
Produtos que desafiam a linha do tempo  
Daniele Madureira 
 
O papel carbono surgiu em 1806 e por mais de um século foi o único meio possível de garantir 
cópias instantâneas até o lançamento da primeira copiadora da Xerox, em 1949. Bem perto 
disso, em 1947, um especialista em telegrafia sem fio inventou o aparelho de fax. Longe dos 
escritórios, as donas de casa da década de 1950 deslizavam enceradeiras pelo lar, lustrando o 
piso. A geração seguinte, que animou os "loucos anos 60", passou a gravar os sucessos 
musicais nas fitas cassete. No início da década de 1970, a tecnologia assinalava um mundo 
novo, com a possibilidade de gravar dados do computador em discos flexíveis. Em 1976, o 
"video home system", a fita VHS, desembarcou nas salas de visita.   
 
Embora esses produtos e seus respectivos insumos acumulem de três décadas a dois séculos 
de vida, e tenham assistido à estréia de substitutos bem mais práticos e com melhor 
rendimento, todos persistem no mercado em pleno século XXI. Dispensam as vultosas verbas 
de marketing em geral destinadas aos lançamentos e, mesmo diante da concorrência feroz dos 
últimos anos, que estimulou investimentos bilionários em tecnologia, nada foi capaz de torná-
los peças de museu. E mais: são o porto seguro de alguns fabricantes ouvidos pelo Valor, que 
mantêm as vendas estáveis ou até em ascensão, atendendo públicos cativos.   
 
Um exemplo são as lâminas de barbear duplo fio. Trata-se de um mercado que responde por 
um quarto das vendas em volume da categoria lâminas de barbear - negócio que movimentou 
R$ 1 bilhão em 2007, com 800,7 milhões de unidades vendidas. Mas, segundo a Nielsen, o 
consumo do modelo duplo fio recuou 5% este ano.   
 
Nada que abalasse a confiança da American Safety Razor Company (ASR) no mercado 
brasileiro, o segundo maior do mundo, depois do indiano. A empresa, que desembarcou no 
Brasil em 2001 com a marca Personna, aposta este ano nas antigas lâminas duplo fio: lançou 
um modelo de platina (as comuns são de cromo) e prepara para novembro a estréia da lâmina 
de titânio, "que faz um corte mais suave", segundo Rui Dzialoschinsky, vice-presidente da ASR 
na América Latina. "Entramos no segmento este ano e esperamos vender 25 milhões de 
unidades de duplo fio, o que representaria 10% do consumo brasileiro", diz ele. "Para 2009, a 
meta são 35 milhões."   
 
A americana ASR é a terceira maior fabricante de lâminas e aparelhos de barbear do mundo, 
atrás das conterrâneas Procter & Gamble (dona da Gillette) e Schick. "Lâmina de barbear 
duplo fio está longe de ser um mercado pequeno, prestes a desaparecer", diz Dzialoschinsky. 
"Mas precisava de inovação".   
 
Por conta do baixo custo do produto (no varejo, a cartela com três lâminas custa em média R$ 
1,50 ), a ASR não fará campanha de mídia massiva. O maior alvo são os barbeiros, que usam 
metade da lâmina dentro da navalha para "desenhar" a barba no rosto do cliente. Mas há 
outro público cativo. "São os padeiros", conta o executivo. "A duplo fio é a responsável pelo 
acabamento do pãozinho francês".   
 
Outro produto que ganhou nova utilidade é o centenário papel carbono. "Os tatuadores usam o 
papel para replicar o molde sobre a pele do cliente", diz o gerente comercial da Unic Carbon, 
Octávio Feital. A empresa, que disputa com a Helios Carbex a liderança em papel carbono no 
Brasil, começou a exportar este ano para Estados Unidos, Espanha e Índia, apenas com venda 
para tatuadores. E lançará um site de comércio eletrônico só para esse nicho. A companhia 
também desembarcou no Peru este ano, com o papel hectográfico, usado em mimeógrafos. 
"Há forte demanda por esse material na América Latina e na África", diz.   
 
A fabricante de mimeógrafos gaúcha Menno prepara em segredo um novo contrato no exterior 
- possivelmente com Índia ou África. No Brasil, passou de 1,8 mil mimeógrafos por mês em 
2006 (produto que rebatizou de "duplicadores a álcool") para 2,5 mil unidades este ano. 
"Quem usa mais são as escolas públicas, principalmente no Norte e Nordeste, onde o produto 
é chamado de 'cachacinha', por ser abastecido com álcool", diz o gerente da Menno Ângelo 
Paludo.   



 
Pelas contas do executivo, ainda é muito mais barato investir em um mimeógrafo do que em 
uma impressora. "Um cartucho jato de tinta custa R$ 50 e gera, no máximo, 180 cópias", diz. 
"Em contrapartida, gasta-se R$ 6 com álcool e três folhas de estêncil para fazer mil cópias em 
um duplicador", diz Paludo. Cerca de 10% do faturamento da Menno deste ano, previsto para 
R$ 47 milhões, deve vir dos mimeógrafos, que custam R$ 320. O carro-chefe da companhia 
são os fragmentadores de papel e os módulos gaveteiros para dinheiro. Mas isso não significa 
que a Menno deixou os mimeógrafos de lado. "Encomendamos a uma universidade um novo 
modelo", diz Paludo, sem revelar detalhes.   
 
A especialidade da fabricante de eletrodomésticos Arno nunca foi a enceradeira, produto da 
década de 1950 que tem vendas restritas a 30 mil unidades ao ano no Brasil. Mas a empresa 
dividia o mercado local com a Electrolux, que deixou o segmento este ano. Procurada, a 
Electrolux não se pronunciou até o fechamento desta edição. "Como somos os únicos a vender 
agora, pretendemos dobrar de volume em 2008", diz o gerente da Arno Adriano Toledo. 
Segundo ele, há um público fiel no interior do país, especialmente no Sul. "Gente cujos 
costumes não mudam e que prefere o brilho da enceradeira ao de qualquer cera instantânea", 
diz.   
 
A familiaridade dos usuários com acessórios mais antigos é a aposta da Videolar, dona das 
marcas EMTEC e Nipponic, para manter a produção de disquetes, fitas cassete e fitas VHS, 
mesmo quando prepara a sua entrada no mercado de pen drives. "O disquete é mais 
'amigável' para a gravação de dados do que os CDs e DVDs", diz o gerente comercial da 
Videolar, Maurício Manzato. Mas a capacidade de armazenamento é o que impera: enquanto 
vende 45 milhões de CDs e DVDs por mês, a Videolar atende uma demanda mensal de só 1,2 
milhão de disquetes. "Ainda assim é um patamar considerável", afirma Manzato. "Enquanto há 
mercado, há produto".   
 
Nas fitas VHS, o que garante a venda da Videolar é o parque instalado de videocassetes. "O 
brasileiro não joga eletrônico no lixo", diz o executivo. "Quem teve vídeo ainda mantém o 
aparelho e compra insumos", afirma Manzato, que conta alguns aspectos pitorescos da venda 
de fita cassete. "Boa parte dos caminhoneiros que viaja pelo interior do país prefere as fitas 
aos CDs por causa das estradas esburacadas, que não permitem a acústica sem interrupções".   
 
Nos escritórios, os aparelhos de fax vêm resistindo bem, apesar do avanço da internet e dos 
multifuncionais - que reúnem impressora, copiadora, scanner e fax e são abastecidos por 
sulfite. Na Maxprint, que produz suprimentos de informática e material de escritório, a venda 
de bobinas de fax deve crescer 15% este ano, depois de aumentar 9% em 2007. Mais uma 
vez, o custo de manutenção mais baixo é determinante, raciocínio que também justifica a 
maior demanda por formulários contínuos, usados nas antigas impressoras matriciais, que 
cresceram 32% em 2007 e devem vender 15% a mais este ano. Cerca de 5% da receita da 
Maxprint em 2008, estimada em R$ 219 milhões, deve vir desses produtos.   
 
São itens comuns em órgãos públicos e mesmo em empresas privadas, principalmente do 
Norte e Nordeste, que não atualizaram seu parque tecnológico. "Nossa venda de almofada 
para carimbo e papel carbono cresceu 7% e 4%, respectivamente, em 2007", diz Iara 
Espíndola, gerente de marketing da Nagem, varejista de material de escritório, com 16 lojas 
no Nordeste. "Não fizemos nenhum esforço de marketing para isso", afirma.   
 
No Brasil, o mercado de almofadas de carimbo é dominado pela octogenária Pilot, do Japão. A 
empresa tem uma participação de 85%, diz o gerente comercial, Roberto Koga. "Devemos 
fechar o ano com 360 mil unidades, mesmo patamar desde 2006", diz. Lançada em 1974, a 
almofada de carimbo têm consumidores fiéis em escritórios de pequeno e médio porte e 
órgãos públicos. Por isso, a Pilot nem cogita a a produção do modelo mais novo de carimbo, 
que já vem com refil de tinta, afirma Koga. "Vamos continuar porque o patamar de vendas é 
interessante". 
 



 
 

 
Leia mais: 
 
Para não perder chance de ouvir um bom vinil, empresário leva vitrola no carro  
Beth Koike 
 
Apaixonado pelos discos de vinil, com um acervo de 90 mil "bolachões" em sua loja e outros 
tantos em sua casa, o empresário paulista Luiz Calanca é dono também de uma coleção de 
vitrolas. São cerca de 15 modelos da década de 1970 espalhados por todos os locais em que 
ele costuma estar: em casa, no trabalho, na chácara e até no carro. Isso mesmo. Uma vitrola 
portátil é mantida dentro de seu Voyage 1993 para o que Calanca chama de "situações de 
emergência", como quando encontra amigos que possuem títulos em vinil, mas não têm mais 
onde ouvi-los. O aparelho pode até ser ligado no acendedor de cigarros do veículo. "A acústica 
é ótima", diz, ressaltando que só faz uso da vitrola nessas condições com o carro estacionado.   
 
O empresário, dono da tradicional loja de vinil Baratos Afins, conta que muitas vezes compra 
vitrolas que não funcionam para aproveitar determinas peças que ainda estão boas. "Às vezes 
a agulha está ruim, mas o motor ainda está tinindo. Vou desmontando, aproveitando as peças 
de uma e colocando em outra", afirma. Segundo Calanca, os modelos antigos das marcas 
alemãs Garrard e Dual e da inglesa BSP são os mais resistentes e que oferecem melhor 
qualidade de som.   
 
"Aquelas vitrolas da década de 1980, os famosos três em um, que vinham com rádio, toca-
discos e toca-fitas são muitos ruins. É por isso que quando chegou o CD, na década de 1990, a 
garotada se encantou", comenta.   
 
Calanca não vende vitrolas, mas já é velho conhecido dos saudosos pela engrenagem. Por 
isso, vez ou outra acaba intermediando alguns negócios. "Outro dia vendi uma para a 
(cantora) Pitty e outra para o meu vizinho", conta.   
 
A procura pelas vitrolas acompanha o ressurgimento de discos de vinil, cujas vendas voltaram 
a crescer. Diante do interesse do público em torno dos "bolachões", duas grandes varejistas, a 
Livraria Cultura e a Saraiva retomaram a oferta do produto em 2006 e vêm colhendo bons 
resultados. Nesses dois anos, as vendas nas duas redes triplicaram.   
 
Hoje a Livraria Cultura conta com cerca de 600 títulos em suas prateleiras, contra apenas 10 
em 2006. A maior parte dos discos é importada e as vendas chegam a 250 unidades por mês. 
Já a Saraiva dispõe de mais de 11 mil títulos. Há dois anos, tinha 3 mil.   
 
Essa tendência é forte nos Estados Unidos. Lá, a venda de discos de vinil cresceu 46% em 
2007, em relação ao ano anterior, para US$ 23 milhões, segundo dados da indústria 
fonográfica americana.   
 

 
Leia mais: 
 
Moda do cavanhaque e gosto feminino dão novo fôlego a salão de barbeiro  



 
O ritual é o mesmo, em 65 anos de profissão. O cliente relaxa na ampla cadeira giratória de 
couro preto, com encosto para a cabeça, enquanto Raul Ribeiro de Camargo, de 80 anos 
incompletos - "faço só em setembro", diz - prepara a toalha quente. O creme para ensaboar 
vem em seguida. Logo depois, ele busca uma "navalha pluma", na qual é inserida metade de 
uma lâmina duplo fio, para desenhar as costeletas e o cavanhaque. Uma outra navalha, do 
tipo descartável, é usada para escanhoar a barba. "No final, faço uma massagem com um 
vibrador para o rosto. Conhece?", pergunta o barbeiro, apresentando um massageador elétrico 
preto, de metal, que de tão pesado mais lembra um velho ferro de passar roupa. "É da marca 
Oster, americana, mas é tão antigo que nem deve existir mais", brinca.   
 
Se o consumo se baseasse apenas na tecnologia, era para a profissão de Ribeiro, exercida 
desde a Grécia antiga, ter desaparecido. Já na década de 30, a Philips começou a fabricar 
barbeadores elétricos, que permitem aos homens cuidar de si mesmos. Sem falar nos milhões 
de modelos descartáveis ou com refil consumidos todos os anos.   
 
"Mas com a moda do cavanhaque, cada vez mais homens, na maioria acima dos 30 anos, 
procura o salão para fazer barba", diz Ribeiro, uma "cria" do Salão Marília, em Perdizes, zona 
oeste de São Paulo, onde começou há 58 anos e está até hoje, dividindo espaço com oito 
colegas. Um deles, Luís Lopes da Costa, 45 anos, confirma a tendência. "Com o aumento da 
renda, é comum o pessoal vir a cada 15 dias, muitas vezes incentivado pela mulher, que tem 
mais bom gosto", diz Costa, que faz até dez barbas a cada sábado, dia de maior movimento. 
"Há uns três anos, fazia no máximo seis". Hoje, cada uma custa R$ 22.   
 
O trunfo do barbeiro é ter uma visão privilegiada do rosto do cliente e "desenhar" a barba com 
a navalha pluma, em que é inserida meia lâmina duplo fio. Esses profissionais estão na mira 
de marcas como Personna, da ASR, e a líder Gillette, da Procter & Gamble (P&G), que treinam 
distribuidores para atingir as barbearias. Com exceção da P&G, não há produção interna de 
lâmina duplo fio no país. O segmento é disputado por várias marcas que importam o produto, 
como Bic, Lord, Super Barba (da NVC), além da Personna, da ASR.   
 
A origem da lâmina duplo fio é controversa. Rui Dzialoschinsky, da ASR, garante que foram os 
irmãos Kampfe, fundadores da companhia, que a criaram, em 1875. Mas a fama ficou com o 
americano Camp Gillette, que lançou sua empresa 26 anos depois. (DM)   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 ago. 2008, Tendências & Consumo, p. B6. 


