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Compromisso
com o planeta

A sustentabilidade e a inovação fazem parte da nossa essência e 
do nosso propósito de construir um mundo melhor.

Por isso, lançamos Ypê Green, uma linha de limpeza eeciente e acessível, que nasce do nosso desejo por um 
futuro mais sustentável. Pensada para reduzir o uso de sintéticos e petroquímicos, a linha Ypê Green é feita 

com ingredientes de fontes renováveis, biodegradáveis ou de origem biológica, e com embalagens recicláveis.

1. Produtos com ativos ou ingredientes de origem vegetal sendo de fontes renováveis 
ou de fonte biológica, com fórmulas biodegradáveis e embalagens recicláveis.
2. Exceto sabão em barra que é testado dermatologicamente.
3. Exceto lava roupas pó.

AAnal, mudar o futuro é uma questão 
de escolha e juntos Aca ainda melhor.

Vamos juntos?
Saiba mais
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Juliana  
Durazzo  
Marra
Presidente da ABIPLA

Após dois anos no combate à pandemia 
da covid-19 e a relevância que o setor 
de saneantes ganhou ao demonstrar sua 

essencialidade para a manutenção da saúde e para 
o funcionamento de atividades econômicas, com a 
limpeza alcançando um novo patamar na relação 
de consumo, temos o desafio de seguir inovando e 
aprimorando o nosso setor. Para tanto, educar, prevenir 
e fiscalizar são compromissos indissociáveis do setor de 
limpeza e higiene aos quais a ABIPLA não abre mão.

Nosso setor tem o dever de educar os seus 
consumidores a respeito do uso correto dos produtos 
de limpeza, além de alertá-los dos riscos inerentes ao 
uso de produtos informais. Conforme levantamento 
realizado pela ABIPLA, a informalidade de produtos de 
uso doméstico corresponde a 22% de todo o mercado 
brasileiro, enquanto os saneantes de uso profissional 
estão no patamar de 18%. Numericamente, estamos 
tratando de cerca de R$ 8 bilhões em consumo de 
produtos informais, apenas para uso doméstico.

Cabe, também, à ABIPLA unir esforços e encontrar 
sinergias com o setor público, sejam eles os governos 
municipais, estaduais ou federais, para endereçar 
de maneira estratégica e objetiva, a necessidade 
de maior fiscalização e controle na compra e venda 
desses produtos informais. A informalidade, além de 
trazer prejuízos ao consumidor, também afeta a própria 
indústria ao inibir a inovação. Estamos dirigindo esforços 
contínuos junto ao Conselho Federal de Química (CFQ) 
para comunicar a sociedade brasileira sobre o uso 
correto de produtos de limpeza em superfícies.
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Além disso, a promoção do diálogo e trabalho em conjunto com a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) - a qual agradeço a abertura e apoio à inovação do setor -, tem se tornado cada 
vez mais essencial. O nosso setor tem crescido em ritmo e velocidade nunca observados, e termos 
os órgãos reguladores lado a lado, acompanhando nosso crescimento e vontade de inovar, é 
essencial para que possamos atender às demandas dos consumidores e criarmos um ambiente 
mais seguro e eficaz.

Um dos grandes desafios que estamos enfrentando são os regulamentos desatualizados e 
as burocracias que dificultam a inovação das indústrias brasileiras. Entendo que a Análise de 
Impacto Regulatório (AIR) é peça-chave para um ambiente inovador e justo, ao passo que permite 
que técnicos fabricantes, por intermédio da ABIPLA, possam contribuir para a construção de 
regulamentações que promovam a saúde pública. Novamente, a Anvisa tem realizado um excelente 
trabalho na promoção da AIR e o diálogo que temos tido prospera no sentido de oferecer segurança 
ao consumidor, soluções viáveis para as empresas e inovação constante do setor.

Alguns hábitos de higiene foram absorvidos pela cultura brasileira nessa crise sanitária, e cabe a 
nós continuarmos caminhando lado a lado com o consumidor para informá-lo a respeito do bom 
uso de produtos saneantes, tanto quanto entendermos suas necessidades para continuarmos 
promovendo um ambiente seguro e inovador. O nosso setor de limpeza doméstica e profissional, 
está e continuará em evidência. E nós, como ABIPLA, seguiremos com o compromisso de levantar 
os riscos do setor e buscar soluções, tanto quanto aproveitar as oportunidades para fortalecer o 
nosso posicionamento institucional de preservação e promoção da saúde pública.

Por fim, mas não menos importante, tenho que agradecer à equipe da ABIPLA, ao seu diretor 
executivo, Paulo Engler; à diretoria, pela cooperação em inúmeras reuniões virtuais; ao Sindicato 
das Indústrias de Produtos de Limpeza (Sipla); às entidades parceiras, como a Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras), Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), Associação 
Brasileira de Embalagens (Abre), Associação Brasileira da Indústria do PET (Abipet), Associação 
Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), Associação Brasileira 
da Indústria do Plástico (Abiplast), Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), Associação 
Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional (Abralimp), Trata Brasil, CFQ, Associação Paulista 
de Supermercados (Apas), Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias 
e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi), Associação Brasileira de Logística (Abralog), Associação 
Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (Abis), Associação Brasileira de Supermercados 
(Abras) e Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); aos nossos prestadores de serviços e 
à Asociación Latinoamericana de Industrias de Productos de Limpieza, Aseo, Domisanitario y Afines 
(Aliada), que tem sido grande parceira nos temas internacionais que impactam nossa indústria. 

Aos brasileiros e brasileiras, agradeço a solidariedade àqueles que enfrentaram e ainda enfrentam 
um período doloroso, resultado da pandemia, mas que se mantiveram unidos e fortes frente às 
adversidades. 
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O período da pandemia trouxe uma série de desafios e mudanças, o que não 
é novidade, afinal, estamos falando sobre isso há mais de dois anos. Neste 
momento que voltamos à quase normalidade com o fim da pandemia, é 

importante analisar alguns números do setor para que todos conheçam a realidade da 
indústria brasileira de saneantes.

Inicialmente, vamos falar sobre a quantidade de fábricas instaladas no país - consideramos 
para os fins deste anuário somente as empresas que possuem o código de atividade 
econômica primário ligado diretamente ao nosso setor. No ano de 2019, tínhamos instaladas 
2.611 unidades fabris; em 2022 a quantidade alcançou 2.764. 

O número de empregos formais na nossa atividade-fim, em 31 de dezembro de 2020, era 
de 87.210, saltando para mais de 89 mil no final do ano seguinte. A relação empregado por 
fábrica aumentou um pouco, demonstrando que houve a necessidade de contratações para 
manter o fluxo produtivo. 

A produção física industrial, medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
evidencia que a fabricação de saneantes no período de 2019 a 2021 se manteve constante 
- é importante ressaltar que 2019 foi o recorde histórico de produção. A estabilidade da 
produção no período garantiu o abastecimento da população, não deixando faltar nenhum 
item nos pontos de venda.

Ocorre que vários insumos tiveram variações de preços muito acima da inflação, afetando 
diretamente os custos de produção. O aumento dos insumos (energia elétrica, diesel, 
papelão, resina PET, entre outros), aliado à desvalorização do real frente ao dólar - o que 
encareceu as matérias-primas importadas -, reduziu as margens dos fabricantes, uma vez 
que a indústria não conseguiu repassar para o varejo nem o equivalente à inflação oficial.

Para evidenciarmos essa situação - utilizando as informações do IBGE -, em 2020, o índice 
geral de preços da cesta básica, medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC), foi de 5,33% e a cesta de limpeza variou em 4,30%. No ano de 2021 não foi diferente. 
O INPC da cesta básica foi de 9,72%, porém a variação para a cesta de limpeza foi de 6,57%. 

A diretoria da ABIPLA decidiu realizar uma pesquisa nacional sobre a venda de produtos 
informais, baseada na percepção das empresas associadas que detectaram no mercado a 
manutenção de demanda crescente, mas a produção mantinha-se estável. 

O resultado da pesquisa foi impressionante. No segmento de saneantes domésticos, 
a informalidade atinge o equivalente a 22% do mercado, e no segmento de produtos 
profissionais chegamos a 18%. O levantamento ouviu 1.024 consumidores de produtos 
de uso doméstico e um total de 706 responsáveis por compras de empresas dos ramos 
comerciais, de serviços e industriais, envolvendo desde microempresas até companhias de 
grande porte.

Temos vários desafios pela frente. Devemos urgentemente combater a pirataria, eliminar os 
produtos falsificados, identificar os fabricantes clandestinos, informar a população sobre os 
riscos dos produtos ilegais e promover a saúde pública. 

A estabilidade da produção industrial no período de 2019 a 2021, em alto nível tecnológico 
e com importantes inovações, o aumento da quantidade de empresas e o incremento 
na geração de empregos demonstram que não paramos um minuto sequer para manter 
abastecido este imenso país. Isso expressa o nosso compromisso com o Brasil. 

VAMOS EM FRENTE!
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Produto de uso domiciliar 
(venda livre ao consumidor)
São formulações de baixa toxicidade e 
considerados de uso seguro, de acordo 
com as recomendações que constam 
no rótulo.

VENDA E USO01

Produtos de uso profissional  
(venda restrita às instituições ou  
empresas especializadas) 
Produtos restritos para uso profissional. São 
formulações que podem estar prontas para o uso ou 
serem mais concentradas, para posterior diluição ou 
outros usos autorizados devem ser feitos em local 
adequado e por pessoas especializadas (empresa 
aplicadora), imediatamente antes de serem utilizadas 
para aplicação. 

A ) Produtos para limpeza geral, 
remoção de sujidades e afins

• Alvejantes/branqueadores

• Desincrustantes

• Detergentes 

• Finalizadores – amaciantes, lustradores, ceras para pisos, facilitadores 
de passar roupas, polidores, engomadores de roupas, acidulantes e 
neutralizadores para lavagem de roupa 

• Limpadores de superfície

OS PRODUTOS DE LIMPEZA 
(SANEANTES) SE 

DISTINGUEM QUANTO:

FINALIDADE02
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• Neutralizadores de odores (desodorizador)

• Odorizantes/aromatizantes de ambientes

• Polidores de metais

• Produtos para pré-lavagem e pós-lavagem

• Removedores 

• Sabões e saponáceos

C ) Produtos desinfestantes para controle de pragas
• Inseticidas domésticos e para empresas especializadas

• Jardinagem amadora

• Moluscicidas

• Raticidas domésticos e para empresas especializadas

• Repelentes

B ) Produtos com ação antimicrobiana “biocida” – 
controle dos micro-organismos no habitat do ser 
humano

são produtos que eliminam 
micro-organismos

Ex.: bactericida, fungicida,  
germicida

b.1) Nomenclatura: 

“_cida”
Sufixo

são produtos  que inibem o 
crescimento de micro-organismos

Ex.: antibacteriano, bacteriostático

“_stático”
Sufixo

“anti_”
Prefixo

b.2) Categorias: 

• Desinfetantes

• Desodorizantes

• Esterilizantes

• Potabilizadores

• Sanitizantes
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O QUE DEVEMOS 
VERIFICAR NO RÓTULO DE 
UM PRODUTO SANEANTE? 

Nome do fabricante 
e/ou importador, 
distribuidor e CNPJ

Endereço completo

Validade do produto

Conteúdo

Lote

Composição

Produto notificado na Anvisa 
ou número do registro no 
Ministério da Saúde

Serviço de 
emergência;

Informações 
sobre um Centro 
de Toxicologia 
para alguns tipos 
de produtos 
considerados mais 
perigosos para o uso

Serviço de 
Atendimento ao 
consumidor (SAC)

Informações 
sobre os perigos 
dos produtos, 
assim como as 
primeiras medidas 
a serem tomadas 
pelo consumidor 
em caso de um 
acidente

Instrução de 
armazenamento, 
se aplicável

Instruções de 
uso com a frase 
“Antes de usar 
leia as instruções 
do rótulo”, 
para que o 
consumidor saiba 
como utilizá-lo de 
forma segura
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COMO IDENTIFICAR UM PRODUTO 
SANEANTE IRREGULAR?

São produtos vendidos sem a devida regularização pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), os quais em muitos casos o fabricante nem sequer possui perante as autoridades competentes 
(Anvisa) a devida autorização para fabricar produtos saneantes por não ter instalações adequadas 
para tal. Muitas vezes são produtos que utilizam ingredientes que não são próprios para o uso ou em 
quantidades que podem colocar a saúde do consumidor em risco. Esses produtos irregulares são 
habitualmente vendidos por camelôs, ambulantes, caminhões ou de porta em porta; também podem ser 
oferecidos em lojas de produtos para limpeza em geral, inclusive a granel.

Normalmente esses produtos são oferecidos a preço muito inferior se comparado com os produtos 
regulares. A diferença de valor ocorre porque o fabricante irregular não realizou o investimento necessário 
no desenvolvimento do produto para assegurar a eficácia e segurança, embalagem ineficiente e irregular, 
testes de controle de qualidade, não pagamento de tributos e a falta de investimento nos profissionais 
técnicos. Além disso, são produtos que não fazem o que prometem na sua rotulagem.

clandestinos/
piratas

Alguns indícios para identificar um produto 
irregular no ato da compra, fique de olho:

• Produtos vendidos por ambulantes, carros, peruas etc.

• Embalagens inadequadas, tais como garrafas PETs de bebidas

• Produtos sem data de validade, lote e nota fiscal

• Embalagens amassadas, enferrujadas, estufadas ou rasgadas

• Rótulos descolados ou sem registro

• Venda a granel: produtos em grande volume que são 
transferidos para embalagem final no ato da compra

A utilização desse tipo de produto, mesmo que de forma correta, poderá causar danos à superfície e ao 
consumidor como queimaduras, irritações, intoxicações, dentre outras consequências. Ainda não constam 
na embalagem informações de onde buscar amparo do fabricante “responsável” pelo produto.

A melhor forma de evitarmos a proliferação dos produtos clandestinos e/ou piratas, que colocam em 
risco a saúde da população, é denunciar à autoridade competente assim que os identificamos. Você 
pode denunciar diretamente na Vigilância Sanitária do seu município ou estado, ou se preferir pode 
registrar a sua reclamação pela internet: www.anvisa.gov.br.

Alternativamente, o Conselho Regional de Química de sua região poderá ser acionado em se tratando 
de produto clandestino.

A Vigilância Sanitária irá investigar a sua denúncia e, caso constate que ela tem fundamento, irá autuar 
o estabelecimento ou o ambulante que está comercializando o produto, já que ele coloca em risco a 
saúde pública. Sua denúncia pode ser registrada de forma anônima.
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Quais os alertas para o uso 
dos produtos saneantes?

Guarde produtos saneantes longe de alimentos, bebidas, medicamentos e cosméticos;

Mantenha os produtos saneantes fora do alcance de crianças e animais, pois podem atrair a atenção, 
causando acidentes graves;

Não reutilize as embalagens vazias dos produtos, pois sempre ficam resíduos;

Descarte no lixo a ser coletado pelo serviço de limpeza de sua cidade;

Descarte as embalagens vazias, dê preferência em sistema de coleta seletiva (separadas de outros lixos);

Mantenha os saneantes protegidos do sol, da chuva, da umidade e longe do calor e do fogo, pois alguns 
deles são inflamáveis;

Não perfure nem jogue no fogo as embalagens em aerossol e nunca aponte o aerossol ou spray na direção 
do rosto;

No caso de uso de utensílios domésticos (xícara, copo ou colher) para medir saneantes, use-os somente 
para essa finalidade lavando sempre depois do uso;

Somente misture um produto saneante com outro produto qualquer se a indicação constar no rótulo, pois a 
mistura indevida pode causar reações indesejadas e vapores tóxicos.

GLOSSÁRIO TÉCNICO DOS  
PRODUTOS SANEANTES

I - toxicidade das substâncias e suas concentrações no produto;

II - finalidade de uso dos produtos;

III - condições de uso;

IV - ocorrência de eventos adversos ou queixas técnicas anteriores;

V - população provavelmente exposta;

VI - frequência de exposição e a sua duração; e

VII - formas de apresentação.

O QUE É CONSIDERADO NA AVALIAÇÃO DE RISCO DE 
UM PRODUTO? 

Atuamos nos segmentos Alimentício, Hospitalar, Farmacêutico, 
Automotivo, Cosmético, Higiene Pessoal e Higiene e Limpeza.

Muito prazer! Somos Greco & Guerreiro, um dos 
maiores grupos transformadores de plástico do Brasil. 
Referência em Sopro PEAD e PET, Rotulagem, 
Serigrafia, Injeção (tampas), Envase (bebidas não 
carbonatadas) e Transporte Terrestre. Nossa Matriz 
está localizada na cidade de Morungaba, em São 
Paulo, a número 1 do Brasil no índice de Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Nossa meta é que todas as embalagens que 
produzimos VÃO... E VOLTEM e que, sejamos, cada um 
de nós, cada vez mais: CIRCULARES E SUSTENTÁVEIS!

grecoeguerreiro.com.br
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CNPJs ativos na Receita Federal do Brasil*

2.764
empresas no Brasil

Fonte: Ministério da Economia - SECINT - Empresas por porte.

*Foram consideradas apenas as empresas referenciadas 
que possuem como CNAE principais.

CNAE 2.061  
(sabões e detergentes sintéticos)929

CNAE 2.052 
(desinfestantes domissanitários)160

CNAE 2.062 
(produtos de limpeza e polimento)1.675
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EMPRESAS POR PORTE

EMPREGOS EM 2021

Fonte: Ministério da Economia – SECINT.

Fonte: Ministério da Economia – SECINT.

MICROEMPRESAS 

2.
33

2

PEQUENAS

33
0

MÉDIAS
85

GRANDES

17

89.438
totalCNAE 2.052 

(desinfestantes domissanitários)3.223

CNAE 2.062 
(produtos de limpeza e polimento)45.225

CNAE 2.061  
(sabões e detergentes sintéticos)44.213
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PERFIL DE ESCOLARIDADE DO SETOR DE LIMPEZA EM 2021

4%
Superior incompleto

62%
Médio 

completo

13%
Superior 
completo

3%
Fundamental 
incompleto

11%
Fundamental 
completo

6%
Médio incompleto

0%
Analfabetos

Fonte: Ministério da Economia – SECINT.
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VENDAS NO VAREJO (A PREÇOS CONCORRENTES)  
NO SETOR DE HOME CARE EM 2021

“A performance da indústria de home care foi positiva em 2021, 
mas já mostra traços de desaceleração em relação ao ano anterior. 
A queda na taxa de transmissão da covid-19, aliada ao programa de 
vacinação nacional, impactou na redução de medidas restritivas de 
lockdown. De forma geral, consumidores estavam mais confiantes a 
voltarem as suas rotinas, com atividades fora de casa, nas empresas, 
universidades, transporte público e escolas. Por outro lado, consumidores 
reduziram a demanda por limpeza e higienização dentro de casa, o que 
consequentemente influenciou no desempenho de volume vendido 
em 2021. Além disso, a indústria de home care foi altamente impactada 
pelos altos custos de matérias-primas e logística, levando ao aumento de 
preços unitários em várias categorias, desde detergente a inseticida. Esse 
movimento inflacionário interfere no comportamento de compra, de forma 
que consumidores se atentam ainda mais ao preço no ponto de venda, 
buscando promoções e descontos. Outros também precisaram restringir 
a quantidade de itens adquiridos, ou reduzir a frequência de limpeza 
da casa, a fim de encaixar a demanda por produtos no orçamento 
mais restrito. Ainda assim, é importante mencionar que produtos 
voltados para desinfecção e altas propriedades de limpeza continuam 
altamente relevantes na rotina e na cesta de compra dos brasileiros.”

PAULA FEROLLA
Analista de Pesquisa na Euromonitor International;  
Responsável pelas Indústrias de Home Care no Brasil
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VOLUME
(toneladas) 2.563.134

738.435

74.184

91.533

2.717.927

1.022.396

83.442

101.983

2020 20202021 2021

VALOR
(FOB - mil)

Fonte: SIDRA-ABIPLA.

Fonte: Ministério da Economia - SECINT.

5 produtos principais  

IMPORTADOS
NCM DESCRIÇÃO

15119000 Outros óleos de dendê, mesmo refinados, mas não 
quimicamente modificados

15132910 Outros óleos de palmiste ou de babaçu e suas frações, 
mesmo refinados, mas não quimicamente modificados

28331110 Sulfato dissódico

28362010 Carbonato dissódico

34021300 Agentes orgânicos de superfície, não iônicos, mesmo 
acondicionados para venda a retalho

5 produtos principais  

EXPORTADOS
NCM DESCRIÇÃO

34011900 Outros sabões, produtos ou preparações tensoativas, em 
barras e pedaços

34022000 Preparações tensoativas, preparações para lavagem e limpeza, 
acondicionadas para venda a retalho

34029029 Outras preparações tensoativas e preparações para 
lavagem e limpeza

34029090 Outras preparações tensoativas e preparações para 
lavagem e limpeza

38099190 Outros agentes de apresto ou acabamento, aceleradores 
de tingimento ou de fixação e outros produtos para a 
indústria têxtil ou similares

EXPORTAÇÃOIMPORTAÇÃO

5 principais países de origem das 
 IMPORTAÇÕES

5 principais destinos das  
EXPORTAÇÕES

(em valor FOB) (em valor FOB)

1.º 1.º
Indonésia Argentina

2.º Estados Unidos
3.º Turquia
4.º Espanha
5.º China

2.º Paraguai
3.º Venezuela
4.º Bélgica
5.º Uruguai

Fonte: Ministério da Economia - SECINT.
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*Estimativa.
Fonte: IBGE e Banco Central/Boletim Focus 15 de julho de 2022.

PIB
variação anual

1,0%
2017 2018 2019

2020

2021 2022*
2,7% 1,1% 4,6% 1,7%

-3,9%
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0,2%

PRODUÇÃO INDUSTRIAL 
ACUMULADA NO ANO

2,4% 3,2% 3,9%
-1,1% -4,5%

*Estimativa.
Fonte: IBGE e Banco Central/Boletim Focus 15 de julho de 2022.

2017 2018
2019 2020

2021 2022*

DESEMPENHO DO 
SETOR DE LIMPEZA

-0,3%

2020
2017 2018 2019 2021

3,2% 5,4% 5,7%
0,4%

2022*

*Estimativa.
Fonte: IBGE 2017-2021/Projeção ABIPLA.

2,0%
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TAXA DE DESEMPREGO

11,8% 11% 11,9%
2017 2018 2019 2020 2021

13,5% 11,1%
2022*
9,3%

DESEMPENHO DO 
COMÉRCIO VAREJISTA

2,1% 2,0%3,3% 3,5%
2017 2018 2019 2020 2021

1,2% 4,5%
2022*

*Estimativa. 
Fonte: IBGE 2017-2021/CNC.

HIPERMERCADOS E 
SUPERMERCADOS

1,9% 3,2% 3,7%
0,4%

2017 2018 2019 2020 2021
2,7%

2022*
2,8%

*Estimativa.
Fonte: IBGE 2017-2021/ABRAS.

*Estimativa.
Fonte: IBGE 2017-2021/PNAD.

ANHEMBI. 
HÁ MAIS DE 75 ANOS LEVANDO 
QUALIDADE E PROTEÇÃO PARA
OS LARES DE TODO BRASIL.

A Anhembi tem uma longa e tradicional história em seu ramo de atuação.
Com as marcas Qboa e Super Candida, nos tornamos sinônimo de categoria
em água sanitária e líderes de mercado no segmento. Hoje, possuímos uma linha 
completa de produtos, que refletem o nosso comprometimento em sempre trazer 
inovações e soluções para manter a casa do brasileiro protegida.

anhembi.ind.br

qboaoficial

super_candida
supercandida.com.br

qboa.com.br
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Inovar, do latim innovare, é realizar algo novo ou que nunca havia sido feito antes ou, 
simplesmente, produzir novidades. Palavra simples e poderosa onde reside o novo, o 
avanço, o porvir. Mas ela se faz com o trabalho presente e, em 2022, eventualmente 

possamos vislumbrar o fim do período pandêmico. A pandemia da covid-19 adiantou o futuro, nos 
fez viver “novos tempos” no presente, estabeleceu o “novo normal”. A sociedade, as relações 
interpessoais e o mercado foram atingidos abruptamente, não houve opção senão reagir com 
inovação sustentável. 

Pela emergência, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) promoveu inúmeras 
intervenções regulatórias a fim de permitir acesso à população a produtos importantes no 
combate ao inimigo invisível e colocou na vitrine “velhos” conhecidos: saneantes e cosméticos. 
A Anvisa inovou na excepcionalidade, flexibilizou e respondeu à altura que o desafio exigiu. 

Foi perceptível o movimento pujante das indústrias do setor de saneantes e cosméticos, apresentando 
para avaliação da Agência novas tecnologias e moléculas, entre tantas outras demandas. Movimento 
bem-vindo que impôs, muitas vezes, profundas reflexões interpretativas da legislação sanitária para 
responder à questão base: essa nova tecnologia está sujeita à vigilância sanitária? 

JÁ NÃO BASTA INOVAR, 
É PRECISO PERGUNTAR:  
qual o impacto ambiental 
e social “do novo”?

RODRIGO JOSÉ VIANA OTTONI
Gerente; Gerência de Produtos de Higiene, Perfumes, 
Cosméticos e Saneantes; Terceira Diretoria; Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa); Brazilian Health Regulatory Agency
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Em trabalho acadêmico intitulado “Agências reguladoras no Brasil: análise do 
poder normativo frente ao controle Legislativo”,1 Rodrigo J. V. OTTONI (2017, p. 
44) destaca que: “apontar objetivamente qual a fronteira que a lei deve delimitar 
para o exercício regulador é uma árdua tarefa, pelo dinamismo que envolve. 
O dinamismo se dá pela alta complexidade social e velocidade com que há 
alterações tecnológicas.” A pandemia deu forma a essa árdua tarefa.

Se o mercado inova, a agência 
reguladora inova.  

Com a Anvisa não é diferente!

Reflexo dessa afirmação pode ser constatado na Agenda Regulatória (AR) 2021-
2023 da Anvisa.2 Dos projetos apresentados, destacam-se o 12.1 – Definição de 
requisitos para submissão da avaliação de eficácia para novas tecnologias com 
ação saneante, e o 1.24 – Estabelecimento de modelo de Ambiente Regulatório 
Experimental (Sandbox Regulatório) para a Anvisa. 

Para além da inovação, a sociedade está cada vez mais atenta ao engajamento das 
empresas – produtos e serviços – com a sustentabilidade. Esse é um critério que 
tem se tornado cada vez mais relevante na escolha do consumidor, pautando o 
“consumo consciente”. Nesse aspecto, as empresas devem estar atentas em como 
seu negócio está relacionado ao “ESG”, sigla em inglês para “environmental, social 
and governance”, cuja tradução livre é “ambiental, social e governança”. Já não 
basta inovar; é preciso perguntar: qual o impacto ambiental e social “do novo”?

Assim, encontra-se inovação sustentável na confecção de embalagem com 
insumo oriundo de reciclagem ou biodegradável; na cadeia de coleta com 
disponibilização de logística-reversa; no desenvolvimento de ativo que não deixa 
resíduo no meio ambiente; na fabricação de produtos de forma orgânica; na 
possibilidade de reutilização de embalagens, entre inúmeras outras formas. 

De modo semelhante, o ESG também reverbera nos seguintes projetos 
regulatórios na AR (2021-2023) da Anvisa: 

1.1 autorização para esgotamento de estoque de produtos sujeitos à 
vigilância sanitária; 

1.4 compartilhamento de áreas produtivas entre produtos para saúde, 
higiene, cosméticos, alimentos e/ou insumos farmacêuticos; 

1.11 identificação de estratégias para promover o acesso às informações 
necessárias ao consumo seguro de produtos sujeitos à vigilância 
sanitária por pessoas portadoras de deficiência visual;  

4.2 estabelecimento de requisitos específicos para certificação orgânica 
de produtos para higiene pessoal, cosméticos e perfumes e de seus 
ingredientes; 

4.7 revisão do Regulamento Técnico para empresas que exerçam atividade 
de fracionamento de produtos de higiene pessoal, cosméticos e 
perfumes com venda direta ao consumidor. 



Referências
1.  Agências reguladoras no Brasil: análise do poder normativo frente ao controle Legislativo. OTTONI, 

Rodrigo J. V. (2017, p. 44) Disponível em: <https://www.bdm.unb.br/handle/10483/17892>. Acesso em: jun. 2022.

2.  Agenda Regulatória da Anvisa 2021-2023. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/
regulamentacao/agenda-regulatoria/agenda-2021-2023>. Acesso em: jun. 2022.

Neste particular, Ottoni (2017, p. 27) frisa que: “A intensa 
produção normativa constatada pode ser interpretada 
como resposta à ‘grande velocidade com as que as 
inovações tecnológicas são operadas, o que exige do 
Estado respostas rápidas e tecnicamente adequadas’ 
(Furtado, 2013, p. 150), inferindo-se que as agências 
reguladoras estão, a priori, cumprindo o papel 
regulatório a elas emancipado”, confirmando a notável 
sensibilidade e atenção da Anvisa às demandas da 
sociedade e do setor no sentido de permitir, por meio 
de sua atuação regulatória, a fruição de direitos com 
inovação sustentável. 

SIMPLIFICA
TÁ LIMPO. É BRILUX.

FAMILIABRILUX BRILUX
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Inovação e sustentabilidade são conceitos que juntos podem contribuir para o crescimento sustentável 
das organizações. No segmento de lavanderias, isso não é diferente! Com dois anos de operação, nós da 
OMO Lavanderia, marcamos a grande entrada da Unilever no mercado de varejo e trouxemos expertise, 

tecnologia e sustentabilidade como grandes diferenciais da rede. 

Todo o ecossistema de serviços OMO surgiu exatamente da missão da marca de estar sempre à frente, 
buscando maneiras de facilitar a vida das pessoas que optam por soluções sustentáveis, desejam um serviço 
profissional especializado e não têm tempo ou espaço para realizar a tarefa em casa.

Pensando nisso, trabalhamos com máquinas profissionais de lavar e secar que possibilitam maior economia de 
recursos, algo que pode poupar até 65% de água e energia em comparação com a utilização de uma máquina 
residencial. Para se ter uma ideia, a limpeza de roupas realizada pelas lojas de OMO Lavanderia pode chegar, 
no período de um ano, a uma economia de água de 100.800 litros e mais de 300 mil litros em OMO Lavanderia 
compartilhada – segmento de lavanderias em prédios e condomínios. 

Executamos ações diárias e campanhas de incentivo, fortalecendo nossa visão sustentável como marca. 
Realizamos campanhas de retorno de cabide, dando descontos ao consumidor quando ele devolve o item à 
loja, reforçando um dos principais pilares da sustentabilidade: a reutilização de materiais. Além disso, utilizamos 
materiais recicláveis e reciclados nas embalagens promovendo a adesão do maior número de empresas.

Há ainda a economia financeira, que pode alcançar 40% em gastos em produtos, já que nossas unidades usam 
produtos da linha PRO, que foram desenvolvidos a partir do estudo de tecidos e manchas, tudo com dosagem 
automática. Entendemos que se toda a roupa fosse lavada por um prestador profissional desse serviço, o 
consumo de plástico também seria reduzido em 10 kg por ano, valor muito significativo. 

Comprometidos com soluções eficazes e sustentáveis, acreditamos que a inovação, associada às áreas de 
tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, e na gestão como um todo, seja o caminho principal para o avanço 
socioambiental.

TEO FIGUEIREDO
Diretor de OMO Lavanderia

OMO LAVANDERIA  
E SEU 
COMPROMISSO 
COM A 
INOVAÇÃO E A 
SUSTENTABILIDADE
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Estamos revolucionando o segmento por meio de uma das marcas mais amadas do Brasil, utilizando nossas 
tecnologias e expertise no segmento de higienização e cuidado com roupas e tecidos como principais aliadas 
no desenvolvimento de diversos serviços que aumentam nosso portfólio, como as lavanderias, e oferecem um 
ecossistema completo para atender às necessidades de todos os perfis de consumidores.

Queremos transformar a relação do cliente com as lavanderias profissionais, democratizando e simplificando o 
serviço, sem abrir mão da qualidade e conveniência. Nosso objetivo é evoluir ainda mais e nos tornar a maior e 
melhor rede de lavanderias do Brasil nos próximos cinco anos, apresentando nosso conhecimento elevado e 
um ecossistema de serviços completo para atender todos os nossos clientes. Quando o assunto é inovação e 
sustentabilidade, nós vestimos a camisa!

Possuímos mais de 150 unidades espalhadas entre as cinco regiões do Brasil, sendo duas 
delas lojas próprias da franqueadora, e contamos com três modelos de lojas: 

ESPECIALIZADA
Modelo em que o consumidor não precisa se preocupar com nada. Todo o processo é 
feito por um atendimento especializado, desde o delivery até o cuidado com itens da 
casa, como tapetes, cortinas, vestidos de noiva etc.;

EXPRESS
Lavanderia com modelo híbrido, levando aos consumidores os serviços tradicionais 
de uma lavanderia e também a opção do autosserviço para quem busca agilidade do 
serviço de cesto;

SELF-SERVICE Ideal para aqueles que gostam de realizar todo o processo sozinhos, porém, fora de 
casa e com a qualidade de máquinas profissionais.

Somos um hub completo de serviços inovadores e diretos que agregam valor aos negócios, 
com serviços como:

OMO Costura Voltado ao reparo e ajuste das roupas; 

OMO Casa Destinado ao cuidado com colchões e sofás – com o diferencial de realizar a 
secagem imediata do item; 

OMO Locker Um armário inteligente em condomínios para atender de forma mais ágil e prática as 
demandas de delivery para limpeza das roupas;

Aplicativo OMO 
Lavanderia

Recurso para uso de diversos segmentos de lavanderia da marca agrupados em um 
só lugar.
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Naturalmente, temos o hábito de falar que sustentabilidade é uma tendência, discurso inclusive muito 
presente no mercado de saneantes. Porém, gostaria de encorajar a todos que estão lendo este 
texto para mudar definitivamente esse antigo hábito, afinal, sustentabilidade é uma realidade que já 

incorporamos no nosso dia a dia, e para a qual não há retorno.

Circulando pelas gôndolas ou aplicativos de compras, é inevitável encontrarmos produtos contendo em suas 
embalagens termos como: biodegradável, concentrado, ingredientes naturais, fórmulas livres ou “sem isso” e 
“livre daquilo”, em um vocabulário que o consumidor muitas vezes não compreende, porém, reconhece como 
positivo para a sua decisão de compra. 

Isso por si só já é um grande insight para entendermos, por exemplo, que as fórmulas dos limpadores, 
desinfetantes e inseticidas da Reckitt Hygiene Industrial não são mais desenvolvidas como antigamente, 
quando pensávamos que sustentabilidade era apenas uma tendência.

As pesquisas atuais também nos confirmam está mudança de comportamento do consumidor. Segundo dados 
da Nielsen, 40% dos brasileiros já estão mudando os seus hábitos para um consumo mais sustentável, e os 
produtos de limpeza com atributos sustentáveis crescem até três vezes mais em vendas do que os “regulares”. 

Esses dados justificam, de maneira simples, o pilar econômico quando falamos de sustentabilidade, afinal, 
não podemos continuar com a mentalidade de que produtos sustentáveis são mais caros e aceitarmos isso 
como motivo para mantermos os velhos hábitos vigentes. O momento exige um movimento de incentivo ao 
uso de produtos sustentáveis, pois quanto mais consumidores utilizarem tais itens, maior a escala produtiva e, 
portanto, mais atrativos ficam os custos.

Quando refletimos sobre sustentabilidade, inevitavelmente pensamos no aspecto ambiental, e imagens como 
a de quedas d’água repletas de espuma, enormes montanhas de lixo e escapamentos de veículos soltando 
fumaças escuras vêm à nossa mente em poucos segundos. Apesar de não resolvermos o problema sozinhos, 
podemos contribuir para a sua solução, e isso é fundamental para alcançarmos em conjunto o objetivo maior - 
cuidar do nosso planeta. 

Atualmente, existem diversas matérias-primas que trazem um impacto muito menor para o meio ambiente 
e benefícios para toda a cadeia da indústria - como as fontes renováveis, que possuem menor pegada de 
carbono na sua produção. Dessa forma, podemos, sim, tornar os nossos hábitos de limpeza do dia a dia muito 
mais amigáveis ambientalmente, e por que não incluí-los em nossos lançamentos da indústria?

FÓRMULAS 
SUSTENTÁVEIS 

uma tendência que 
se tornou realidade

ELVIS BARRETO
Gerente de Pesquisa e 

Desenvolvimento da Reckitt 
Hygiene Industrial



17.ª edição | 45

E reforço que o consumidor é a grande estrela dessa realidade. Quando identificamos que a indústria 
de produtos saneantes tem uma penetração maior nos lares brasileiros do que temos de água 
potável, eletricidade e gás de cozinha, entendemos a dimensão e a responsabilidade da nossa 
indústria em se engajar no desenvolvimento sustentável. 

O investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, sempre respeitando os parâmetros 
de qualidade nos produtos - por meio de extensos estudos de estabilidade, segurança e eficácia 
-, é inegociável para a manutenção deste movimento de transformação dos portfólios atuais 
para fórmulas mais sustentáveis, obviamente sempre buscando compreender cada vez mais a 
necessidade deste novo consumidor, ou melhor, os novos hábitos dos nossos consumidores.

O mercado de bens de consumo mudou drasticamente nos últimos anos, a forma como as transações 
financeiras ocorrem também mudou e até mesmo a maneira como as pessoas se relacionam. Nesse 
contexto, estímulo todos a refletirem sobre essas transformações e pensar em como podemos 
contribuir para um mundo mais verde, por meio da redução dos nossos impactos ambientais.

Na Reckitt Industrial temos objetivos claros de sustentabilidade que permeiam as nossas ações, projetos 
e decisões diariamente, por exemplo, participamos do projeto Dê a Mão para o Futuro que 
gerencia resíduos sólidos pós-consumo, além de muita pesquisa para novas fórmulas e 
embalagens alinhadas com a economia circular. E para alcançarmos o nosso propósito 
de criar um mundo mais limpo e saudável, fica o meu convite: vamos juntos?



Cada vez mais produtos diferenciados ocupam os espaços nas prateleiras dos supermercados. Eles 
atendem à demanda crescente de consumidores seletivos em busca de propriedades que agreguem 
vantagens a esses itens, tais como proteção solar, repelência a insetos, bloqueio de odores, ação 

antibacteriana, resistência à deterioração por ataque de fungos – os bolores! – entre outras vantagens 
competitivas incorporadas. 

Para a pesquisadora Patricia Léo, do Laboratório de Biotecnologia Industrial do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT), no ano de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia 
da covid-19, vieram à luz oportunidades de mercado para produtos em diversos setores da economia. 
“Especialmente para aqueles com ação virucida ou antiviral, ou seja, eficazes contra vírus, e que ganharam 
destaque no enfrentamento ao novo coronavírus SARS-CoV-2.”

Diversas tecnologias já existentes e outras novas apresentaram-se como possíveis barreiras à contaminação 
pelo novo coronavírus.  “A lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, é muito clara em relação à necessidade de 
comprovação de eficácia e segurança no que diz respeito aos produtos sujeitos à vigilância sanitária”, explica a 
pesquisadora do IPT.

Eficácia a toda prova
Segundo Patricia Léo, a manipulação segura nos testes de eficácia de produtos, usando diretamente o vírus 
SARS-CoV-2, exige laboratórios com nível de biossegurança 3 (NB-3). “Orientações internacionais indicaram 
o uso de outras espécies virais com risco biológico 2 para os testes de eficácia. Para cada categoria de 
produto com suas características particulares existe um procedimento adequado, descrito nas normas técnicas 
internacionais, garantindo uma avaliação correta.” 

Patrícia explica que os ensaios de avaliação da eficácia antiviral ou virucida de produtos contra vírus, 
diferentemente dos ensaios para verificar a ação antimicrobiana contra bactérias e fungos, apresentam suas 
particularidades vinculadas à forma de propagação viral. “Vírus são considerados parasitas intracelulares e sua 
sobrevivência depende de uma célula específica que possa ser infectada por ele. Algumas cepas virais utilizam 
o mecanismo genético da célula para sua replicação, até o rompimento celular. Assim, de maneira indireta, a 
presença do vírus pode ser evidenciada pelos danos celulares observados ao microscópio óptico. No caso de 
um produto eficaz contra os vírus, as células utilizadas no teste permanecem intactas e saudáveis.”

COMBATE À  
COVID-19

PATRICIA LÉO
Graduação em Ciências 
Biológicas pela Universidade 
de São Paulo (USP); 
Mestrado e Doutorado em 
Biotecnologia pela USP

46 | anuário 2022



De acordo com o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, o novo coronavírus atendeu os critérios da 
declaração de emergência da saúde pública de interesse internacional. “Em momentos como estes, a parceria 
entre iniciativas públicas e privadas pode acelerar a resposta necessária em tempos de crise, fornecendo 
soluções em curto intervalo de tempo, tais como vacinas, dispositivos médicos, terapias e oportunidades de 
alternativas inovadoras avançarem mais rapidamente, trazendo contribuições para a saúde pública e para a 
sociedade como um todo.” 

Tecnologia público/privada 
Da desinfecção ambiental a produtos de uso pessoal e doméstico, o IPT, um instituto público vinculado à 
Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, em parceria com o setor produtivo, teve 
uma contribuição intensa no apoio e desenvolvimento de testes para avaliar a eficácia da descontaminação de 
equipamentos geradores de ozônio e equipamentos com luz ultravioleta. 

“O objetivo era a desinfecção de ambientes com a água ozonizada e descontaminação de itens de proteção 
individual empregando equipamentos portáteis geradores de água ozonizada e radiação ultravioleta, 
respectivamente. Também atuamos na avaliação da eficácia de desinfecção de tecidos contendo 
nanopartículas e de diversos outros tipos de produtos, incluindo enxaguatórios bucais, sabonetes para as 
mãos, óleos essenciais e alvejantes para roupas, entre outros. Todas as tecnologias e produtos avaliados que 
atenderam aos requisitos das normas para avaliação mostraram-se eficazes na eliminação viral.”

Na avaliação da qualidade biológica do ar em transporte público, o IPT também teve forte contribuição junto 
aos órgãos públicos, como a Secretaria dos Transportes Metropolitanos e SPTrans, na seleção de tecnologias 
que pudessem eliminar contaminações ambientais. “De acordo com a Nota Técnica da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) N.° 108/2020, é reconhecido que o ozônio tem a capacidade de atingir níveis mais 
altos de desinfecção que o cloro ou a luz ultravioleta em plantas de água de grande porte, mas apresenta 
algumas restrições de uso devido à sua ação corrosiva e toxicidade para humanos e animais. Da mesma forma, 
a luz ultravioleta também é eficaz na desinfecção de ambientes, mas deve seguir as orientações da Nota 
Técnica da Anvisa N.° 32/2021, principalmente sobre os cuidados de segurança para o seu uso.”

Além das avaliações de eficácia de desinfecção dos produtos, o IPT também desenvolveu novas tecnologias 
apoiadas na nanobiotecnologia, com forte aderência para a mitigação de contaminações biológicas e para 
diagnóstico rápido da presença do vírus usando biossensores. 

“Um desses trabalhos foi iniciado em 2018, focado no desenvolvimento do processo químico de síntese de 
material nanoestruturado à base de cobre, que ganhou relevância com a eclosão da pandemia da covid-19. 
Ao entrar em contato com micro-organismo ou vírus o mineral rompe sua membrana externa e o destrói. Na 
escala nanométrica, esses efeitos são potencializados. Os materiais nanoestruturados obtidos apresentaram 
a eficácia de 99,999% na eliminação do coronavírus, quando avaliados na forma de dispersão líquida e após 
impregnação em tecido. Em 2020, o IPT e uma empresa parceira depositaram uma patente de processo 
produtivo para obtenção de nanopartículas de cobre com tecnologia nacional”, relata Patrícia.
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Permanecer relevante na Indústria de Limpeza
requer equilibrar 3 requisitos chave

Medley® é a solução

1. Experiência
de Limpeza

2. Custo de
formulação competitivo

3. Ser melhor para as
pessoas e para o planeta

Além do cobre, outro metal também ganhou relevância nos 
desenvolvimentos tecnológicos do Instituto. “O ouro, na 
forma nanométrica, foi sintetizado por rota química para que 
suas nanopartículas fossem aplicadas no desenvolvimento 
de biossensores para rastrear o vírus SARS-CoV-2. De 
modo preciso, personalizado e de baixo custo, a presença 
do vírus em amostras de saliva, ou swab nasal, pode 
ser rapidamente detectada. Uma tecnologia também em 
parceria entre o setor público e privado, resultando em 
mais um pedido de patente de tecnologia nacional.”

Para o momento da emergência e urgência impostas pela 
pandemia da covid-19, a opção por rotas químicas para a 
síntese das nanopartículas de cobre e ouro garantiu chegar 
mais rapidamente aos produtos propostos. “Para processos 
mais sustentáveis e de menor impacto ambiental, as 
nanopartículas também podem ser obtidas por rotas 
biológicas. Hoje, o IPT já tem avanços na obtenção das 
nanopartículas de prata por duas rotas biológicas distintas 
e prontas para serem ofertadas a parceiros interessados. 
Esses conhecimentos abrem oportunidades para que 
outras nanopartículas possam ser obtidas por rota 
biológica, incluindo cobre e ouro”, finalizou Patrícia. 
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A manutenção da saúde e a promoção de qualidade de vida das pessoas indubitavelmente passam pelo 
asseio adequado dos ambientes que elas habitam e frequentam, sendo que os saneantes, em geral, têm 
um papel fundamental nesse sentido. Mais do que nunca, em tempos de pandemia, a sociedade tem 
aprendido a importância da limpeza dos ambientes como prática eficiente para a eliminação de fômites 
– nome técnico para as superfícies que podem estar contaminadas com vírus e bactérias patogênicas.

A maioria dos produtos do mercado de saneantes e produtos de limpeza atualmente contêm em sua 
formulação componentes sintéticos, derivados de petróleo, compostos que apresentam alta persistência 
no meio ambiente, além de muitos serem ainda testados em animais em relação ao potencial alergênico. 
Entretanto, existe uma tendência mundial crescente no desenvolvimento e na popularização de saneantes de 
formulação ecológica, que sejam baseados em produtos naturais e biodegradáveis, não testados em animais, 
apresentando-se como opções mais sustentáveis para o planeta e seguros para a população como um todo. 
A empresa Onda Eco, situada em Curitiba, possui atualmente um portfólio de saneantes ecológicos que 
cumprem tais requisitos, estando inclusive em sinergia com vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da agenda de 2030, como Saúde e Bem-Estar, Vida na Água e Vida Terrestre.

Os saneantes idealizados e comercializados pela Onda Eco já cumprem uma série de requisitos 
ecológicos e saem à frente do mercado nesse sentido. Contudo, o dinamismo da inovação e das novas 
tendências e necessidades mundiais abre espaço para uma importante oportunidade de melhoria em 
relação à forma física de apresentação deles. 

Hoje, a linha de saneantes da empresa (assim como do mercado todo em geral) é constituída por 
produtos na forma líquida, com quantidades entre 80% e 95% da composição sendo água. Assim, 
há uma tendência mundial em direcionar esforços para a comercialização de produtos concentrados 
em estado sólido, de forma a economizar recursos através da otimização da quantidade de materiais 
utilizados nas embalagens, facilitando a logística pelo transporte de produtos de menor volume 
(consequentemente otimizando a quantidade de combustíveis para transporte e a emissão de poluentes) 
e aumentando a segurança durante o transporte e armazenamento por eliminar riscos de vazamentos.

ALANA CRISTINE PELLANDA FRANCYELLE CALEGARI
Pesquisadoras da Área de Smart Materials, Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica (ISI)

INDÚSTRIA DE 
SANEANTES E NOVAS 
NECESSIDADES 
AMBIENTAIS:  

como a inovação pode ser 
uma chave para um viés 
mais sustentável
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Com foco na sustentabilidade e com espírito inovador, a Onda Eco está desenvolvendo, junto à 
equipe da área de Smart Materials do Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica (também situado 
em Curitiba), um projeto de pesquisa aplicada para a obtenção de saneantes com apresentação 
sólida. Em adição, os novos produtos desenvolvidos também contarão com embalagens de papel 
e, dessa forma, além da redução de gastos e recursos destinados ao transporte, também existirá a 
substituição do plástico destinado às embalagens. Vale ressaltar que, segundo dados apresentados 
no relatório da World Wide Fund for Nature (WWF), o Brasil é o quarto país que mais produz lixo 
plástico no mundo e anualmente são mais de 11 milhões de toneladas de embalagens produzidas 
e descartadas – números que reforçam a evidente necessidade por formas alternativas para a 
apresentação de produtos.

O conceito de produtos sólidos começou a ser mais efetivamente difundido na sociedade a partir 
de produtos de higiene pessoal, como shampoos, condicionadores e outros produtos capilares, o 
que reforça a tendência que se apresenta e indica que de fato há um novo perfil de consumo a ser 
explorado. 

A inovação presente no desenvolvimento de saneantes sólidos nacionais, inclusive, se apresenta 
no contexto de um dos pilares do novo e tão falado modelo de produção e consumo denominado 
Economia Circular, o qual busca a otimização do uso de matérias-primas e recursos (como água e 
energia). Esse novo e ascendente modelo vem para substituir o modelo econômico e industrial linear 
que conhecemos até hoje, baseado no modo “take-make-dispose” (coletar, produzir e descartar), cuja 
operação já não encontra mais espaço para se manter a longo prazo dado o aumento populacional, a 
crescente demanda por produtos e soluções e a finitude de recursos existentes no planeta.

Iniciativas como essas reforçam a importância da inovação mesmo dentro dos setores mais 
tradicionais e estabelecidos do mercado, dada a urgência das questões ambientais e a necessidade 
de tropicalização de tecnologias existentes apenas fora do Brasil.  Explorar novos nichos de mercado 
baseados em soluções sustentáveis é o futuro - do setor de saneantes e do mundo como um todo.

Referências 
1. Ellen MaCarthur Foundation. “The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics & catalysing action”. 

2017. Disponível em: <https://www.ondaeco.com.br/>. Acesso em: maio 2022.

2. WWF-Brasil. Brasil é o 4.o país do mundo que mais gera lixo plástico. 2019. Disponível em: <www.wwf.org.
br/?70222/Brasil-e-o-4-pais-do-mundo-que-mais-gera-lixo-plastico>. Acesso em: maio 2022.

3. Onda Eco. 2022. Disponível em: <https://www.ondaeco.com.br/>. Acesso em: maio 2022.

4. SENAI. Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica: Projetos de alto impacto industrial, tecnológico e 
econômico. 2022. Disponível em: <https://www.senaipr.org.br/tecnologiaeinovacao/nossarede/eletroquimica/>. 
Acesso em: jun. 2022.



17.ª edição | 51
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especializado, logística customizada às necessidades do cliente e pontualidade 

nas entregas, a Química Anastacio atende a todo o mercado brasileiro através de 

seus 5 Centros de Distribuição, laboratórios próprios, parque de tanques a granel 

e linhas de envase em ambiente GMP. Por isso, atua há mais de 80 anos e 

está entre as maiores distribuidoras de produtos químicos da América Latina.

Para mais informações: 

11 2133 6600  |  contato@anastacio.com 

Os melhores
elementos do 
mundo para 
uma química
perfeita.

Domissanitários



No momento atual, a indústria está muito atenta aos novos consumidores, cada vez mais exigentes. 
As informações sobre aquilo que consumimos ganharam mais relevância. Quem sai às compras vai mais 
bem informado sobre o que deve ou não levar para casa, principalmente no que diz respeito à qualidade 
e procedência dos produtos e à segurança da sua família. A preocupação não envolve somente índices 
calóricos, ingredientes ou os materiais utilizados pela indústria para a produção, mas também a procedência 
dos itens, sua autenticidade, validade e até questões quanto ao destino dos resíduos. Cuidados como esses 
têm como resultado o fortalecimento da relação de confiança entre marcas e seu público consumidor. 

Nesse contexto, a embalagem ganha um papel ainda mais importante. A nova proposta de comunicação das 
marcas com seu público é oferecer a melhor experiência possível quando se busca um produto no ponto de 
venda, seja no ambiente físico ou digital. A massificação do acesso à internet e do uso dos smartphones trouxe 
várias possibilidades para evoluirmos essa comunicação. 

Acompanhando essa tendência, a GS1 está trabalhando intensamente no Brasil e no mundo para a divulgação 
dos benefícios do código bidimensional nas embalagens, o chamado Código 2D, capaz de armazenar muito 
mais informações que o código linear, como lote, data de validade, entre outras.

Utilizando o código bidimensional, as indústrias podem se comunicar de forma transparente com os pontos de 
venda e ainda interagir melhor com parceiros e consumidores. 

Os Códigos 2D são a evolução do atual código de barras e funcionam como uma embalagem estendida do 
produto, possibilitando a inserção de dados adicionais e variáveis, contribuindo para ações de prevenção de 
perdas, recall, logística reversa, economia circular, sustentabilidade, campanhas promocionais e muito mais. 
E tudo isso com um código que pode ser impresso em uma área bem menor na embalagem e que pode ser 
lido por qualquer celular. 

JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA
Presidente da Associação Brasileira de 
Automação - GS1 Brasil

CÓDIGOS 2D: 
uma revolução 
em curso
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Essa é uma grande oportunidade para o desenvolvimento de embalagens inteligentes. O Código 2D, através 
do GS1 QR Code, proporciona uma nova forma para que indústrias e produtores transmitam ao consumidor 
qualquer tipo de informação, incluindo recursos multimídia. Portanto, não se espante se encontrar alguém 
“conversando” com as embalagens no supermercado! Além de dados dos produtos, é possível acessar 
conteúdo institucional, que aprimora a interação e reforça o elo emocional com as marcas. Ou seja, o Código 
2D é uma solução que diferencia as marcas perante o público e pode gerar oportunidade de crescimento e 
resultados mais positivos.

Quando falamos em área menor ocupada pela impressão do código nas embalagens, devemos lembrar de 
outro padrão GS1 de código bidimensional, o GS1 DataMatrix, muito usado no setor da saúde e em processos 
industriais de condições adversas. Ele permite a codificação de grande quantidade de informações em um 
espaço muito compacto. Pode até mesmo ser gravado a laser na superfície de uma peça. Outra aplicação 
adequada ao GS1 DataMatrix é para dados variáveis no ponto de venda e para a identificação de unidades 
logísticas. 

Criamos, então, novas possibilidades para a indústria e o varejo, físico e digital, de simplificar processos, 
melhorar a gestão e o controle de estoques, monitorar a data de validade, além de prevenir perdas. Essa 
simples mudança nas embalagens vai permitir que todos os elos da cadeia de suprimentos se conectem de 
forma rápida, segura, transparente e sustentável. A soma de todos esses fatores favorece os processos de 
automação, por um lado, e a criação de melhores experiências do consumidor na outra ponta da cadeia. 

Buscar e encontrar
A rastreabilidade é mais um dos grandes benefícios gerados 
pelo Código 2D, por garantir o controle da qualidade dos 
produtos, já que permite o acompanhamento do percurso, 
desde a matéria-prima na sua origem até o consumidor. 
Além disso, esse padrão propicia a troca eficiente de um 
grande volume de dados de várias fontes e em diferentes 
formatos, o que é cada vez mais complicado quando se 
trata de recalls de produtos, por exemplo. Para todos 
os integrantes da cadeia de suprimentos, portanto, é 
essencial um código que ofereça mais possibilidades 
de automação nos processos de rastreabilidade e 
controle logístico.

O maior objetivo da rastreabilidade é termos o 
histórico dos itens que chegam ao consumidor e 
toda sua vida útil. Excelência com menor custo e 
satisfação do consumidor são as fórmulas para 
obtermos um padrão de vida melhor. Os processos 
tornam-se mais eficientes e colaborativos, 
permitindo não só a rastreabilidade dos itens, mas 
a performance e os resultados das iniciativas de 
economia circular.
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A economia brasileira passa por um momento desafiador, refletindo o cenário mais complexo do mundo, com 
risco real de estagnação do crescimento aliada à disparada da inflação, sobretudo pelo aumento dos preços 
de energia. Para enfrentar adversidades, a situação exige tomada de decisão racional baseada em informações 
concretas. Não é hora de navegar no escuro apenas guiado pelas estrelas.

As incertezas e volatilidades do mundo atual foram captadas por recente pesquisa do Bank of America 
(BofA), com 266 gestores de fundos responsáveis por US$ 747 bilhões, que mostrou que os temores de uma 
estagflação estão no maior patamar desde a crise financeira de 2008. E o Banco Mundial vê como real a 
possibilidade de os países terem que lidar com uma turbulência econômica semelhante ao dos anos 1970, 
quando os preços dispararam ao mesmo tempo em que a renda despencou e os postos de trabalho foram 
destruídos.

Por isso, mais do que nunca, navegar de maneira cautelosa com um mapa detalhado se tornou imprescindível 
para maximizar oportunidades e evitar perdas, ou como escreveu William Shakespeare na peça Júlio Cesar: 
“Urge, portanto, aproveitar o curso da corrente, ou perder nossas oportunidades”.

E oportunidades existem tanto no varejo moderno quanto no e-commerce – é preciso adaptar-se ao cenário 
tendo em mente o melhor interesse do consumidor. A NielsenIQ elaborou uma série de estudos que apontam 
tendências dos canais de autosserviço (como supermercados e hipermercados), Cash & Carry (atacarejo) e 
Farma, assim como as lojas on-line. A principal recomendação é maximizar oportunidades que caibam no bolso 
do brasileiro. 

OPORTUNIDADES 
DIANTE DA NOVA 
REALIDADE
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CLAUDIO CZARNOBAI
Head de Pequenas e Médias Empresas da NielsenIQ na América Latina
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A principal questão hoje gira em torno do abastecimento dos lares 
brasileiros. Uma saída para o canal Cash & Carry é apostar em 
embalagens maiores, que oferecem economia no preço kg/litro 
porque entendemos que podem ser alavancas de crescimento. Ao 
mesmo tempo, categorias de indulgência devem receber cuidado 
extra dos canais porque é justamente onde o consumidor sente 
que está se recompensando, como se a compra representasse 
um prêmio. Por isso, embalagens menores e opções de marcas 
mais baratas ajudam a manter o produto mais acessível ao novo 
orçamento.

Outras duas recomendações são: proteção de preço (garantia de 
custo mais baixo que a concorrência) de embalagens de entrada 
para experimentadores, o que pode ser impulso de volume para 
categorias mais caras, e diferenciação de portfólio, que pode ser 
uma estratégia para manter o consumidor engajado em categorias e 
marcas com maior valor agregado.

Mas não só isso, é importante as marcas terem em mente que elas 
são cobradas por ações de responsabilidade social por parte dos 
consumidores. Recente pesquisa da NielsenIQ Rainbow Homes 
mostrou que responsabilidade social é o fator mais valioso na 
motivação de compra e frequência de consumo dos domicílios 
brasileiros. Para 84,4% dos lares com um integrante LGBTQIA+, essa 
motivação é importante.

Isso mostra que as marcas têm uma oportunidade de engajamento 
para atrair o consumidor através de ações proativas, sejam voltadas 
ao meio ambiente, ao social ou a outra causa importante para a 
sociedade. Isso é, sem dúvida, uma excelente alternativa na busca 
por fidelização a já tão desgastada disputa por preços.

O consumidor brasileiro já teve de se adaptar a uma série de 
mudanças impostas pela pandemia da covid-19. Ele aprendeu a usar 
de forma mais inteligente os diversos canais disponíveis, assim como 
se adaptou às compras no ambiente on-line. O e-commerce nos 
últimos dois se tornou opção viável e rápida para compras das mais 
diversas categorias, de telefonia e eletrônicos a alimentos e bebidas, 
passando por casa e decoração.

A última edição do Webshoppers, o mais completo raio-x do 
e-commerce brasileiro, revelou que as vendas on-line totalizaram 
R$ 182,7 bilhões no ano passado, uma alta de 27%, com 12,9 
milhões de novos consumidores. Ou seja, é um canal com muitas 
oportunidades, em que o brasileiro está aberto a novas experiências 
e experimentações. Ou seja, um canal com muitas possibilidades.

Como escrevi no início do texto, o cenário da economia mundial, não 
só do Brasil, é desafiador, mas existem caminhos para serem trilhados 
de forma a nos adaptarmos à nova realidade. Entender as tendências 
e elaborar respostas flexíveis que colocam o bolso do consumidor 
em primeiro lugar é uma saída ideal para maximizar resultados. 
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DETERGENTES PARA LAVAR ROUPA
(em pó e líquido)

Valor, em R$ mil 
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Fonte: NIELSEN IQ.

* Houve complemento do canal Cash & Carry (atacarejo).
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DETERGENTES PARA LAVAR ROUPA
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AMACIANTES
Volume, em mil litros 
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AMACIANTES
Valor, em R$ mil
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SABÃO EM BARRA 

SABÃO EM BARRA 

Valor, em R$ mil

Volume, em toneladas
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DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA
(líquido) 

DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA
(líquido) 

Valor, em R$ mil

Volume, em mil litros
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ÁGUA SANITÁRIA E ALVEJANTES
Volume, em mil litros

2017 2018
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Fonte: NIELSEN IQ.
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ÁGUA SANITÁRIA E ALVEJANTES
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DESINFETANTES

DESINFETANTES
Valor, em R$ mil

Volume, em mil litros
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Fonte: NIELSEN IQ.
* Houve complemento do canal Cash & Carry (atacarejo).

Fonte: NIELSEN IQ.
* Houve complemento do canal Cash & Carry (atacarejo).
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27
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2021*

2021*

1.
20

1.
62

7
28

6.
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LIMPADORES PARA BANHEIRO 

LIMPADORES PARA BANHEIRO 
Valor, em R$ mil

Volume, em mil litros

2017 2018 2019 2020*
Fonte: NIELSEN IQ.

* Houve complemento do canal Cash & Carry (atacarejo).

2021*

13
.5

76

13
.5

67

24
.9

40

13
.7

28

14
.1

34

Fonte: NIELSEN IQ.
* Houve complemento do canal Cash & Carry (atacarejo).
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39
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1

1.
42
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1
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Valor, em R$ mil

Volume, em mil litros

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020*

2020*

Fonte: NIELSEN IQ.
* Houve complemento do canal Cash & Carry (atacarejo).

Fonte: NIELSEN IQ.
* Houve complemento do canal Cash & Carry (atacarejo).

2021*

2021*

18
9.

97
3

19
1.

96
7

30
0.

58
3

19
7.

22
2

20
5.

20
5

MULTIUSOS
(concentrados de limpeza) 

MULTIUSOS
(concentrados de limpeza) 
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ESPONJAS SINTÉTICAS 

ESPONJAS SINTÉTICAS 
Valor, em R$ mil

Volume, em milhares de unidades

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020*

2020*

Fonte: NIELSEN IQ.
* Houve complemento do canal Cash & Carry (atacarejo).

Fonte: NIELSEN IQ.
* Houve complemento do canal Cash & Carry (atacarejo).

2021*

2021*

50
5.

38
1

51
7.

51
8

86
8.

78
4

51
0.

25
6

56
2.

68
2



Nossa história

A Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, 
Limpeza e Saneantes de Uso Doméstico e de Uso Profissional 
(ABIPLA) foi fundada em 12 de Novembro 1976 com o propósito 
de representar o setor perante os agentes públicos; promovendo 
discussões sobre competitividade, inovações, saúde pública e 
consumo sustentável.

Atualmente, a entidade é referência nacional em assuntos 
regulatórios e tributários, combate à contrafação (clandestinidade) 
e adequação às normas de proteção ao meio ambiente. Para a sua 
elaboração, a Abipla se inspirou nas mais modernas tendências 
globais sobre o tema, com destaque para as seguintes áreas: 
redução de produtos químicos em geral, redução da geração 
de embalagens, redução da emissão de gases de efeito estufa, 
diminuição do consumo de energia e otimização do uso da água.

Em 1995, a entidade também passou a representar o setor junto 
ao Comitê de Indústrias de Productos de Limpieza Personal, Hogar 
y Afines Del Mercosur (Coinplan) e, em 2005, junto à Asociación 
Latino-Americana de Artículos Domisanitários y Afines (Aliada).

SOBRE NÓS
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Oferecem um controle 
efetivo de insetos, 

aliado às premissas de
 inovação, segurança, 

sustentabilidade e 
responsabilidade 

social

As piretrinas naturais 
são ingredientes ativos 
de origem botânica, 
refinadas a partir da flor 
de uma espécie de 
crisântemo. São compostas 
por 6 ésteres de ação inseticida.

Piretrinas
 Naturais
no controle de pragas urbanas

ENVIRONMENTAL HEALTH DIVISION

Inseticidas baseados
em piretrinas naturais

Pode ser utilizado como
ingrediente ativo para 
formulação de inseticidas 
domésticos, como aerossóis,
pastilhas e vaporizadores
líquidos.

www.sumitomochemical.com

Para a linha de controle profissional de vetores
e pragas urbanas, destacamos o Riptide, ideal
para aplicação em áreas sensíveis e críticas.
Combinação de efeito de choque, desalojamento
e mortalidade sem deixar resíduos.
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Inseticidas baseados
em piretrinas naturais

Pode ser utilizado como
ingrediente ativo para 
formulação de inseticidas 
domésticos, como aerossóis,
pastilhas e vaporizadores
líquidos.

www.sumitomochemical.com

Para a linha de controle profissional de vetores
e pragas urbanas, destacamos o Riptide, ideal
para aplicação em áreas sensíveis e críticas.
Combinação de efeito de choque, desalojamento
e mortalidade sem deixar resíduos.
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INSETICIDAS AEROSSÓIS 

INSETICIDAS AEROSSÓIS 
Valor, em R$ mil

Volume, em milhares de unidades

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020*

2020*

Fonte: NIELSEN IQ.
* Houve complemento do canal Cash & Carry (atacarejo).

Fonte: NIELSEN IQ.
* Houve complemento do canal Cash & Carry (atacarejo).

2021*

2021*

89
.4

55

88
.7

79

12
4.

89
3

89
.7

58

96
.1

76
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INSETICIDAS ELÉTRICOS 

INSETICIDAS ELÉTRICOS
Valor, em R$ mil

Volume, em milhares de unidades

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020*

2020*

Fonte: NIELSEN IQ.
* Houve complemento do canal Cash & Carry (atacarejo).

Fonte: NIELSEN IQ.
* Houve complemento do canal Cash & Carry (atacarejo).

2021*

2021*
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29
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14

25
.2

90

25
.4

06



74 | anuário 2022

59
.8

02

54
.1

58

73
.6

83

56
.7

44

58
.2

93

INSETICIDAS ARMADILHAS

INSETICIDAS ARMADILHAS
Valor, em R$ mil

Volume, em milhares de unidades

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020*

2020*

Fonte: NIELSEN IQ.
* Houve complemento do canal Cash & Carry (atacarejo).

Fonte: NIELSEN IQ.
* Houve complemento do canal Cash & Carry (atacarejo).

2021*

2021*
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38
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36
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27

28
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29

34
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INSETICIDAS LÍQUIDOS 

INSETICIDAS LÍQUIDOS
Valor, em R$ mil

Volume, em milhares de unidades

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020*

2020*

Fonte: NIELSEN IQ.
* Houve complemento do canal Cash & Carry (atacarejo).

Fonte: NIELSEN IQ.
* Houve complemento do canal Cash & Carry (atacarejo).

2021*

2021*
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INSETICIDAS GÁS FUMEGANTE 

INSETICIDAS GÁS FUMEGANTE
Valor, em R$ mil

Volume, em milhares de unidades

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020*

2020*

Fonte: NIELSEN IQ.
* Houve complemento do canal Cash & Carry (atacarejo).

Fonte: NIELSEN IQ.
* Houve complemento do canal Cash & Carry (atacarejo).
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2021*

34
7

27
5 24

1

28
4

25
2



17.ª edição | 77

37
.0

63

32
.0

62

35
.3

50

29
.1

07

28
.8

20

INSETICIDAS ESPIRAL

INSETICIDAS ESPIRAL
Valor, em R$ mil

Volume, em milhares de unidades

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020*

2020*

Fonte: NIELSEN IQ.
* Houve complemento do canal Cash & Carry (atacarejo).

Fonte: NIELSEN IQ.
* Houve complemento do canal Cash & Carry (atacarejo).

2021*

2021*
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SEGMENTO DOMÉSTICO
bens de consumo
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EMPRESAS ASSOCIADAS À ABIPLA
Companhias nacionais e multinacionais de diferentes tamanhos



INSTITUCIONAL
profissionais

INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
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ABIPLA NA
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HISTÓRICO
A história da Anhembi começou na década de 1940, quando as águas 
sanitárias Qboa® e Super Candida® eram produzidas por duas empresas 
distintas. Nos anos de 1950, a fusão dessas empresas reuniu em uma 
indústria as marcas Qboa® e Super Candida®, que consolidaram suas 
posições no mercado nacional.
Toda qualidade e o investimento em nossos produtos buscam atender as 
necessidades das consumidoras, assim como o trabalho e a dedicação 
contribuem para o reconhecimento, a solidificação da liderança em vendas 
e mantêm nossas marcas como sinônimo de categoria em todo o Brasil.

MISSÃO
Desenvolver e oferecer ao mercado soluções de higiene e limpeza, 
especialmente à base de cloro e seus derivados, que contribuam para 
a saúde, o conforto e o bem-estar da sociedade, atuando sempre com 
responsabilidade social.

PRODUTOS E SERVIÇOS
Água sanitária.
Alvejante com cloro perfumado.
Alvejante com cloro e detergente.
Tira-manchas para roupas brancas.
Tira-manchas para roupas coloridas.
Cloro gel.
Limpador sanitário.
Tira limo.
Limpeza pesada.
Multiuso.
Desengordurante.
Amaciantes.

RENATO BORDUCCHI
Diretor Comercial

SAMUEL NORONHA
Diretor Executivo

Matriz São Paulo:
Rua André Rovai, 481
Centro – Osasco/SP

06233-10

Filial Bahia:
Rodovia BR 116 Norte, km 08 - Galpão 06

Novo Horizonte - Feira de Santana/BA
44036-331

(11) 2167-3200

www.anhembi.ind.br



HISTÓRICO
A Arxada é 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 portfólio de ativos preservantes: tradicionais e 

combinações com excelente desempenho. 
Nossas marcas PROXEL®, TRIADINE® 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 e doméstico. 
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.
Aproveitando o conhecimento e a experiência regulatória da Arxada e 

seus recursos de microbiologia e formulação, fornecemos soluções que 
permitem que nossos clientes acessem o mercado de domissanitários de 

forma mais rápida, eficaz e sustentável.

MISSÃO
To help make daily life safer, cleaner, healthier and greener.

PRODUTOS E SERVIÇOS
Diversidade em formulações.

Expertise microbiológico/analítico.
Suporte regulatório e de marketing.

MAURA SCHAEFER
MCS South America

Av. Brasília, 1.500
Bairro Buru - Salto/SP 

13327-901 - Brasil

+55 (11) 4028-8000

www.arxada.com



HISTÓRICO
A Evonik é uma das líderes mundiais em especialidades químicas. 
A empresa está ativa em mais de 100 países em todo o mundo, gerou 
vendas de 15 bilhões de euros e um lucro operacional (EBITDA ajustado) 
de 2,38 bilhões de euros em 2021. A Evonik vai muito além da química 
para criar soluções inovadoras, rentáveis e sustentáveis para os clientes. 
Cerca de 33 mil funcionários trabalham juntos com um propósito comum: 
queremos melhorar a vida das pessoas hoje e amanhã.

MISSÃO
A estratégia da Evonik está alinhada com o crescimento rentável e a 
criação de valor sustentável. A Evonik busca liderar além da química, 
desenvolvendo inovações que ofereçam melhor performance e maior 
segurança para os clientes, com os menores impactos ao meio ambiente.

PRODUTOS E SERVIÇOS
A linha de negócios Care Solutions da Evonik é líder global na produção e 
fornecimento de matérias-primas de alta qualidade para limpeza de tecidos 
e superfícies, agentes de acabamento e especialidades, atendendo o 
mercado doméstico, industrial e institucional. O portfólio compreende uma 
ampla gama de álcoois alcoxilados, eteraminas, produtos biodegradáveis e 
especialidades à base de silicones organomodificados.

HENDRIK SCHÖNFELDER
Diretor Presidente para a Região América 

Central e do Sul

São Paulo (matriz regional)

(11) 3146-4100

www.household-care.evonik.com



HISTÓRICO
Na Flora, trabalhamos para produzir as melhores soluções em cuidados: 

para a sua casa, para a sua higiene, para a sua família e para você. 
A Flora é feita por brasileiros que conseguem entender a complexidade e 

a pluralidade do nosso país, porque nascemos aqui, e nossas marcas estão 
espalhadas por todo o território.

Nosso jeito contemporâneo de ser e a nossa forma criativa de pensar 
fazem com que busquemos o desenvolvimento das melhores soluções em 

home care. Todo dia nos esforçamos para levar o que há de melhor para as 
gôndolas de todo o Brasil.

Além disso, nos guiamos pelo objetivo de tornarmos embaixadores do 
cuidado no Brasil, ajudando as pessoas a se cuidarem melhor por onde 

passamos. 
A companhia conta com um laboratório próprio de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) em São Bernardo do Campo (SP) e uma das maiores 
plataformas industriais nacionais do setor, com fábricas em Luziânia (GO) e 
Itajaí (SC), além de quatro centros de distribuições, localizados em Luziânia 

(GO), Itajaí (SC), Itapeva (MG) e São Paulo (SP).

Flora – Cuidar é tudo.

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 E SERVIÇOS
Indústria de bens de consumo 

(produtos para cuidados pessoais, com a casa e a roupa).

SÉRGIO CALDAS
Presidente

R. Porto União, 295 
Brooklin, São Paulo - SP

(11) 3623-1000

www.flora.com.br

Facebook: floracosmeticoselimpeza
Instagram: @floracosmeticoselimpeza
LinkedIn: Flora Cosméticos e Limpeza



RENATA AGUALUZA
CEO Brasil

PEDRO NELSON
VP de Operações

ROBINSON BERTOLI
Diretor Comercial

ANA PINHO
Diretora de Gente e Gestão

JORGE SOARES
CFO

Rio de Janeiro – RJ

(21) 2106-1400

www.manuchar.com.br

HISTÓRICO
Mundialmente reconhecida como líder em distribuição, logística e trading de 
produtos químicos em mercados emergentes, a Manuchar oferece serviços 
completos e customizados com elevado padrão de qualidade e eficiência.
Nossa sede fica em Antuérpia, Bélgica. Atuamos em mais de 150 localidades 
e temos mais de 2.200 funcionários próprios e infraestrutura local em mais 
de 35 países, localizados principalmente nos mercados emergentes.
Com 130 anos de experiência em serviços logísticos, atuamos nos 
segmentos de produtos químicos, fertilizantes, polímeros, aços, entre outros.
Atendemos o país inteiro com seis escritórios comerciais nas cidades de 
Recife (2), Rio de Janeiro (Matriz), São Paulo, Curitiba e Blumenau, contando 
com 56.500 m² de espaço de armazenagem entre Recife-PE, Salvador-BA, 
São Gonçalo-RJ, Cubatão-SP e Imbituba-SC.
Temos a experiência e os recursos necessários para garantir a entrega e 
a distribuição em todo o país. Mantemos estoques para pronta-entrega, 
estando assim aptos a atender nossos clientes com a rapidez, eficiência e 
pontualidade necessárias em qualquer lugar do Brasil.

MISSÃO
Ser a solução na cadeia de fornecimento de produtos químicos, aliando o 
melhor custo versus benefício à qualidade e garantia no fornecimento.

PRODUTOS E SERVIÇOS
Distribuição, logística e trading de produtos químicos. 



HISTÓRICO
O Grupo Raymundo da Fonte, é uma empresa brasileira fabricante de 

produtos de limpeza doméstica, higiene pessoal, condimento e inseticida 
desde 1946. Nascida do sonho de levar bem-estar e qualidade de vida 

para os lares de todos os brasileiros, hoje possui em seu portfólio marcas 
líderes em eficiência e resultados que atendem às diversas necessidades 

domésticas. Atualmente, o grupo, que gera mais de 2.700 empregos diretos 
e mais de 500 profissionais de vendas, conta com cinco plantas industriais 
situadas em Pernambuco, Pará, Bahia, Ceará e Rio de Janeiro, responsável 
por atingir 95% dos pontos de venda no Norte e Nordeste. Dentre os mais 

de 300 produtos existentes no portfólio, a empresa detém, entre as líderes 
de mercado, as marcas Brilux, Even e Sonho. São aproximadamente 300 

milhões de litros de água sanitária, 270 milhões de litros de sabonetes e 45 
milhões de litros de amaciantes produzidos por ano. Sua indústria moderna 

conta com tecnologias de maquinários da França, Alemanha, Japão, 
Suíça e Itália. O grupo, que desenvolve um trabalho comprometido com a 

responsabilidade social e ambiental, investe continuamente em capacitação, 
projetos educacionais e na valorização dos colaboradores e comunidades.

MISSÃO
Desenvolver, produzir e levar aos lares brasileiros produtos que contribuem 

para uma vida melhor, com decisões equilibradas, visando a satisfação de 
todas as partes envolvidas.

PRODUTOS E SERVIÇOS
Industrialização de produtos de higiene pessoal, limpeza doméstica, 

condimento e inseticida.

HISBELLO DE ANDRADE LIMA 
Diretor Superintendente das Indústrias 
Reunidas Raymundo da Fonte

Rodovia Pe 15 - km 14 - Torres Galvão - 
Paulista - PE 
53417-690

(81) 3437-8200

www.raymundodafonte.com.br



GERARDO ROZANSKI 
Presidente Unilever Brasil 

ALEXANDRE CAMILOTI
Presidente Unilever Brasil Industrial

FEDERICO PRICOLO
Personal Care

JOÃO FRANCISCO RIBEIRO 
Supply Chain 

LUCIANA PAGANATO 
Recursos Humanos

LUIS HENRIQUE GONÇALVES 
DUARTE 

Ice

MARCELO COSTA
Home Care

RICARDO ZUCCOLO
Vendas

RODRIGO SANROMAN
Finanças

RODRIGO VISENTINI
Nutrition

SUELMA ROSA
Assuntos Corporativos e Sustentabilidade

THAÍS HAGGE
Beauty & Well-being

VANESSA VILAR
Jurídico 

www.unilever.com.br

HISTÓRICO
A Unilever é uma das líderes mundiais em produtos de Beleza & Cuidados 
Pessoais, Cuidados com a Casa e Alimentos, com produtos vendidos em 
mais de 190 países para 2,5 bilhões de consumidores por dia. 
A companhia tem 148 mil funcionários e alcançou, em 13 de suas marcas, 
vendas acima de 1 bilhão de euros em 2021. Mais da metade de seus 
negócios estão em mercados emergentes e em desenvolvimento. As 
mais de 400 marcas da Unilever, dentre as quais estão Dove, Knorr, OMO, 
Rexona, Hellmann’s, Kibon, Lux, Magnum e Axe, e mais recentes como Love 
Beauty & Planet, Sétima Geração e The Vegetarian Butcher, são encontradas 
no mundo todo. 
No Brasil, a Unilever está há 93 anos. Nossa visão é ser líder global em 
negócios sustentáveis e demonstrar como um modelo de negócio guiado 
por propósitos e pronto para o futuro consegue resultados melhores. 
Somos uma empresa historicamente progressista e responsável. Desde a 
época em que nosso fundador, William Lever, há mais de 100 anos, lançou 
a primeira marca com propósito do mundo, a Sunlight Soap, esse é o modo 
com que fazemos negócio. 
O “Unilever Compass” – nossa estratégia de negócio – foi criado para 
ajudar a companhia a entregar uma performance superior, impulsionar um 
crescimento responsável e sustentável, enquanto: (1) melhora a saúde do 
planeta; (2) melhora a saúde, a confiança e o bem-estar das pessoas; e (3) 
contribui para um mundo mais justo e socialmente inclusivo.
Embora ainda haja muito mais a fazer, a Unilever se orgulha do 
reconhecimento, em 2020, como líder do setor no Índice Dow Jones 
de Sustentabilidade e como empresa com melhor classificação na 
pesquisa GlobeScan 2020/Líderes de Sustentabilidade, pelo décimo ano 
consecutivo. 



HISTÓRICO
Marca líder em importantes categorias no segmento de limpeza do 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), e mais uma que está sendo construída 

em Itapissuma (PE). Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% 
brasileira, com mais de 6.300 colaboradores. A empresa é signatária do 

Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do 
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social e reconhecida como 

Empresa Pró-Ética 2020-2021 pela Controladoria Geral da União (CGU). 
Exporta para mais de 10 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 E SERVIÇOS
Sabão em barra, lava-louças líquido tradicional e concentrado, lava-louças 

em pó para máquina, amaciante, lava-roupas em pó e líquido, água sanitária, 
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limpeza, tira-manchas, panos multiuso, tira limo, álcool em gel, sabonetes, 
lustra móveis, limpador perfumado.

WALDIR BEIRA JUNIOR 
Presidente
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Soluções Inovadoras, 
Para Um Mundo 
Mais Saudável

Av. Brasilia, 1500 • Salto/SP • CEP 13327-901
TEL: +55 11 4028-8000
EMAIL:  soraya.souza@arxada.com

O compromisso da Arxada com um mundo mais saudável impulsiona nosso 
trabalho de inovação. Inovamos para resolver, desafiar e remover barreiras, 
permitindo que os nossos clientes e seus produtos tenham o melhor 
desempenho: mais eficaz, mais responsável e mais sustentável.

A Arxada é uma líder global 
no desenvolvimento de 
biocidas, preservantes, ativos e 
formulações desinfetantes.

Use biocidas com segurança. Revise e siga todas as instruções de segurança do produto. Todas as informações do produto correspondem ao conhecimento da Arxada sobre 
o assunto na data da publicação, mas Arxada não oferece nenhuma garantia quanto à sua precisão ou integridade e Arxada não assume nenhuma obrigação de atualizá-lo. As 
informações do produto devem ser utilizadas por destinatários experientes e conhecedores da área, que são capazes e responsáveis por determinar de forma independente a 
adequação dos ingredientes para os usos pretendidos e por garantir sua conformidade com a legislação aplicável. O uso adequado dessas informações é de responsabilidade 
exclusiva do destinatário. Estas informações referem-se apenas ao produto como ingrediente. Pode não ser aplicável, completo ou adequado para o produto acabado ou aplicação 
do destinatário; portanto, a republicação de tais informações ou declarações relacionadas é proibida. As informações fornecidas pela Arxada não têm a intenção e não devem ser 
interpretadas como uma licença para operar ou como uma recomendação para infringir qualquer patente ou outro direito de propriedade intelectual. Nenhuma reivindicação é feita 
aqui para qualquer intermediário específico ou aplicação de uso final. Todas as marcas comerciais pertencem à Arxada ou a suas afiliadas ou a seus respectivos terceiros e são usadas 
aqui apenas para fins informativos. © 2022 Arxada.

arxada.com
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