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"O mercado de limpeza de superfícies dura de casa
apresentou um aumento no valor de vendas, entre 2008 e
2013, de R$ 4,5 bilhões. Ele é impulsionado por um alto
índice de uso de produtos por consumidores que se
esforçam em manter suas casas limpas."
– Jack Duckett, Executivo de Pesquisa

Este relatório responde às seguintes questões:
•
•
•
•

Como as marcas podem atender melhor às demandas por produtos sustentáveis?
De que forma as empresas poderiam atender melhor à crescente população
economicamente ativa?
Quais os grupos demográficos mais importantes para o mercado e como as marcas podem
melhor direcionar seus produtos a eles?
Como as marcas podem aumentar o interesse em produtos especializados?

Este relatório irá analisar o uso de produtos de limpeza de superfícies duras de casa, locais de compra,
comportamentos de compra e as atitudes dos consumidores em relação a estes produtos, além dos
fatores que irão influenciar o mercado nos próximos anos.
Foram incluídos neste relatório os seguintes produtos de limpeza de superfícies duras de casa:
produtos de limpeza multiuso (que podem ser usados em diversas superfícies da casa); para a limpeza
de pisos e vidros; água sanitária e desinfetantes; para a limpeza de banheira, chuveiro e azulejos;
removedores de mofo; saponáceos; desengraxantes; produtos de limpeza de fogão; produtos para
lustrar e limpar móveis e produtos para a limpeza de carpetes, canos, móveis, estofados e superfícies
metálicas.
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