


Negócios
A Kimberly-Clark, gigante mundial do setor de higiene pessoal, entra no
ramo de perfumaria cosmética, Em jogo, um mercado de R$ 500 milhões
DENISE RAMIRO

Aamericana Kimberly-Clark, líder no mercado de fraldas des-
cartáveis no País, descobriu que a rotina de higiene de seu pú-
blico-alvo, os bebês, vai além da troca de fraldas. Há dez anos
no mercado brasileiro com as marcas Turma da Mônica e Hug-

gies, a empresa decidiu debutar no segmento de banho e pós-banho
da garotada. Anualmente, xampus, condicionadores, sabonetes, lo-
ções hidratantes, colônias e talcos infantis movimentam, segundo a 
Nielsen, R$ 500 milhões no Brasil. A Kimberly-Clark quer con-

quistar 5% desse volume ainda em 2007, e nos próximos anos

Muito além da

pretende abocanhar mais 10%.
Para enfrentar a concorrência - a

 Johnson&Johnson detém 40% do
 market share da categoria - tem
como apelo os personagens da tur-
ma da Mônica, do cartunista Mauri-

cio de Sousa, mais popular entre os
brasileirinhos do que a Walt Disney, e

um preço 20% menor. A nova linha
está no mercado desde fevereiro e a
aceitação surpreendeu a empresa.
"Vendemos três vezes mais do
que o planejado", comemora Eduar-
do Aron, diretor de cuidados pes-
soais da Kimberly-Clark.

Para estrear no novo mercado o gru-
po não economizou. Reservou R$ 35
milhões para o marketing, a propagan-

da e o desenvolvimento do produto,
verba 20% maior que a do ano anterior
para a área de higiene infantil. A estra-
tégia de lançamento inclui desde anún-
cios em televisão até pesquisa minucio-
sa para criar uma embalagem diverti-
da. O resultado é um frasco em forma-
to de chocalho. Tudo para se
destacar aos olhos do clien-
te. "A forte concorrência in-
dustrial está levando esse
setor a buscar novas fontes
de renda", diz Claudia Bit-
tencourt, diretora da Bit-
tencourt Consultoria Em-
presarial & Franchising.

O lema atual na compa-
nhia é não medir esforços

para avançar sobre a concorrência. Um
trabalho de popularizar a marca de um
de seus produtos mais conhecidos, o pa-
pel higiênico Neve, é prova disso. Des-
de 2006, o sofisticado Neve está mais
perto do consumidor menos abastado.
Embalagens promocionais e distribui-
ção mais abrangente pelo varejo
nacional levaram a marca a ultrapassar
em valor a sua maior concorrente, a
Santher, dona do papel Personal. Entre
2004 e 2006, a Kimberly elevou sua
fatia de 21,9% para 23,5%, enquanto a
Santher recuou de 21,5% para 19,2%.

No segmento de fraldas, a empresa
também só tem motivos para festejar.
Em 2006, assumiu a liderança da
categoria em faturamento, deixan-
do para trás a Procter & Gamble,
fabricante da marca Pumpers. O
motivo do avanço foi a aposta da
Kimberly na linha premium, com os
modelos Soft Touch e Noturno, que
garantem proteção de até 12 horas e
cobertura com respirabilidade, para
evitar assaduras.

Ao dar os primeiros passos na sua
segunda década de história no Brasil, a
Kimberly está cheia de planos. Após os
sinais positivos dados pela linha de ba-
nho infantil, a empresa colocou na pra-
ça o sabonete líquido Intimus, uma ex-
tensão da sua marca de absorventes hi-
giênicos, outra plataforma da empresa.

Dá para apostar então que
a Kimberly entrará de vez
no ramo de perfumaria
cosmética? "Todos os pro-
dutos que estiverem rela-
cionados com as categorias
de fralda descartável, pa-
pel higiênico e absorvente
higiênico podem chegar ao
mercado a qualquer mo-
mento", sugere Aron. 
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