
A tradição vive uma barra
Briga em nichos de maior valor e busca de diferenciação favorecem os
cartuchos e ofuscam os clássicos envelopes no mercado de sabonetes
Por Lívia Deorsola

eguindo o costume corporativo
de se reduzir às siglas certos con-
juntos de fatores, seria possível
definir o avanço dos cartuchos

de papel cartão nas gôndolas de sabonetes em
três erres: recente, rápido e ruidoso. Calcado
tanto em cartadas das multinacionais quanto
de marcas emergentes, o que evidencia a cada
vez mais renhida competição nesse mercado
de 1,8 bilhão de reais anuais no Brasil, o
estouro dos sabonetes em caixinha sinaliza
tradições fortes e cambaleantes ao mesmo
tempo. Que se explique. Se por um lado mos-
tra a força do hábito brasileiro de se consumir
sabonete em barra, produto já preterido por
grande parte dos americanos e europeus em
favor das versões líquidas, ele também sugere
um esmorecimento do apelo dos envelopes de
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papel laminado, por muito tempo as embala-
gens emblemáticas da seção de sabonetes.

Muitos interpretam que o prólogo dessa
candente movimentação em embalagem na
categoria ocorreu em 1992. Foi quando a
Unilever introduziu no Brasil sua marca Dove
de sabonetes com apelo premium, famosos
pelos cartuchos brancos com detalhes azuis
e dourados. Tão ou mais importante que lhe
ter alargado margens, Dove rendeu à Unilever
um nicho de exclusividade - ou um "oceano
azul", como conceitua A Estratégia do Oceano
Azul, um recente best-seller de negócios de W.
Chan Kim e Renée Mauborgne. A água turvou
em 2001. Foi quando a Unisoap, controlada
pelo grupo Matarazzo, revitalizou a veterana
marca Francis, uma das primeiras a ter lança-
do sabonetes em cartuchos no país, em 1972,
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e investiu na extensão de linha Hydratta (cuja
semelhança de embalagens com as de Dove
até rendeu, à época, um imbróglio judicial).
Deu certo. A chancela Francis ganhou fôlego
no setor e, dos atuais 13% de market share,
calculados pela AC Nielsen, ambiciona che-
gar aos 30%. Com esse objetivo, a Unisoap
investiu recentemente numa modernização
das embalagens do Francis clássico, produzi-
das com papel cartão da Suzano pela mesma
gráfica dos cartuchos do Hydratta, a Romiti.
Os sucessos da Unilever e da Unisoap não
passaram em brancas nuvens para outras
empresas, que resolveram bancar estréias de
sabonetes em caixinha.

Uma delas foi a rede goiana de frigorífi-
cos Friboi. Com a marca Albany, a empresa
estreou em sabonetes em 2000, utilizando-

SIGA O LÍDER - Dove
inaugurou nicho de
barras cremosas em
caixinha, em 1992,
segmento depois explo-
rado com sucesso pelo
Francis Hydratta

CALOURAS - Marcas Ypê
e Albany estrearam seus
cartuchos de sabonetes
no ano passado

se dos envelopes de papel laminado como
embalagens. Só que, para o lançamento de
suas linhas cremosas Nutre e Spa, feitas no
fim do ano passado, a Friboi não hesitou:
adotou cartuchos laminados com BOPP (poli-
propileno biorientado), impressos em off-set
pela Antilhas. "Quisemos nos aproximar do
líder de mercado nesa categoria", afirma, sem
rodeios, a gerente de marketing da Albany,
Tatiana Santo, em referência ao Dove. "O
cartucho, mais que opção, é uma tendência
de mercado", entende Roberta Castelli, do
marketing da Química Amparo, controladora
da marca guarda-chuva Ypê e que também se
lançou na briga dos sabonetes cremosos em
caixinha em 2005, com a linha Fleur de Ypê.
A Amparo divulga que a linha tem registrado
ótimo retorno, impulsionado por uma campa-
nha de mídia protagonizada pela atriz Daniela
Escobar, mas esquiva-se de divulgar detalhes
sobre a produção das embalagens.
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MIGRAÇÃO -
Sabonetes Lux Luxo aderiram
às caixinhas mantendo preço

unitário abaixo de 1 real

A verdade é que o barulho de marcas

calouras como Albany e Fleur de Ypê, ofer-

tadas no auto-serviço com preços abaixo do

chamado premium price, ou seja, os valores

praticados pelas líderes da categoria, revela o

potencial dos cartuchos junto às faixas mais

populares de consumidores. Nessa medida,

não surpreende que alguns nomes impor-

ESTOJO - Versão box de Vinólia
é mais uma cartada da Unilever

tantes da área de higiene pessoal comecem

a posicionar marcas de preço intermediário

em caixinhas, para capitalizar junto às clas-

ses populares a imagem do cartucho como

sinônimo de sabonete requintado, cultivada

pelas barras cremosas. "Nesse percurso, o

Lux Luxo parece ter puxado a fila", observa

Natalie Adler, gerente de marketing do setor

Plásticos, também emergentes
Os cartuchos de papel
cartão não representam
ameaça isolada aos
envelopes de papel como
embalagem de sabo-
netes. Também cresce
nesse mercado o uso
de embalagens plásticas
flexíveis, como as flow-
packs. A Nívea, que já
possui modelos de sabo-
netes comercializados
em cartuchos, acaba de
lançar uma nova linha
em flow-packs de filme
de BOPP (polipropileno
biorientado) com apa-
rência fosca (matte),
fornecidas pela Empax.
A gerência comercial da
Empax admite que se
trata de uma aposta na
contramão da avalan-
che de estojos de papel
cartão que invadem o

mercado, mas defende
que "as possibilidades
de sofisticação de fle-
xíveis ainda não foram
totalmente exploradas".
Outra novidade em sabo-
netes acondicionada em
embalagem plástica é
uma linha de quatro fra-
grâncias da Johnson &
Johnson para o público
adulto (complementar
ao sabonete em caixinha
mostrado na pág. xx).
As embalagens desses
produtos também são
baseados em filme de
BOPP, perolado e lamina-
do com o mesmo mate-
rial, porém no formato
envelope. Desenhadas
pela M Design, as flexí-
veis levam impressão fle-
xográfica em seis cores
da Canguru Embalagens.
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de cartuchos, rótulos e laminados do grupo
Dixie Toga, aludindo à migração de todas
as variantes dessa marca líder da Unilever
(32,6% de share, registra a AC Nielsen) dos
envelopes de papel laminado para os esto-
jos cartonados. É a Impressora Paranaense,
divisão de cartonadas da Dixie Toga, quem
fabrica as novas embalagens de Lux (confor-
me mostrado em EMBALAGEMMARCA n° 75,
novembro de 2005).

Transições à
Nessa transição, os sabonetes Lux Luxo tam-
bém ganharam fórmulas mais sofisticadas
- aproximando-se, como todas as categorias
de produtos de higiene pessoal, dos cosméti-
cos. Mesmo com as atualizações de produto
e de embalagem, os sabonetes da marca
continuaram com preço unitário abaixo de
l real, graças a negociações com os forne-
cedores. A gerente da marca Lux, Simone
Simões, afirma que a estratégia visa fazer
jus a um conceito de "luxo acessível". "Com
a presença das caixinhas queremos comu-
nicar que existe algo especial ali dentro",
comenta a executiva. Pode-se interpretar que
a experiência com o Lux Luxo pegou bem.
Isso porque uma outra linha de sabonetes de
preço médio da Unilever, a Vinólia, acaba de
ganhar uma extensão de linha em cartucho. A
novidade, Jóias de Vinólia, chega ao varejo
em caixinhas douradas, projetadas pela Rex
Design e impressas em off-set quatro cores
pela Brasilgráfica.

Outra multinacional ligada à idéia de ten-
tar difundir as vendas de sabonetes em estojo
de papel cartão mais para baixo do topo

da pirâmide social é a Johnson & Johnson.
Ingressando no segmento de sabonetes para
adultos, com fórmulas que carregam os aro-
mas utilizados em suas tradicionais linhas
infantis, a companhia quer que suas barras
hidratantes Softwash, encaixotadas, cativem
as classes C e D. A ampliação da base con-
sumidora entre as faixas de renda mais com-
primida segue uma estratégia colocada em
prática pela J&J no ano passado. Não à toa, a
fabricante selecionou a região Nordeste como
principal ponto de testes da novidade. Com
projetos gráficos assinados pela M Design, os
cartuchos dos sabonetes Softwash são produ-
zidos pela Emibra, a partir de impressão em,
off-set três cores sobre o cartão TP Hi-Bulky
da Suzano. A expectativa da J&J é alcançar
9,1% de participação no novo segmento de
sabonetes em quatro anos.

"Só agora as marcas de sabonetes em barra
sem alto apelo premium perceberam que os
custos dos cartuchos não são impeditivos", ana-
lisa Célio Magalhães, diretor de marketing da
Brasilgráfica. De acordo com ele, os cartuchos
garantem um fator importante para as linhas
de produção de sabonetes populares: a maior
velocidade de envase em relação às propicia-
das pelos envelopes de papel laminado e pelas
embalagens plásticas flexíveis. Em geral, uma
linha de acondicionamento de sabonetes em car-
tuchos pode chegar às 600 unidades por minuto.
Enquanto isso, sistemas concorrentes operam
com cadências até três vezes menores.

PIONEIRISMO - Adeptos há 33 anos dos
cartuchos, sabonetes Francis clássicos
foram recentemente modernizados
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