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O mercado de absorventes está muito movimentado neste início de ano com as principais 
empresa do setor reagindo a cada movimento da concorrência. Com uma participação 
importante no segmento de absorventes internos, a Johnson&Johnson estréia hoje uma 
campanha nacional na TV por assinatura e internet, além de ações nos pontos-de-venda e uma 
total reformulação no site de O.b.  
 
A marca O.b. é líder absoluta da categoria com uma participação de 84,4% , em valor, e 
87,3%, em volume, segundo o Instituto AC Nielsen. "Mesmo assim sentimos a necessidade de 
voltar a mídia, depois de 10 anos de ausência, para fortalecer ainda mais a marca para as 
consumidoras", comenta o gerente de O.b para o Brasil, Ricardo Wolff.  
 
Uma das motivações para a volta de O.b. à mídia foi uma movimentação importante no 
segmento ocorrida em outubro do ano passado com a entrada da Kimberly-Clark na categoria 
com o lançamento do Intimus interno. "Uma das propostas do produto é descontrair a 
categoria, sempre vista como muito séria, daí o uso de muitas cores nas embalagens", 
comenta o diretor da categoria de cuidados pessoais da Kimberly-Clark, Eduardo Aron. Na 
primeira leitura do setor realizada no final do ano passado pelo Instituto AC Nielsen, a marca 
Intimus registrou uma participação de 1,5% na categoria. "Um número muito bom para um 
lançamento", diz Aron.  
 
Um outro concorrente é Tampax (Procter & Gamble), com cerca de 11% de participação de 
mercado, em volume. "Um dos diferenciais do produto é o aplicador, o que o torna, inclusive, 
um pouco mais caro do que a concorrência", afirma a gerente de marketing da área de 
proteção feminina da Procter & Gamble, Danielle Panissa.  
 
Dentro do segmento de cuidados íntimos da mulher, o absorvente interno ainda possui uma 
participação muito pequena no mercado. "Nosso objetivo também é aumentar a importância 
da categoria dentro do setor", comenta Wolff, da J&J. Segundo o executivo, com as ações 
previstas para 2008, a expectativa é de um aumento de 5% nas vendas de O.b. em todo o 
País. Ele conta que na Alemanha, por exemplo, as mulheres usam muito mais o absorvente 
interno do que o externo.  
 
No Brasil o cenário é bem diferente. Dados Nielsen revelam que a participação do absorvente 
interno no mercado de cuidados femininos não chega aos 10%. Os números totais do ano 
passado apresentaram os seguintes resultados, em volume: absorvente externo, 58,3%; 
absorvente interno, 7,1% e protetor diário, 34,6%.  
 
Com criação da Borghierh/Lowe, e com um investimento de R$ 1 milhão, o filme mostra para a 
consumidora que o absorvente interno pode ser usado no dia-a-dia e não só em praias e 
piscinas. "Esse é, sem dúvida, o maior desafio da categoria no mercado brasileiro. Nosso 
objetivo é quebrar esse tabu", comenta Wolff. "Por aqui, as vendas de absorventes internos 
chegam a aumentar até 30% no período de verão", completa o executivo.  
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