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Para a parcela mais pobre da população brasileira, 2007 foi um ano de novidades. Com mais 
dinheiro no bolso, integrantes das classes C e D passaram a consumir mais e melhor, o que se 
aplica também ao papel higiênico. Com 20 milhões de brasileiros passando da classe D para a 
C no último ano, segundo a pesquisa divulgada recentemente pela financeira Cetelem, muita 
gente que contava centavos na hora de comprar papel resolveu experimentar um produto de 
preço mais alto, o higiênico de folha dupla: mais macio, mais resistente, mais absorvente e 
duas vezes mais caro que o tradicional folha simples. 
 
Em um mercado que movimentou no ano passado R$ 2,17 bilhões (ou 4,72 bilhões de rolos), 
só o segmento de mais qualidade o folha dupla teve crescimento. As vendas desse produto 
subiram 8% em relação a 2006, enquanto o papel higiênico mais modesto, o folha simples, 
amargou queda de 1,16% (ver tabela nesta página). Parece pouco, mas não é. Qualquer ponto 
percentual perdido no segmento de papel folha simples representa mais de R$ 60 milhões, 
uma vez que o produto mais singelo tem 85% das vendas em volume no mercado brasileiro. 
São 4,72 bilhões de rolos ou R$ 1,58 bilhão em vendas, o mesmo que 73% do mercado no 
último ano. 
 
"A migração do folha simples para o dupla é uma equação em que toda a indústria sai 
ganhando", diz Mário Loor, diretor da divisão de cuidados com a família da Kimberly-Clark 
Brasil. "Tanto a indústria como os varejistas estão falando uma só linguagem: a de incentivar 
a migração do folha simples para o dupla." 
 
Loor explica que, uma vez que 98% da população do país compra papel higiênico, seja de que 
tipo for, a única maneira de fabricantes e comércio ganharem mais nesse campo é vender 
produtos de maior valor agregado. Por isso as maiores do setor estão concentrando seus 
esforços nesse novo consumidor, já que o movimento das classes C e D em direção a mais 
maciez deve se intensificar em 2008. "Ao experimentar um produto melhor, o consumidor não 
volta mais para o folha simples, mesmo com diferença de preço", garante Loor. 
 
Para conquistar esse novo público, a multinacional americana coloca no mês que vem em 
cadeia nacional seu famoso garoto-propaganda, o mordomo Alfredo. O personagem, criado há 
35 anos (sete atores já fizeram o comercial desde 1972), vai ser a estrela do lançamento do 
papel Neve Toque de Seda, com apelo na suavidade. 
 
"O preço vai ser o mesmo dos outros papéis da linha Neve", diz o executivo da Kimberly-Clark. 
Com esse lançamento e outros ainda em planejamento, a empresa pretender fazer a divisão 
de papel higiênico ter este ano resultados entre 10% e 15% melhores, em um mercado que, 
no geral, deve ter expansão de 4% a 5%. 
 
A tarefa não é difícil para uma marca como Neve, líder nacional no segmento de folha dupla 
com 57% do mercado em valor e 52% em volume de vendas. As outras marcas da Kimberly-
Clark, Scott Folha Simples (ex-Nice) e Scott Folha Dupla têm 6% e 2% do mercado geral, 
respectivamente, em volume e valor. 
 
"Há anos, o consumidor que experimenta Neve se torna leal à marca e não faz mais questão 
de preço. No supermercado, vai direto na prateleira em que está Neve, sem sequer verificar 
preço", afirma o diretor, que filmou o comportamento dos consumidores no ponto de venda. 
 
O prestígio de Neve, segundo ele, leva a Kimberly-Clark a dominar 16% do negócio de papel 
higiênico em volume e 24% em faturamento, segundo dados da Nielsen. 
 
A diferença entre participação física e faturamento acontece porque o papel folha dupla 
proporciona margens de lucro maiores, pois custa o dobro do simples. Um pacote de quatro 
rolos de 30 metros custa no varejo R$ 4, em média, enquanto a versão inferior fica com no 
máximo R$ 2. 
 



Interessada em margens maiores, a brasileira Santher, dona da marca Personal, quer 
transformar o perfil de seu consumidor. Hoje, a companhia é líder em papel folha simples (com 
21% das vendas). Mas quer aumentar sua fatia no segmento "top de linha". Com 19% do 
faturamento geral do mercado e 15% das vendas (em volume) de papel folha dupla, a Santher 
criou em 2007 o Personal Vip. "É um papel de folha dupla com a mesma tecnologia do 
concorrente, mas com margem de lucro menor", diz António Werneck, presidente da Santher. 
"O consumidor que experimenta o Personal Vip sabe que existem concorrentes mais baratos, 
mas não com a mesma qualidade", acrescenta. 
 
Werneck explica que apesar de ser menor que a da rival, a margem de lucro do Personal Vip ê 
bem maior que a do Personal folha simples. Nos supermercados, o preço do Personal Vip 
costuma i ser 5% menor que o do Neve. 
 
Foi graças a esse novo produto, lançado há quase um ano, e ao alongamento da dívida da 
empresa (foram emitidos em outubro R$ 100 milhões em debêntures), a Santher conseguiu 
9,5% de aumento na receita líquida em 2007, atingindo R$ 647 milhões. "Metade do nosso 
faturamento vem de papel higiênico", diz Werneck, cuja empresa também fabrica papéis-
toalha, absorventes, lenços e papéis especiais para indústria. 
 
Kimberly-Clark e Santher têm juntas 43% das vendas do mercado nacional de papel higiênico. 
O restante é disputado pela Melhoramentos (com a o folha simples Sublime), por Dualette, da 
chilena Protisa (ver ao lado) e pequenos fabricantes regionais. 

 
Leia mais: 
 
Protisa, do Chile, dobra venda do papel de folha tripla no Brasil 
 
Longe de ter a diversificação do mercado americano de papel higiênico (onde há até produto 
com estampa de oncinha), o mix de produtos nesse setor tem crescido no Brasil. Há dois anos, 
por exemplo, a empresa chilena Protisa, do grupo CMPC lançou o primeiro papel higiênico folha 
tripla do Brasil. 
 
"No ano passado vendíamos sete toneladas por mês. Agora já chegamos a 12 toneladas 
mensais", diz Manoel Mateus, diretor comercial da Protisa do Brasil. 
 
A empresa chegou ao Brasil em 2001, com a marca Dualette, nos segmentos de folha simples 
e folha dupla. Também comercializa papéis-toalha, lenços, guardanapos e fraldas geriátricas. 
 
Os papéis Dualette têm apenas 1% do mercado geral, tanto em valor como em volume. Mas a 
empresa espera melhorar essa marca com a popularidade que o folha tripla vem ganhando. 
 
"Esse é um produto que tem uma terceira folha, com extrato de seda, mais macio e 
absorvente", explica Mateus. O foco do produto é o consumidor A e B. Mesmo assim, a 
companhia chilena lançou mão de uma estratégia para baratear seu produto e vendê-lo ao 
mesmo preço dos rivais, de folha dupla. O rolo da Protisa tem só 20 metros, e não 30 como os 
demais. "O consumidor percebe a diferença de qualidade tanto no uso, quanto no gasto, que é 
bem menor", afirma. (LC) 
 



 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 abr. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B1. 
 


