores de 
comércio e serviços, visam corrigir distorções 
e duplicidades de procedimentos que oneram 
a atividade empreendedora de diversas manei-
ras, gerando morosidade, inefi ciência e perda de 
competitividade para a economia como um todo.
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Crescimento do setor 
supermercadista só pode 

ocorrer com aumento 
da competitividade 

e implantação de 
reformas

Como foi o ano de 2018 para o 
setor supermercadista? Quais 
foram os efeitos da crise para 
este mercado?

João Sanzovo Neto: A retomada do 

consumo não aconteceu como gos-

taríamos em 2018. Começamos o ano 

bem, mas no fi nal do segundo semestre 

fomos surpreendidos por uma paralisa-

ção nacional dos caminhoneiros, que 

prejudicou o abastecimento do setor 

supermercadista e de outros setores, e 

impactou fortemente os resultados da 

economia do país. O ano também foi 

de eleição, e as incertezas políticas se 

refl etiram na confi ança do consumidor, 

que já seguia mantendo padrões de 

consumo da época de crise, pesquisan-

do mais antes de comprar, utilizando 

vários canais de compra e priorizando 

itens de primeira necessidade. Aliada a 

esses fatores, temos a taxa de desem-

prego, que no ano passado continuou 

em patamares elevados. Nossa proje-

ção inicial de crescimento nas vendas 

para 2018 era de 3%; em julho revisa-

mos esse número para baixo, 2,53%, 

e acabamos encerrando o ano com 

2,07% de crescimento nas vendas. Não 

foi o ideal, mas um resultado positivo é 

sempre válido.

O faturamento das maiores empresas supermercadistas chegou a R$ 175,6 bilhões em 
2018. Em 2017, as empresas haviam registrado um total de R$ 159,3 bilhões. Mesmo assim, 
o presidente da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), João Sanzovo Neto,

avalia que o crescimento do setor fi cou abaixo do esperado. Segundo ele, os supermer-
cadistas têm trabalhado bastante para impulsionar seus resultados, mas sem uma melhora 

signifi cativa da economia, esse trabalho se tornará ainda mais desafi ador.
Na entrevista a seguir, Sanzovo Neto fala sobre a intensifi cação no uso das tecnologias 

voltadas para a personalização e comodidade dos clientes, e a importância de aumentar a 
efi ciência, a rentabilidade e a produtividade do setor.
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O primeiro trimestre de 2019 foi 
positivo para os supermercados, 
que registraram crescimento real 
de 0,42% em relação ao mesmo 
período de 2018, de acordo com 
o Índice Nacional de Vendas 
ABRAS, divulgado no início de 
maio. Diante desse dado, quais 
as perspectivas para o setor em 
curto, médio e longo prazo?

Sanzovo Neto: A nossa perspectiva é de 

3% de crescimento nas vendas em 2019, o 

que fi caria acima do Produto Interno Bruto 

(PIB) para o ano, revisado para 1,5% recen-

temente pelo governo. Em julho, com o 

fechamento do primeiro semestre, iremos 

verifi car se será necessário revisar essa 

meta. Os supermercadistas têm trabalha-

do bastante para impulsionar seus resulta-

dos, mas sabemos que sem uma melhora 

signifi cativa da economia esse trabalho se 

tornará ainda mais desafi ador. As nossas 

expectativas em curto prazo estão volta-

das para a aprovação da reforma da Pre-

vidência, que irá reduzir o défi cit fi scal do 

país, e, em médio prazo, as outras refor-

mas (como a tributária, administrativa, po-

lítica), que devem ser impulsionadas após a 

aprovação da nova Previdência. Com a ve-

locidade das transformações do mercado 

consumidor, perspectivas em longo prazo 

já não são tão bem-vindas, mas o que mais 

queremos é continuar crescendo, desen-

volvendo nossa atividade e gerando em-

prego e renda ao país. 

A pesquisa “Tendências do 
Consumidor em Supermercados 
2018/2019”, conduzida pelo 
Ibope Inteligência, apontou a 
força do omnichannel no setor. 
A pesquisa apontou também 
que 15% dos consumidores 
brasileiros já fazem suas 
compras de produtos de 
supermercados pela internet. 
Quais transformações digitais 
o setor deve encarar no futuro? 
Como se preparar para elas?

Sanzovo Neto: Fica difícil falar de fu-

turo quando pensamos em tecnologia, 

porque cada dia têm surgido novidades. 

Acredito que a implementação no varejo 

de soluções voltadas para a personaliza-

ção e comodidade dos clientes irá se in-

tensifi car: inteligência artifi cial, realidade 

virtual e aumentada, integração do varejo 

físico com o on-line, que é hoje uma das 

principais demandas do varejo, internet 

das coisas, celular como principal meio 

de mobilidade. Enfi m, tudo o que ofereça 

mais praticidade na hora de adquirir um 

produto e que possibilite conhecer me-

lhor a jornada de compra dos consumi-

dores dentro da loja, o que inclui também 

gôndolas inteligentes, com controle dos 

estoques para evitar rupturas, telas inte-

rativas e sistema integrado de redes so-

ciais e entretenimento. O maior desafi o é 

o treinamento e o engajamento dos co-

laboradores do varejo, para que utilizem 

essas tecnologias com efi ciência para 

melhorar a qualidade no atendimento. 

A nossa perspectiva é de 3% de 
crescimento nas vendas em 2019, o 
que fi caria acima do Produto Interno 
Bruto (PIB) para o ano, revisado para 
1,5% recentemente pelo governo
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Além de obter conveniência e 
comodidade, o consumidor necessita 

se sentir respeitado, especial e único no 
momento da compra, e acho que isso é 

a base para um trabalho de qualidade

Como essa mudança no perfi l 
e nos hábitos do consumidor 
(compras pela internet, 
preferência por produtos 
orgânicos, preocupação com a 
sustentabilidade) está afetando a 
dinâmica do setor? Como atrair e 
fi delizar esse consumidor?

Sanzovo Neto: O setor supermer-

cadista tem trabalhado para melhorar a 

efi ciência, rentabilidade, produtividade e 

prevenção de perdas nas lojas.  Estamos 

atendendo às mudanças do mercado 

consumidor, que tem necessitado cada 

vez mais da integração do físico com o 

on-line, e temos atuado para proporcio-

nar praticidade aos clientes. As pessoas 

estão buscando mais transparência nos 

serviços do varejo, as marcas precisam 

de um posicionamento defi nido. Além 

de obter conveniência e comodidade, o 

consumidor necessita se sentir respei-

tado, especial e único no momento da 

compra, e acho que isso é a base para um 

trabalho de qualidade.

O que o senhor considera 
fundamental para o futuro dos 
supermercados no país?

Sanzovo Neto: O varejo precisa ven-

der comodidade e praticidade junto com 

produtos, fatores de grande infl uência na 

decisão de compra. Vejo a preocupação 

na retenção da nova geração (millenials, 

geração Z) enquanto consumidores, e 

também trabalhadores. Eles possuem um 

perfi l desafi ador, buscam qualidade de 

vida e já nasceram tecnológicos. Outro 

desafi o é o consumidor sênior, uma po-

pulação crescente e que ainda não tem 

recebido a devida atenção do mercado. 

O ponto de venda como gerador de 

emoções, e necessidade de oferecer 

muito mais que mercadorias aos clien-

tes, com destaque para a importância da 

aproximação e da geração de felicidade 

ao consumidor. A junção de players é 

outra tendência da atuação em conjun-

to entre indústria e varejo para facilitar a 

experiência de compra. O trabalho cada 

vez mais colaborativo é muito importan-

te. Essa cultura, que já faz sucesso no 

exterior, precisa estar inserida no varejo 

brasileiro.

Dentre os desafi os também estão a 

personalização do cliente e a coleta de 

informações estratégicas, sem ultrapas-

sar os limites da privacidade. Além da 

necessidade de oferecer melhor mobi-

lidade digital dentro da loja, facilitando a 

conectividade dos clientes, que muitas 

vezes utilizam os celulares como suporte 

de compra. 

A questão social também precisa ser 

levada em  conta, pois a diversidade gera 

valor aos negócios e vem ao encontro 

dos novos perfi s de consumidores. 

Quais as demandas da ABRAS 
para o biênio 2019-2020?

Sanzovo Neto: Dentre as principais 

demandas da nossa pauta, e que estão 

sendo trabalhadas juntamente com a 
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União Nacional de Entidades do Comér-

cio e Serviços (UNECS), da qual a ABRAS 

faz parte, estão: a autorização para que 

os supermercados voltem a comerciali-

zar medicamentos isentos de prescrição 

médica (MIPs), a redução dos juros ban-

cários que tanto têm prejudicado a evolu-

ção empresarial do país, e a aprovação da 

reforma da Previdência, um sistema com 

défi cit crescente, que gera um grande de-

sequilíbrio nas contas públicas e ameaça 

a estabilidade da economia.

A crise econômica vivenciada 
pelo país ainda deve ter seus 
refl exos pelo menos neste 
ano. Como a ABRAS tem se 
posicionado diante desse cenário 

pouco positivo? A entidade 
tem desenvolvido alguma ação 
com foco em contribuir para 
encontrar soluções para a crise e 
para o setor?

Sanzovo Neto: O Brasil está vivendo 

um momento de recuperação. Ainda te-

mos desafi os enormes. O desemprego 

atinge mais de 13 milhões de brasileiros. 

Neste momento, um dos nossos focos 

principais é a reforma da Previdência, que 

tem consequência direta na melhoria do 

ambiente de negócio do Brasil e na in-

fraestrutura. E estamos mobilizando nos-

so setor para que isso aconteça. O mundo 

moderno pede uma renovação da men-

talidade, não temos mais espaço para o 

desperdício, para despesas não orçadas e 

para aumento da carga tributária.

52

anuário2019

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



ANHEMBI-Anc-ProjSustentar-21x28cm.pdf   1   11/06/2019   15:05





mercado de 
limpeza



mercado de 
limpeza

A expectativa e a realidade em 2018

A indústria de higiene, limpeza e sa-
neantes apostou alto para o ano de 2018, 
aproveitando o embalo da recuperação 
de 2017 em relação a 2015/2016, houve 
aumento do volume de matérias-primas 
importadas, aberturas de novas fábricas e 
geração de novos empregos. Todavia, al-
guns fatores econômicos não reagiram a 
contento, mantendo-se em baixa, como 
por exemplo: alta taxa de desemprego e a 
estagnação da renda das famílias.

A contraposição entre “expectativa 
da indústria” versus “fatores econômicos 
sem reação” fez com que 2018 apresen-
tasse uma produção positiva, mas com 
vendas no varejo a preços correntes no 
mesmo patamar de 2017.

A importação das principais matérias-
-primas teve um crescimento de 11% em 
relação ao ano anterior. Outro índice que 
demonstra a confi ança no contínuo cres-
cimento do nosso mercado foi a quan-
tidade de novas fábricas inauguradas no 
período entre 2016 a 2018, o salto foi de 
1.951 para 2.515 unidades fabris. Conse-
quentemente, a quantidade de empre-
gos diretos teve aumento de 44.230 para 
49.419, com saldo positivo, entre admis-
sões e demissões, em 395 empregos. 
Tudo se refl etiu no aumento da produção, 
o desempenho do setor em 2018 repre-
sentou um crescimento de 5,4%, segundo 
os dados do IBGE.

Todavia, apesar de todos esses da-
dos positivos, as vendas no varejo a 
preços correntes em 2018 fi caram no 
mesmo patamar de 2017, segundo os 
dados da EUROMONITOR Internacional. 
A explicação macroeconômica foi de 
que “ incertezas econômicas e políticas 
que caracterizaram 2018, acompanhadas 
por eventos pontuais como a greve dos 
caminhoneiros que paralisaram o Brasil 
por duas semanas, prejudicaram as previ-
sões mais otimistas do início do ano”.

Outro dado que demonstra como 
o mercado reagiu em 2018, segundo a 
 KANTAR WORLDPANEL o “gasto médio 
anual, em reais, da classe CDE se mante-
ve estável em 2018. Já a classe AB dimi-
nuiu seu gasto médio anual em 1,7% versus 
2017. Sabão em pedra, inseticida, cloro, al-
vejante sem cloro, multiuso, saponáceos 
e limpador banheiro foram as categorias 
que mais perderam penetração da cesta 
de limpeza e nas classes mais altas”.

Os que mantiveram vendas positivas em 
2018, segundo dados da NIELSEN, foram: 
sabão em pó (0,23%), amaciantes (2,74%), 
água sanitária (2,60%) e esponjas (14,10%). 
As demais categorias pesquisadas pela 
 NIELSEN fi caram com vendas menores que 
o ano anterior, são elas: detergente para lavar 
louça, sabão em barra, desinfetantes, limpa-
dores para banheiros, multiusos e inseticidas.

Vamos aos números.
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A categoria de cloro teve forte retra-
ção, com variação negativa em todos os 
KPIs de consumo dentro dos lares bra-
sileiros em 2018, caiu 42% em valor, e 
sofreu uma queda de 30% em volume. 
Em 2017, a categoria esteve presente em 
28% dos lares; em 2018, 23% dos lares 

compraram a categoria, ou seja, uma 
queda de 5 p.p. de penetração.

Vemos em 2018 um consumidor mais 
cauteloso, que comprou menos catego-
rias, mas que escolhe mais os seus produ-
tos, em limpeza cresce a importância dos 
especialistas de maior valor agregado.

entre as categorias de alimentos, leite em pó e leite 
fermentado mostram maior ganho em penetração
Ver penetração (pp) 2018 vs. 2017
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Classe A+B
Leite em pó 4

Manteiga 3

Leite fermentado 3

Petit Suisse 2

Pão industrializado 2

Outros óleos -12

Bebida de soja -6

Caldos -5

Bronzeador/ protetor -5

Saponáceos -5

Classe C
Leite fermentado 7

Batata congelada 3

Azeite 3

Limpeza perfumada 2

Pratos prontos congelados 2

Outros óleos -6

Cloro -6

Bebida de soja -5

Bronzeador/ protetor -4

Caldos -4

Classe D+E
Leite em pó 3

Cerveja 3

Pão industrializado 3

Leite fermentado 3

Cremes e loções 2

Cloro -6

Bebida de soja -6

Caldos -4

Tintura para cabelos -4

Água sanitária + 
alvejante com cloro 

-4

Fonte: Worldpanel | 108 categorias | Mercado sem pão artesanal e Governo

perfi l dos consumidores do mercado de limpeza em 2018

Idade Dona de Casa

≥ 50

de 30 até 39

de 40 até 49  

≤ 29

33

25

23

19

% POP

35

24

25

16

% VALOR

Classe Social

Classe D/E

Classe A/B

Classe C

25

49

27

% POP

20

48

32

% VALOR

Nº Filhos

Não tem filhos

2 e 3 filhos

≥ 4 filhos

1 filho

25
5

37

33

% POP

23
6

38

33

% VALOR

Regiões
Sul

Gde. RJ
Gde. SP

CO
NNE

Int. SP

LE + IRJ

% POP

28

8
15
8
13
13
15

% VALOR

28

11
15
7
11
12
16

Fonte: Worldpanel | Cesta de Limpeza 2018

Perfi l de consumidores de limpe-
za se concentra em shoppers de 30 a 
39 anos e de 50 e mais. Mercado está 

concentrado em classes altas, lares com 
presença de 2 fi lhos, e mais nas regiões 
Centro-Oeste e Sul.
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gasto médio anual por domicílio em 2018

Fonte: Worldpanel | Cesta de Limpeza 2018

TOTAL 415
R$

C 408
R$AB 496

R$

DE 344
R$

Gasto médio anual, em reais, da classe 
CDE manteve-se estável em 2018. Já a classe 
AB diminuiu seu gasto médio anual em 1,7% 
versus 2017. Sabão em pedra, inseticida, clo-
ro, alvejante sem cloro, multiuso, saponáceos 
e limpador banheiro foram as categorias que 

mais perderam penetração da cesta de limpe-
za e nas classes mais altas.

Outro movimento que vemos é o cres-
cimento da importância em embalagens 
maiores em limpadores de banheiro, multiu-
so e detergente em pó, principalmente.

importância em valor do dia do mês e dia da semana

Em comparação com 2017, mudou a im-
portância do começo de mês para as compras 
dos itens de limpeza doméstica. Antes havia 
uma concentração no meio do mês. Sábados 
se mantêm como o dia mais importante da se-
mana para a cesta de limpeza. 

DIA DO 
MÊS

TOTAL 
CESTAS

CESTA DE 
LIMPEZA

1 a 10 39,5 41,3

11 a 20 32,5 32,1

21 a 31 28,0 26,6

Fonte: Worldpanel | Cesta de Limpeza 2018

DIA DA 
SEMANA

TOTAL 
 CATEGORIAS

CESTA DE
 LIMPEZA

Segunda 14,1 14,5

Terça 12,9 13,4

Quarta 12,1 12,4

Quinta 12,6 12,7

Sexta 15,4 15,3

Sábado 21,6 21,4

Domingo 11,3 10,4

desempenho por classe

Fonte: Worldpanel | Cesta de Limpeza 2018

Cada visita ao ponto de venda se tor-
na mais fundamental. Em 2018, houve 
redução de uma visita a menos por se-
mestre, mas se formos comparar com 
2011, são quase seis visitas a menos para 
a cesta total de bens de consumo não 
duráveis. Compras de abastecimento 
e de urgência ganham importância e 
mostram como um mesmo consumi-
dor tem necessidades diferentes para 
realizar suas compras; adequar promo-
ções com inteligência, é fundamental 
para trazer ganhos incrementais.

Frequência Tíquete médio

2017 2018 2017 2018

TOTAL 26,1 25,9 R$ 16,01 R$ 16,05

AB 26,2 26,3 R$ 19,29 R$ 18,84

C 26,1 25,8 R$ 15,57 R$ 15,83

DE 25,9 25,7 R$ 13,14 R$ 13,39

Saiba como alcançar o sucesso para a sua marca!
Entre em contato conosco: 11 4133 9700 | info.br@kantarworldpanel.com

das marcas que 
crescem no Brasil, 
ganharam mais 
shoppers 

86%
Penetração é a chave para o crescimento das marcas!

Fonte: Brand Footprint 2019
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Saiba como alcançar o sucesso para a sua marca!
Entre em contato conosco: 11 4133 9700 | info.br@kantarworldpanel.com

das marcas que 
crescem no Brasil, 
ganharam mais 
shoppers 

86%
Penetração é a chave para o crescimento das marcas!

Fonte: Brand Footprint 2019
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desempenho 
do setor



desempenho 
do setor

Análise Cesta de Limpeza Caseira

Em 2018, segundo dados da Nielsen, a cesta de Limpeza Caseira apresentou uma 

retração de 1,1% em volume; entretanto, o faturamento cresceu em 3,2%. Esse resul-

tado positivo ocorreu devido ao desenvolvimento de marcas de maior valor agregado. 

Um exemplo desse movimento foi na categoria de desinfetantes, na qual o destaque 

foi para o trade up da categoria, ou seja,   o consumidor trocou a marca atual que 

consome por uma com maior preço, pensando em qualidade, inovação, serviço de 

excelência, exclusividade e valor agregado.

Já concentrados de limpeza foram um dos segmentos que impactaram a retração 

do volume da cesta como um todo, e tal resultado ocorreu devido à queda de mar-

cas líderes. Neste cenário, marcas low tier (grupo de produtos com posicionamento 

de preço mais baixo) se desenvolvem. Limpadores para banheiro também seguiram 

contexto similar. 

O consumidor da cesta de limpeza caseira continua reduzindo sua frequência 

e procurando aumentar a intensidade com que realiza suas compras. A lógica dele 

é buscar a melhor forma de se abastecer, considerando o volume levado a cada 

ocasião de compra. Seguindo ess e racional, o canal Cash&Carry (Atacarejo) mais 

uma vez se destaca e ganha penetração, chegando a 43% dos lares brasileiros. Além 

disso, o canal mostra novamente ter uma boa equação de custo versus benefício e, 

além de crescer na intensidade como o restante do mercado, ainda consegue incre-

mentar frequência de compra.

Porta-voz: Margareth Utimura, 
líder da indústria de HPC, Nielsen Brasil
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MARKET SHARE É UMA CONSEQUÊNCIA...
EM UM MERCADO CADA VEZ MAIS COMPETITIVO, ENCONTRAR MEIOS DE GANHAR VISIBILIDADE
E ATRAIR CONSUMIDORES DEIXOU DE SER APENAS UM DIFERENCIAL.

SEJA QUAL FOR SUA NECESSIDADE DE NEGÓCIO, A NIELSEN TEM UMA SOLUÇÃO 
PARA TE AJUDAR A TOMAR A MELHOR DECISÃO.

PRECIFICAÇÃO
Qual o impacto em
volume é resultado

das movimentações
de preço?

EXECUÇÃO
Onde estão as lojas
com maior potencial
em vendas?

SHOPPER
Qual a percepção
do shopper sobre

sua marca?

SORTIMENTO
Qual seu melhor mix
de produtos para
preencher o espaço
na gôndola?

INVESTIMENTOS DE MARKETING 
Quais os fatores
impulsionadores do
ROI para seu portfólio?

NEUROCIÊNCIA
Qual material criativo 
(vídeo, embalagem, PDV)
diferencia sua marca?

INOVAÇÃO
Quais ideias de novos

produtos têm maior
potencial de crescimento?

DIGITAL
A mensagem da sua

campanha digital atinge
os consumidores certos?



Detergentes para Lavar Roupa 
Valor, em R$ Mil 

6.852.769
2017

7.271.065
2016

7.050.081
2015

5.886.417
2014 6.868.591

2018

Fonte: Dados Nielsen

Detergentes para Lavar Roupa 
Volume, em toneladas 

Fonte: Dados Nielsen

971.731
2017

1.012.601
2016

1.037.665
2015

963.987
2014

993.379
2018
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Amaciantes 
Volume, em litros 

Fonte: Dados Nielsen

503.005
2017

524.749
2016

561.845
2015

503.989
2018

536.534
2014

Amaciantes 
Valor, em R$ Mil 

Fonte: Dados Nielsen

2.194.279
2017

2.188.301
2016

2.068.367
2015

2.254.427
2018

1.782.758
2014
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Sabão em barra  
Volume, em toneladas 

158.186
2017

169.198
2016

183.506
2015

145.864
2018

178.569
2014

Fonte: Dados Nielsen

Sabão em barra  
Valor, em R$ Mil 

Fonte: Dados Nielsen

1.045.325
20171.054.873

2016

1.011.247
2015

976.025
2018

915.428
2014
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Detergente para lavar louça 
Volume, em litros  

Fonte: Dados Nielsen

479.366
2017

475.829
2016

484.902
2015

484.304
2018

461.179
2014

Detergente para lavar louça 
Valor, em R$ Mil  

1.545.134
2016

1.413.453
2015

1.539.381
2018

1.260.297
2014

1.550.100
2017

Fonte: Dados Nielsen
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Água sanitária e alvejantes
Volume, em mil litros 

Fonte: Dados Nielsen

622.572
2016

659.294
2015

679.179
2018

617.759
2014

670.770
2017

Água sanitária e alvejantes

1.863.132
20161.873.392

2015

2.010.726
2018

Valor, em R$ Mil 

1.649.299
2014

1.959.649
2017

Fonte: Dados Nielsen

68

anuário2019



Desinfetantes

253.252
2016

272.683
2015

241.377
2018

Volume, em mil litros 

253.540
2014

273.758
2017

Fonte: Dados Nielsen

Fonte: Dados Nielsen

Desinfetantes
Valor, em R$ Mil 

923.108
2016

914.992
2015

999.992
2018

775.477
2014

1.003.100
2017
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Limpadores para Banheiro 

13.537
2016

13.361
2015

13.347
2018

Volume, em mil litros 

13.053
2014

13.576
2017

Fonte: Dados Nielsen

Fonte: Dados Nielsen

Limpadores para Banheiro 

220.884
2016

203.496
2015

216.006
2018

Valor, em R$ Mil 

176.918
2014

223.141
2017
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Fonte: Dados Nielsen

Multiusos 
Volume, em mil litros 

176.814
2016

189.842
2015

193.765
2018

185.254
2014

189.974
2017

Fonte: Dados Nielsen

Multiusos 
Valor, em R$ Mil 

1.305.883
20161.306.124

2015

1.379.188
2018

1.175.267
2014

1.388.086
2017
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Esponjas Sintéticas 

487.491
2016

494.392
2015

519.939
2018

Volume, em milhares de unidades  

445.115
2014

505.382
2017

Fonte: Dados Nielsen

Fonte: Dados Nielsen

Esponjas Sintéticas 
Valor, em R$ Mil 

544.892
2016

516.946
2015

662.171
2018

492.496
2014

580.320
2017
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Fonte: Dados Nielsen

Inseticidas Aerossol 

90.494
2016101.155

2015

88.394
2018

Volume, em milhares de unidades 

83.576
2014 89.455

2017

Fonte: Dados Nielsen

Inseticidas Aerossol 

876.740
2016882.254

2015

861.559
2018

Valor, em R$ Mil 

659.712
2014

887.066
2017
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Fonte: Dados Nielsen

Inseticidas Elétricos
Volume, em milhares de unidades 

32.057
2016

38.409
2015

25.457
2018

37.099
2014

29.151
2017

Fonte: Dados Nielsen

Inseticidas Elétricos

240.202
2016

250.168
2015

218.182
2018

Valor, em R$ Mil 

213.168
2014

235.402
2017
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Fonte: Dados Nielsen

Fonte: Dados Nielsen

Inseticidas Armadilhas 

9.295
2016

10.910
2015

6.941
2018

Volume, em Milhares de unidades 

11.545
2014

9.695
2017

Inseticidas Armadilhas 

59.071
2016

63.954
2015

54.313
2018

Valor, em R$ Mil 

45.436
2014

59.803
2017
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Fonte: Dados Nielsen

Fonte: Dados Nielsen

Inseticidas Líquido 
Volume, em milhares de unidades 

3.501
2016

4.046
2015

3.197
2018

3.667
2014

3.105
2017

Inseticidas Líquido 
Valor, em R$ Mil 

40.432
2016

43.023
2015

37.795
2018

33.240
2014

38.400
2017
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Fonte: Dados Nielsen

Fonte: Dados Nielsen

Inseticidas Gás Fumegante 

321
2016

407
2015

274
2018

Volume, em milhares de unidades 

398
2014

348
2017

Inseticidas Gás Fumegante 
Volume, em milhares de unidades 

3.721
2016

3.757
2015

3.493
2018

3.420
2014

4.235
2017
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Fonte: Dados Nielsen

Fonte: Dados Nielsen

Inseticidas Espiral 
Valor, em R$ Mil 

35.310
201637.376

2015

32.136
2018

27.270
2014

37.063
2017

Inseticidas Espiral 
Volume, em milhares de unidades 

11.619
2016

13.227
2015

9.531
2018

10.502
2014

11.515
2017
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Limpeza eficiente e produtos de qualidade, 
Minuano resolve.Saiba mais em linhaminuano.com.br

ou ligue para o SAC: 0800 703 40 71. linhaminuano

Minuano é uma marca de tradição 

no mercado, que traz uma linha 

completa de produtos com alta 

tecnologia para o dia a dia, seja 

para cuidar da casa ou das roupas.

Clientes satisfeitos e mais resultados, 

Minuano resolve.

AFB_23084-002-000_Minuano_Anuncio_21x28cm.indd   1 29/05/19   17:01





sindical



Como defi nição legal, cabe às entidades 
sindicais – patronais e de trabalhadores – re-
presentar seus jurisdicionados na base de sua 
respectiva representação.

Anteriormente à Reforma Trabalhista de 
2017, a criação de sindicatos dependia da exis-
tência da categoria, conforme defi nição dos 
artigos 570 e 577 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).

Antes da obtenção da Carta Sindical expe-
dida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a 
entidade interessada deveria criar uma asso-
ciação e a transformação dessa associação em 
sindicato dependia do cumprimento de critérios 
estabelecidos pela lei.

O pedido era submetido a uma comissão tri-
partite, chamada Comissão de Enquadramento 
Sindical (CES), formada por representantes dos 
trabalhadores, empresários e membros do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego. Cumpridas as 
exigências, a Carta Sindical era expedida.

Com o advento da Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil, de 1988, a CES foi 
extinta e o direito de associação profi ssional 
fi cou estabelecido no artigo 8º da Lei Maior, 
fi cando ainda determinada a Unicidade Sindi-
cal, ou seja, só poderia existir na mesma base 
territorial uma única entidade, com extensão 
mínima de um município.

Convém salientar que a estrutura sindical bra-
sileira é piramidal, constituída por Confederações, 

sindical

Os sindicatos e a 
reforma 
trabalhista

Por João Manoel Pinto Neto, 
diretor da JP Assessoria Sindical e Trabalhista

Antonio Candido Prataviera Calcagnotto
Presidente

Marcus Fraga Rodrigues
1º Vice Presidente

Lucyane Rezende Barros
2ª Vice Presidente

Juliana Durazzo Marra
Diretor tesoureiro

Eduardo Ferreira da Conceição
Diretor

Jeronimo Franco de Souza Toneloto
Diretor

Ricardo Vick Fermandes Gomes
Diretor

Nivia Salmazo Belopede Massonetto
Diretord

ir
e
to

ri
a 

d
o

 S
IP

L
A
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Federações e Sindicatos. As Centrais Sindicais 
não fazem parte dessa estrutura.

A partir da promulgação da Constituição 
Federal de 1988, o número de sindicatos cres-
ceu assustadoramente, dado que não estavam 
mais subordinados às exigências dos artigos 
570 e 577 da CLT.

Existem hoje no Brasil mais de 16 mil sindi-
catos, sendo 71% deles de empregados e 29% 
de empregadores. Importante afi rmar que 
50% da atividade sindical depende da nomina-
da contribuição sindical. Em 2017, a Reforma 
Trabalhista alterou mais de 100 artigos da CLT 
e extinguiu a contribuição sindical obrigatória.

Desnecessário dizer que a extinção da con-
tribuição sindical colocou o movimento sin-
dical na retranca por falta de recursos. Hoje, 
os sindicatos tentam se reinventar, buscando 
formas de manter suas atividades para repre-
sentar ativamente suas respectivas categorias.

Algumas entidades estão se amalgaman-
do para conseguir sobreviver. No entanto, a 
tarefa é difi cílima, em função de divergências 

políticas. Sem uma fonte de recursos, no fu-
turo, a maioria dos sindicatos simplesmente 
desaparecerá. Conseguirão se manter ape-
nas as grandes entidades que independem da 
contribuição sindical.

Além disso, a Reforma Trabalhista trouxe para 
os segmentos patronais como um todo um en-
fraquecimento da atuação institucional, que na 
história sindical brasileira sempre fi gurou como 
importante agente de mudança das relações 
trabalhistas. Apesar de observarmos uma drás-
tica redução dos processos trabalhistas em face 
da condenação do reclamante ao pagamento 
de custas e sucumbência, o que diminuiu so-
bremaneira as reclamações sem causa, também 
é preciso dizer que, apesar da regulamentação 
das novas formas de contrato de trabalho (inter-
mitente, temporário, acordado sobre o legislado 
etc.), não ocorreu a criação de novos empregos 
com carteira assinada.

Talvez o futuro nos dê o caminho a ser 
seguido.





empresas 
associadas à 

ABIPLA



empresas associadas 
à ABIPLA

Companhias nacionais e multinacionais de diferentes tamanhos, 
representando +92% do setor no país

segmento doméstico
bens de consumo
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institucional
profi ssionais

insumos e matérias-primas

serviços especializados
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fi chas 
técnicas



Samuel Noronha 
Diretor Executivo

Renato Borducchi
Diretor de Operações

Duas plantas fabris:
em Osasco (SP) e em Simões Filho (BA)

(11) 2167-3200
0800-557030

www.anhembi.ind.br
www.qboa.com.br

www.supercandida.com.br

Histórico

Detentora das marcas Qboa e Super Candida, a Anhembi 
está presente em mais de 30% dos lares brasileiros e é 
lider de mercado nas categorias de água sanitária há sete 
décadas.

A linha de produtos da Anhembi é reconhecida por sua 
tradição, confi ança e qualidade, além de oferecer proteção 
e saúde para o lar e para toda família.

A Anhembi valoriza o relacionamento junto aos seus 
consumidores, clientes, fornecedores, parceiros de negócio 
e colaboradores, pois sabemos que a união desses esforços 
é essencial para atender às necessidades do mercado e dos 
nossos consumidores, através de produtos com benefícios 
relevantes para ajudar no dia a dia das famílias brasileiras.

Em sintonia com as tendências globais de sustentabilidade, 
a Anhembi trabalha constantemente pela implementação 
de ações que associam crescimento econômico à 
promoção do bem-estar ambiental e social. A mais recente 
demonstração desse compromisso é o projeto Sustentar, 
plataforma com 12 ações socioambientais que impactam 
toda a cadeia de atividades da empresa, desde o uso de 
matérias-primas recicláveis até a preocupação com o 
bem-estar de profi ssionais que atuam na reciclagem de 
materiais.

Missão

Oferecer à sociedade conforto e bem-estar por meio 
de produtos de alta qualidade, atuando sempre com 
responsabilidade social

Produtos

Água sanitária, Alvejante, Multi-uso, Wipes, Desinfetante, 
Amaciante diluído e concentrado e Tira manchas



Fernando Musa
Presidente

http://plasticoverde.braskem.com.br/
site.aspx/plasticoverde

Histórico

A Braskem, maior petroquímica das Américas e maior produtora 
de polipropileno nos Estados Unidos, foi fundada em 2002 

a partir da integração de seis importantes empresas do setor 
químico e petroquímico: Copene, OPP, Trikem, Nitrocarbono, 

Proppet e Polialden. Em 2010, a empresa iniciou o seu processo 
de internacionalização por meio de unidades produtivas nos 

Estados Unidos e na Alemanha. Em 2016, inaugurou seu Complexo 
Petroquímico no México em um joint-venture com a mexicana Idesa. 

Seguindo o seu compromisso para alcançar o desenvolvimento 
sustentável alinhado com a estratégia do negócio, em novembro 

de 2018, a Braskem lançou o “Posicionamento da Braskem em 
Economia Circular”. Nesse documento, a empresa desenvolveu 

metas para contribuir na transformação de uma economia linear em 
Economia Circular, considerando o ciclo de consumo de produtos 

plásticos desde a sua concepção até o descarte. 

Missão

Acreditamos que a química e o plástico, com todas as suas 
possibilidades, tornam a vida melhor e contribuem para o 

desenvolvimento sustentável, uma vez que tornam os produtos 
mais acessíveis e satisfazem as necessidades atuais da sociedade, 

em diversos setores da economia e no dia a dia das pessoas.

Produtos

Maior produtora de biopolímeros, a Braskem é a única petroquímica 
integrada de primeira e segunda geração no Brasil. Sua produção 

é focada em resinas de polietileno (PE), polipropileno (PP) e 
policloreto de vinila (PVC), além de insumos básicos como eteno, 

propeno, butadieno, entre outros. 



Paula Tommasini
Diretoria de Mídia e Comunicação

+55 (11) 5088-5072

www.colgate.com.br

Histórico

A Colgate-Palmolive, fundada em 1806 por William Colgate, chegou 
ao Brasil em 1927. No início de suas operações, no Rio de Janeiro, 
as atividades da companhia voltaram-se para o conhecimento do 
mercado, hábitos de higiene da população e estudos de fórmulas de 
produtos que melhor atendessem às necessidades do consumidor, 
respeitando o clima e as condições locais. Essa preocupação 
continua fortemente presente nos dias atuais. Nesses mais de 90 
anos no país, a companhia tem investido constantemente em 
pesquisas e inovação, buscando proporcionar a todas as pessoas um 
futuro com motivos para sorrir.

A empresa promove a saúde oferecendo uma linha completa de 
produtos consagrados em Higiene Oral (Colgate, Sorriso, Tandy, 
elmex e Prevent), Higiene Pessoal (Palmolive, Protex e Darling), 
Limpeza do Lar (Pinho Sol, Ajax e Ola) e Nutrição Animal (Hills). Em 
todas as categorias em que atua, a Colgate-Palmolive é referência 
de qualidade e possui marcas fortes e líderes de mercado, altamente 
presentes nos lares dos brasileiros. A companhia também atua em 
projetos educacionais – como o programa “Sorriso Saudável, Futuro 
Brilhante”, que já benefi ciou mais de 61 milhões de crianças no Brasil 
–, disseminando hábitos saudáveis de higiene bucal.

Para a fabricação de seus produtos, a Colgate-Palmolive conta com 
duas unidades industriais, localizadas no bairro do Jaguaré (SP) e na 
Rodovia Anchieta (SP) e também com um amplo e moderno “Centro 
Nacional de Serviço ao Cliente”, localizado na Rodovia Imigrantes 
(SP). Durante sua trajetória, a empresa sempre primou pelo respeito 
aos seus colaboradores, consumidores e entidades parceiras e 
atualmente conta com mais de 3,4 mil funcionários no Brasil.

Missão

O compromisso de oferecer ao consumidor produtos inovadores, 
fabricados de acordo com altos padrões de qualidade.

Produtos

Linha completa de produto em Higiene Oral, Higiene Pessoal, 
Limpeza do Lar e Nutrição.



Antônio Werneck
Presidente

Marginal Direita do Tiete, 500
Vila Jaguara – São Paulo – SP

(11) 3623-1000

http://fl ora.com.br

Histórico

No início de fevereiro 1980, José Batista Sobrinho fundou a empresa 
Flora, batizada carinhosamente com o nome de sua esposa, D. 

Flora Batista. Criada como uma divisão de Higiene e Limpeza do 
grupo J&F Investimentos (www.jfi nvest.com.br), suas primeiras 

marcas foram Minuano e Albany. Em 2007, a Flora SA tornou-se uma 
empresa independente dentro da holding J&F.

Quatro anos depois, em 2011, expandiu seu portfólio adquirindo as 
marcas de cosméticos OX, Francis, Hydratta, Neutrox, Kolene, Karina, 

Phytoderm e Protege. Na área de cuidados com a casa, adquiriu as 
marcas Assim, Mat Inset, No Inset, Boa Noite, Fluss, Brisa e Lavarte.

Atualmente, a Flora é detentora de um portfólio com 12 marcas 
e cerca de 300 produtos. Com o objetivo de se tornar uma das 

melhores e mais efi cientes empresas brasileiras no setor em que 
atua, conta com 1.500 colaboradores.

Missão

Sermos os melhores naquilo que nos propusermos a fazer, com 
foco absoluto em nossas atividades, garantindo os melhores 

produtos e serviços aos clientes, solidez aos fornecedores, 
rentabilidade aos acionistas e a oportunidade de um futuro melhor 

a todos os nossos colaboradores.

Produtos

Indústria de bens de consumo 
(Produtos para cuidados pessoais e com a casa).



3500 - 9500

www.gtexbrasil

Histórico

A Gtex Brasil é uma empresa especializada em trazer praticidade e 
qualidade de vida para a família brasileira, oferecendo ampla gama de 
produtos de limpeza para a casa.

São mais de 40 anos de experiência e tradição no mercado, somados 
ao uso das melhores matérias – primas com desenvolvimento 
constante de tecnologias para manter os produtos sempre 
atualizados.

Missão

Servir aos clientes e consumidores fi nais, oferecendo produtos e 
serviços de alta qualidade, gerando valor de forma crescente para 
os acionistas, funcionários e sociedade em geral. Inovar sempre, 
produzindo de forma sustentável e gerando novas oportunidades 
de trabalho.



Maura Schaefer
Business Manager, CPI South America

www.lonza.com

Histórico

A Lonza é uma líder global no desenvolvimento de biocidas, 
preservantes, ativos e formulações desinfetantes. Com ampla expertise 

microbiológica e analítica, sólido suporte regulatório, para atender ao 
mercado de Domissanitários

Preservantes

– Oferecemos amplo portfolio de ativos preservantes: tradicionais e 
combinações com excelente desempenho. 

– Nossas marcas PROXEL® e DANTOGARD® são compostas de diferentes 
ativos para preservação: desde o tradicional CMIT / MIT até DMDMH. 

Ativos Desinfetantes 

– Temos ativos para os diversos tipos de desinfecção: Hospitalar, I&I, 
Animal, Indústrias Alimentícias, Household. 

– Nossas marcas BARQUAT®, BARDAC®, CARBOQUAT™ são 
quaternários de amônio de diferentes gerações com excelente 

performance e custo. 

– LONZABAC™ 12 é uma amina terciária que apresenta dentre 
benefícios de disinfecção adicionados à baixa corrosividade. 

– VANTOCIL® são produtos à base de PHMB e/ou PHMB + quats que 
apresentam excelente performance e amplo espectro de ação.

Soluções Formuladas Desinfetantes

– Fornecemos aos clientes soluções formuladas, baseada na 
propriedade tecnológica da Lonza. 

– O modelo de Soluções Formuladas oferece ao cliente a oportunidade 
de otimizar recursos. 

– Oferece um caminho mais rápido para o mercado. 

– Soluções para mercado em wipes 

Missão

Keeping our world Healthy

Produtos

Diversidade em formulações, Formulações prontas para registro, 
Expertise Microbiológico/Analítico, Suporte Regulatório



Gerardo Rozanski
Presidente

Antonio Calcagnotto
Assuntos Corporativos & Sustentabilidade

Eduardo Campanella
Cuidados do Lar (Home Care)

Federico Pricolo
Higiene Pessoal (Personal Care)

Julio Campos
Vendas (Customer Development)

Luciana Paganato
Recursos Humanos (HR)

Luciano Wiszniewski
Finanças (Finance)

Marina Fernie
Alimentos (Foods)

Newman Debs 
Jurídico (Legal)

Renato Miatello
Supply Chain

www.unilever.com.br   

Histórico

A Unilever é uma das líderes mundiais na comercialização 
de produtos de Beleza & Cuidados Pessoais, Cuidados com 
a Casa e Alimentos, com vendas em mais de 190 países, 
alcançando 2,5 bilhões de consumidores por dia. A empresa 
tem 155 mil funcionários e alcançou € 51 bilhões em vendas 
em 2018. Mais da metade (60%) de seus negócios estão em 
mercados emergentes e em desenvolvimento. A Unilever 
possui mais de 400 marcas, presentes nos lares de todo o 
mundo, e está no Brasil há 90 anos. 

O plano de sustentabilidade da Unilever (USLP) fundamenta 
a estratégia da companhia e determina os seguintes 
compromissos: 

- Ajudar mais de um bilhão de pessoas a tomar iniciativas para 
melhorar sua saúde e bem-estar até 2020;

- Reduzir pela metade o impacto ambiental de nossos 
produtos até o ano 2030;

- Melhorar as condições de vida e trabalho de milhões de 
pessoas até o ano 2020.

O USLP cria valor ao estimular crescimento e confi ança, 
eliminando custos e reduzindo riscos. Em 2018, as marcas 
sustentáveis da companhia cresceram 69% mais rápido que o 
resto do negócio. Em 2017, cresceram 46%. 

Desde 2010 trabalhamos - por meio do nosso plano de 
sustentabilidade - para gerar crescimento enquanto: (1) 
melhorarmos a saúde e do bem-estar de mais de um bilhão de 
pessoas; (2) diminuímos pela metade nossa pegada ambiental; e 
(3) melhoramos as condições de vida e trabalho de milhões de 
pessoas.  Temos progredido signifi cativamente e continuamos a 
expandir nossa ambição. Recentemente nos comprometemos 
a ter 100% de nossas embalagens recicláveis, reutilizáveis ou 
compostáveis até 2025. Além disso, fomos reconhecidos, em 
2018, líder do setor pelo Índice de Sustentabilidade Dow Jones. 
Fomos ainda, pelo oitavo ano consecutivo, a empresa mais bem 
classifi cada na pesquisa Global Corporate Sustainability Leaders 
da GlobeScan / SustainAbility. 



Waldir Beira Júnior
Presidente Executivo

www.ype.ind.br

Histórico

Marca líder no segmento de higiene e limpeza no Brasil, a Ypê possui 
uma linha completa de produtos para auxiliar nos cuidados com a 

roupa, a casa e o corpo. Com matriz localizada em Amparo, interior 
de São Paulo, conta com mais quatro unidades fabris: Salto (SP), 

Simões Filho (BA), Anápolis (GO) e Goiânia (GO). Fundada em 1950, 
a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com aproximadamente 5.000 
funcionários, exporta para mais de 20 países da América Latina, Ásia, 

África e Oriente Médio e ainda detém as marcas Atol, Assolan, Tixan e 
Perfex.

Missão

Contribuir para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida das 
pessoas, com produtos de alto desempenho, práticos, sustentáveis 

e acessíveis.

Garantir qualidade em tudo o que fazemos. 

Produtos

Indústria do segmento de higiene e limpeza
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