
Indústria de papel higiênico lança versões "de bolso"  
Lílian Cunha 
 
O corredor do papel higiênico nos supermercados tinha, até pouco tempo atrás, só isso: papel 
higiênico. Recentemente, porém novos pacotinhos começaram a aparecer nas prateleiras: 
embalagens com 40 folhas individuais de papel higiênico (semelhantes às de lenços de papel), 
lenços umedecidos e até protetor assentos sanitários para levar na bolsa.   
 
"A idéia de lançar esses produtos surgiu por meio de pesquisas. Muitas consumidoras 
costumavam levar na bolsa rolinhos embrulhados de papel higiênico comum. Então 
desenvolvemos algo mais cômodo, que funcionasse como ma extensão do produto que ela usa 
em casa", diz Mario Loor, diretor de cuidados com a família da Kimberly-Clark Brasil. A 
empresa americana foi a criadora do "Scott prático", lançado em 2007, que é um pacotinho 
com 40 unidades de papel higiênico, em folhas duplas.   
 
Nessa mesma linha, surgiram os lenços umedecidos para adultos uma derivação dos lenços 
umedecidos para bebê (uma vez que muita gente começou o hábito com esses artigos).   
 
A própria Kimberly colocou no mercado este ano uma linha de lenços umedecidos com a marca 
Intimus, de absorventes. "De todos os lenços umedecidos que produzimos, 15% já são os 
produtos dirigidos ao público feminino, que vêm em embalagem diferente dos potes que 
normalmente embalam os infantis", diz o diretor de personal care da Kimberly-Clark, Eduardo 
Aron. O grande apelo das novas linhas é oferecer praticidade para uma mulher cada vez mais 
sem tempo.   
 
A Kimberly foi a pioneira em lenços umedecidos para bebês e tem 40% do mercado. Esse 
segmento cresceu de 214,5 milhões de unidades (embalagens) em 2003 para 353,6 milhões 
no ano passado um aumento de 64,8%. Em valores, o salto foi de 90,7%, de R$ 70 milhões 
para R$ 133,5 milhões no mesmo intervalo. Sem contar os lenços para adultos, que ainda não 
são auditados.   
 
Na Johnson & Johnson, que só tem lenços para bebês, Leonardo Velloza, gerente de produto 
Johnson´s baby, diz que os umedecidos para adultos são uma categoria em desenvolvimento. 
Tanto é que a empresa prepara um lançamento nessa área, voltado para o público feminino.   
 
"Os lenços para adultos são também uma evolução do ponto de vista de qualidade dos lenços 
infantis. Eles são mais grossos, de uma fibra mais macia. A maioria dos lenços para bebê 
disponíveis no mercado cerca de 60% é feita de TNT, um tecido menos espesso, com menor 
qualidade", explica o executivo.   
 
A evolução acontece também em forma de diversificação. A Melhoramentos Papéis, por 
exemplo, lançou um protetor de assento sanitário de papel descartável em embalagem com 
cinco unidades para ser levado na bolsa. Também aumentou seu portfólio com lenços 
umedecidos demaquilantes, com vitamina E e extrato de camomila, e ainda a versão chá 
verde, para limpeza da pele do rosto.   
 
Outra variedade são as toalhas umedecidas para adultos Plenitud, também da Kimberly. "São 
toalhas maiores, de 26 cm por 20 cm, que até podem substituir o banho no caso de pacientes 
acamados", explica Mario Loor.   
 
Outra conseqüência desses novos produtos e hábitos se reflete no mercado originário, o de 
papéis higiênicos. Muita gente, por exemplo, depois de comprar o pacotinho pequeno, seja de 
lenço umedecido ou de papel "portátil" vira adepta também do papel higiênico de duas folhas 
em casa, abandonando o papel de folha simples, menos macio.   
 
Tanto é que as vendas da Kimberly, que até o fim de 2007 se concentravam 70% em folhas 
simples, agora estão quase meio a meio (50% simples, 50% dupla). No mercado em geral, 
segundo a última leitura Nielsen (de julho a agosto), a participação de mercado dos papéis de 



folha simples ficou em 82% e a fatia dos de folha dupla cresceu para 18%. Em maio, essa 
relação era de 85% para as folhas simples e 15% para as duplas.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 out. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


