
MAIS RENDA, MAIS PROTEÇÃO

fralda do desenvolvimento humano:
quanto mais disseminado o uso do pro-
duto entre crianças de determinada na-
ção, mais bem-estar tem sua população.

Nos países com bons indicadores so-
ciais, como os Estados Unidos, crianças
com até 2 anos usam, em média, seis
fraldas por dia; no Chile, 4.1. No Brasil

o consumo do produto ainda é bai-

o uso diário no país limitava-se a crianças
das famílias de classes A e B. Esse qua-
dro começou a mudar na última década
com o barateamento do produto. Nos
anos 80, uma fralda descartável custava l
dólar. Caiu para 30 centavos de dólar nos
anos 90 e hoje está em 22 centavos. O re-
sultado é que as vendas do produto têm
avançado 10% ao ano no Brasil, quatro
vezes a taxa de crescimento do país. Já
nas nações desenvolvidas observa-se fe-
nômeno inverso: a queda na taxa de nata-
lidade da população vem derrubando o
consumo do produto. Além disso, mode-
los sofisticados de fraldas infantis, dispo-
níveis em maior número nos países de al-

ta renda, exigem trocas (e
consumo) menos fre-
qüentes. "Há alguns anos
era necessário fazer duas
ou mais trocas por noite.
Agora há fraldas com re-
sistência para até doze
horas", diz Pedro Silva,
diretor de relações exter-
nas da Procter & Gam-
ble, dona da marca Pam-
pers. Alguns desses mo-
delos também estão sen-
do lançados no Brasil,
mas o consumo maior no
país deve-se prioritaria-
mente às vendas de mo-

delos mais baratos. Elas subiram tanto
que pegaram despreparadas algumas das
grandes fabricantes. "Estamos traba-
lhando no limite de nossa capacidade",
diz Eduardo Aron, diretor de cuidados
pessoais da Kimberly-Clark, que faz as
fraldas da Turma da Môriica. Nos últi-
mos cinco anos as importações aumenta-
ram 215%. Essas toneladas extras de
fraldas têm dois destinos específicos. Os
modelos regulares vão também para as
casas das famílias de classe média baixa
que, com a estabilidade econômica e o
aumento da renda, passaram a incluir o
produto na sua lista de compras. Os
modelos mais sofisticados destinam-se
às classes com maior poder aquisitivo.
Entre eles. as fraldas infantis para uso
em piscinas, fabricadas nos EUA, e as
com aparência de calcinha e cueca, pro-
duzidas em Taiwan. •
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Ha varias formas de medir o progresso das nações.
O uso de fraldas descartáveis pode ser uma delas

Enquanto cuidava de seu neto en
uma viagem de férias, em 1956, (
engenheiro químico americano Vic

Mills teve a idéia de criar uma fralda ab
servente que pudesse ser jogada fora de
pois de usada. Cinco anos mais tarde,;
empresa para a qual Mills trabalhava, ;
Procter & Gamble, lançou a primeira
fralda descartável produzida em larga es
cala — a Pampers. No início, apenas
crianças de famílias abastadas ti-
nham esse conforto, restrito a
viagens ou a longos even-
tos sociais. Nas décadas
seguintes, o produto pó-
pularizou-se, trans-
formando-se, ao lado
de carros e televisões,
em ícone da moderna
sociedade de consumo.
Hoje é muito próxima
a associação entre o
uso de fraldas e o
grau de desenvolvi-
mento de um país.
Tão próxima que se-
na possível inven-
tar uma espécie
de índice-

xo: 2,5 fraldas des-
cartáveis. Até re-

centemente.

Text Box
Fonte: Veja São Paulo, ano 40, n. 7, p. 83, 21 fev. 2007.




