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Instabilidade e concorrência local forçam a Kimberly-Clark a competir com produtos mais baratos 
 
Há surpresas nos supermercados. Se você é comprador de fraldas e lenços Kleenex fabricados 
pela Kimberly-Clark sabe disso. Enfocada tradicionalmente nas classes média e alta com produtos 
inovadores e de alto valor agregado, a Kimberly está surpreendendo o mercado mexicano com 
produtos de baixo preço. Uma ampliação do negócio? Não exatamente. Na verdade, é uma 
adaptação à crise que atingiu as contas da empresa reduzindo suas vendas regionais. A gigante 
norte-americana entendeu que com a recessão o preço é um fator determinante. E também, que 
o preço é vital para não perder espaço frente à concorrência de empresas locais, menores, que se 
adaptam rapidamente às novas condições de mercado e inundam as lojas com produtos mais 
baratos. 
 
No final do ano passado, a Kimberly começou a mover-se no México, um de seus mercados mais 
importantes na América Latina. Lançou o papel higiênico Flamingo e as fraldas para bebês 
Kimbies. Os novos produtos são até 50% mais baratos que as marcas premium Kleenex Cotonelle 
e Huggies Supreme e são distribuídos por atacadistas nos mercados populares, de onde os 
consumidores de classe mais alta passam longe. 
 
Há algumas razões para as mudanças da Kimberly. A empresa está vendo que há muito o que 
fazer entre os consumidores de menor poder aquisitivo. Segundo suas cifras, só no México a 
penetração do mercado de fraldas e papel higiênico é de 40% em relação aos EUA, por exemplo. 
Também percebeu que precisa melhorar suas vendas, que caíram 4% nos últimos dois anos, e 
suas margens de lucro, reduzidas em até 32% na América Latina. O plano inicial é somar volume 
entre os setores mais baixos e, se a economia e o poder aquisitivo melhorarem, guiar esse público 
para produtos de maior valor agregado. 
 
Aproximadamente 80% da receita da Kimberly no México, por exemplo, ainda vêm de marcas 
mais caras como Kleenex e as fraldas Huggies, entre outros. Esses produtos, com boas margens, 
garantiram à empresa no México um Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciaciação e 
amortização) de 33% em 2002, ante 24% da Kimberly-Clark Corporation, a matriz mundial. Por 
outro lado, os produtos econômicos já dão conta de 20% das vendas e a Kimberly pretende que 
cresçam até um máximo de 25% nos próximos dois ou três anos. Razões? Eles entregarão mais 
volume, mas não devem crescer muito pois têm pequenas margens e jogarão para baixo a 
rentabilidade regional. "A idéia é somar em segmentos que têm grande potencial de crescimento, 
que não são muito afetados pela conjuntura econômica", diz Jorge Lara, diretor de Finanças da 
Kimberly-Clark do México. "Mas não queremos nos transformar em fabricantes de produtos de 
preço baixo." 
 
É bom a Kimberly mexicana dar uma olhada no que está acontecendo no Cone Sul. No Brasil, a 
empresa já tem uma política de baixo preço há algum tempo e ultimamente reforçou as 
campanhas de produtos como o papel higiênico Nice e as fraldas Turma da Mônica. "O Brasil se 
mantém como uma das melhores oportunidades de negócio na região para a companhia", diz João 
Luiz Damato, presidente da Kimberly-Clark Brasil. "Nossas previsões de curto prazo, com um 
ambiente econômico estável, são de crescimento do consumo de papéis de 4% a 5% por ano." 
 
A Kimberly tem 17 marcas no mercado brasileiro, com liderança nas vendas de papel higiênico, 
com 21,5% de marketshare; de absorvente, com 26,5% e no segmento de fraldas infantis, com 
18,5%, segundo dados da empresa de pesquisa de mercado ACNielsen. "Somos muito fortes em 
produtos premium, mas não esquecemos das linhas mais econômicas", diz Damato. 
 
No México, a Kimberly pode empenhar-se em manter sua aura premium, mas faria bem em 
assumir que tem uma nova e mais barata estratégia regional para salvar seu papel. A Kimberly 
opera também na Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Peru, Colômbia, Equador e América 



Central, onde também há mercado a ser conquistado. Segundo Fernando Hofmann, diretor de 
Assuntos Legais e corporativos da Kimberly-Clark Argentina, a momentânea estabilidade 
econômica no país está reaquecendo o consumo para produtos da marca. Mesmo assim, a 
Kimberly reforça em Buenos Aires a distribuição de suas fraldas Kimbies e da linha de proteção 
feminina Lina, de baixo preço. 
 
Segundo Edmo Chagas, analista da UBS Warburg, no Rio de Janeiro, era esperado que a Kimberly 
fizesse esforços para crescer na América Latina. A região aporta 17% da receita total da Kimberly, 
ante 7% de sua arquirival Procter & Gamble. A companhia tem dado sinais ambiciosos para 
ampliar essa brecha. Em agosto, a Kimberly-Clark Corporation, a matriz de Dallas, desembolsou 
US$ 200 milhões para chegar a 100% de participação na Klabin Kimberly, número um em lenços 
de papel do Brasil, e a 88% na Kimberly Peru, que também lidera o mercado doméstico de lenços 
de papel, fraldas e produtos para a higiene feminina. 
 
Com a estratégia, a Kimberly ganhou flexibilidade para aplicar seu programa internacional de 
aumento de produtividade e economia de custos, necessário na América Latina. Além da pressão 
da P&G, a Kimberly está sendo levada a adaptar-se por causa das companhias locais, que 
também brigam pelo consumo dos segmentos mais baixos. Na América do Sul isso já é visível, 
porém no México, onde a Kimberly vende 60% das fraldas e 55% do papel higiênico, as empresas 
locais Mabesa e Coparmex têm ganhado entre 25% e 30% do mercado, respectivamente, 
lançando um arsenal de segundas marcas. 
 
Analistas como Cristina Morales, da corretora Valores Mexicanos, na Cidade do México, acreditam 
que por sua boa estruturação, a Kimberly não terá esses problemas no futuro. Mas isso não 
elimina o risco de fatores externos, como a saúde das economias regionais. "Na falta de um 
aumento no nível de emprego e de renda, tememos que a habilidade da Kimberly de orientar as 
vendas em direção a produtos com valor agregado seja limitada", assinalou o banco de 
investimento Merrill Lynch em seu último relatório sobre a Kimberly-Clark do México. "Esperamos 
que a concorrência seja capaz de levar uma cesta de produtos mais baratos e de baixa margem 
aos canais principais."  
 
A Kimberly sabe disso. E está consciente de que ter o papel principal pode não garantir o sucesso 
se os coadjuvantes roubarem a cena. 
 
Crises que absorvem 
 
Faturamento da Kimberly-Clark cai na América Latina, em US$ milhões 
 
2002 2001 2000 
 
Vendas líquidas 1.824 1.855 1.888 
 
Lucro bruto 691 704 715 
 
Lucro operacional 435 490 515 
 
Receita líquida 230 304 339 
 
Fonte: Kimberly-Clark Corporation 
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