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Leves, 
práticos e 
cada vez mais 
utilizados 
0 CONSUMO LENÇOS DE PAPEL E LENÇOS 
UMEDECIDOS SE EXPANDE NO PAÍS, EMBALADO 
PELA MELHORIA DE RENDA DA POPULAÇÃO E OS 
INVESTIMENTOS DA INDÚSTRIA 

• Aparecida Lira 

Eles são leves, mas rentáveis. Os lenços 
de papel e os lenços umedecidos, dois 
produtos que há alguns anos eram exclu-

sividade das farmácias e drogarias, entraram 
definitivamente para as gôndolas dos super-
mercados. Principalmente com a melhora da 
renda do brasileiro, o consumo dos dois, em 
especial o dos lenços umedecidos, deixou de 
ser supérfluo para a classe C, por exemplo, 
e entrou para o seu dia a dia. Foi aí que a 
demanda cresceu e contribuiu para agregar 
na venda dos produtos de higiene pessoal, um 
setor cujas vendas aumentaram mais de 12% 
somente no ano passado. 

0 Supermercado Pais & Filhos, de Juiz de 
Fora, passou a fazer pedidos cada vez maiores 
para atender a clientela do bairro Benfica, na 
periferia da cidade da Zona da Mata mineira. 

Mãe e bebê em um 
momento para o qual 

contribuiu o uso do 
lenço umedecido para 
o conforto da criança 
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Os dois lenços 
LENÇOS UMEDECID0S 
Produto feito de material não tecido, impregnado com um fluido de limpeza, destinado à limpeza de pele 

do bebê durante a troca de fraldas ou alimentação, apresentado nas seguintes espessuras: finos e grossos. 
Finos: embalados em tubos, dentro dos quais as folhas formam um rolo. Grossos: cortados individualmente, 
embalados em caixas e também encontrados em sachês. Excluem-se: lenços para limpeza de pele que não 
sejam para criança, remoção de maquilagem e papéis higiênicos umedecidos. 

LENÇO DE PAPEL 
Produto de papel esterilizado, usado principalmente durante as gripes e resfriados ou para remover a 

maquiagem e enxugar o suor facial. Excluem-se: embalagens institucionais, lenços umedecidos, lenços não-
-descartáveis, toalhas de papel, importadose especiais 100% viscose. 

"O lenço de papel sai pouco, mas a procura 
pelo lenço umedecido aumentou muito, ele não 
pode faltar, fica exposto ao lado das fraldas, 
mas também já fazemos ponto extra", explica 
Anderson Ribeiro Fernandes, responsável pelas 
compras de produtos de higiene pessoal do 
Pais & Filhos, uma loja de 17 caixas e muito 
movimento. Para atender as necessidades dos 
consumidores do bairro, explica o comprador, 
eles sempre trabalham com três marcas dife-
rentes. Ali, lenço umedecido é produto para a 
higiene de bebês. 

É sempre assim, nas gôndolas, fralda des-
cartável e lenço umedecido são inseparáveis. 
Mas os supermercados podem fazer bons 
negócios também na outra ponta, junto ao 
consumidor de alta renda, com a oferta de 
lenços demaquiantes, hidratantes, antiacne, 
antissépticos, para uso em animais domésti-
cos e nas mais diversas situações. É que as 
indústrias têm procurado diversificar e oferecer 
uma gama cada vez mais completa de lenços 
umedecidos, de olho no consumo que não para 
de crescer. 

"Nossa frente de gôndola ainda é muito pe-
quena. 0 supermercado não explora todo o po-

tencial dos lenços e toalhas de papel", observa 
Rodrigo Flores, diretor Comercial do Grupo FW, 
de Blumenau, onde são produzidos os lenços 
e toalhas umedecidos das marcas Piquitucho 
e Feelclean. Cerca de 70% do faturamento 
do grupo vêm das duas marcas e seu principal 
mercado hoje é Minas Gerais. Os negócios, 
confirma o diretor, têm crescido principalmente 
nas classes C e D. "Os lenços umedecidos são 
práticos e ficaram muito acessíveis, uma emba-
lagem com 70 unidades é vendida com preços 
variando de R$ 1, 29 a R$ 1,99", explica. 

NO WALMART 
O Walmart não divulga o crescimento das 

vendas, mas garante que há anos ele se dá 
sempre em duplo dígito. Todos os folhetos que 
incluem fraldas oferecem também pelo menos 
dois tipos de lenços e toalhas umedecidos. Os 
de papel entram na divulgação na época da 
sazonalidade, como o inverno, já que eles são 
indicados mesmo para gripes e resfriados. 

Também nas gôndolas do Walmart, os len-
ços umedecidos ficam perto das fraldas. Já os 
de papel são expostos junto aos descartáveis 
de papel. 0 cross merchandising é feito na 
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EM SINTONIA COM O MERCADO [LENÇOS] 

Mercado dispõe 
hoje de vários tipos 
de embalagens e 
formatos para lenços 
umedecidos e muitas 
outras estão a 
caminho 

perfumaria, onde são oferecidos demaquiantes, 
hidratantes e outros lenços que vão direto para 
as bolsas das consumidoras ou para o porta-lu-
vas do carro. Para dar opção, o grupo trabalha 
com várias marcas como Johnson & Johnson, 
Pampers, Huggies, Baby Wipes, além da marca 
própria, a Equate, que receberá destaque nas 
lojas a partir de 2012. 

NA SUPERMAIS 
É assim nos grandes centros como nas 

cidades menores. Ledislei de Jesus Bestel, 
responsável pelas compras de produtos de hi-
giene pessoal da Central de Negócios Rede 
Supermais, que representa 14 supermercados 
do interior de Minas, garante que os pedidos 
nunca faltam, mas eles só trabalham com for-
necedores cadastrados. As lojas que Ledislei 
representa têm em média 12 caixas cada e 
f icam em municípios do interior do Estado, 

como Ubá, Muriaé, Barbacena, Cataguases, 
Visconde do Rio Branco e Juiz de Fora. 

"Há dez anos quase não trabalhávamos 
com lenço umedecido, hoje eles estão sempre 
me pedindo para comprar", garante Ledislei. 
Já os lenços de papel saem muito menos, por 
isto nem sempre é preciso repor a mercadoria. 
Os lenços e toalhas umedecidos acompanham, 
observa o comprador, o aumento das vendas 
de fraldas descartáveis, que também substitu-
íram as antigas fraldas de tecidos, muito mais 
trabalhosas, mas antes as únicas acessíveis a 
boa parte da população. 

NIELSEN CONFIRMA 
Dados do Instituto Nielsen confirmam o bom 

momento atravessado pelo mercado de produ-
tos de higiene pessoal. Em 2010, a produção de 
lenços umedecidos cresceu 10,7% em relação 
ao ano anterior, passando de 4,2 milhões de uni-
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Algumas lojas já dão 
atenção especial ã 
seção de cuidados' 
com bebê e não 
se arrependem do 
investimento 

dades (embalagens) para 4,7 milhões. Em 2009, 
o crescimento registrado havia sido de 12,3% e 
em 2008, de 9,6%. No acumulado entre 2008 e 
2010 a produção cresceu 24,2%. 

Entre os lenços de papel, os dados da Niel-
sen indicam crescimento menos acentuado, 
de 1,3% em 2010 no comparativo com o ano 
anterior. Mas em 2009 o incremento havia sido 
de 11%, enquanto em 2008 a produção de len-
ços de papel teve queda de 0,3%. No resultado 
final, a produção aumentou 12,7% entre 2008 
e 2010, passando de 1,254 bilhões de unidades 
em 2008, para 1,392 bilhões em 2009 e 1,414 
bilhões de embalagens em 2010. 

Ao levar em conta o faturamento, o que 
se verifica é um crescimento mais acentuado, 
de 30,7% , entre 2008 e 2010, no caso dos 
lenços de papel, de R$ 43, 86 milhões para R$ 
52 milhões, entre 2008 e 2009, e de R$ 57,32 
milhões em 2010. 

O mesmo aconteceu com os lenços ume-
decidos, cujo valor de vendas teve incre-
mento de 46,7% entre 2008 e 2010. Pelos 
dados do Nielsen, o fa turamento passou de 
R$ 150,9 bilhões em 2008 para R$ 182,5 
bi lhões no ano seguinte (crescimento de 
20,9%) e para R$ 221,5 bilhões em 2010 
(aumento de 21,4%). 

JANEIRO/FEVEREIRO DE 2 0 1 2 
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Produtos de higiene em alta 
0 faturamento do setor de higiene pessoal 

no Brasil, em 2010, foi de R$ 27,5 bilhões, um 
crescimento de 12,6% em 2010 sobre os R$ 
24,4 bilhões em 2009, de acordo com dados da 
Associação Brasileira da Indústria de Higiene 
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos ( Abihpec). 
0 crescimento é atribuído à democratização 
do consumo e ao maior acesso aos produtos 
pelas classes C, D e E. Contribuiu também a 
modernização do parque industrial, os investi-
mentos em marketing e a inovação tecnológica 
das indústrias. 

Quem souber aproveitar o momento pode 
crescer junto com mercado brasileiro de higie-
ne e beleza. Uma alternativa é seguir o que já 
vem sendo feito nas grandes redes e passar a 
oferecer os lenços nas gôndolas reservadas a 
perfumaria, ao lado de produtos de beleza ou 
para a higiene das mãos e pele, tendo sempre 
o cuidado de buscar fornecedores conhecidos e 
produtos licenciados pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). 

0 Grupo FW, por exemplo, tem como meta 
fazer o lançamento de pelo menos um novo tipo 
de produto por mês a partir de 2012, sempre na 

linha dos cosméticos. 0 que a empresa quer, 
conforme explica o diretor Comercial do Grupo, 
Rodrigo Flores, é aproveitar o bom momento do 
setor de higiene pessoal e ampliar as vendas 
sobre o público de melhor poder aquisitivo. 

0 supermercadista deve levar em conta tam-
bém que a tendência no Brasil é acompanhar o 
que já ocorreu em outros países, em que o uso 
de lenços umedecidos, mais acessíveis, se popu-
larizou, para em seguida dar lugar às toalhas, que 
são mais espessas e maiores, medindo em torno 
20 cm x 15 cm para crianças e 25 cm x 20 cm na 
versão para adultos. É que o consumidor acaba 
percebendo que embora um pouco mais caras, o 
custo benefício das toalhas é melhor. 

Outra tendência do mercado é a eliminação 
dos potes e baldes, feitos de plástico rígido, e 
sua substituição gradativa pelas embalagens 
Flow Pack e pelos sachês. Dentro de cinco 
anos, 80% das toalhas e lenços vendidos no 
Brasil usarão embalagens deste tipo, segundo 
projeções da indústria. Uma transição que já 
aconteceu na Argentina e no Paraguai, países 
que não usam mais potes e baldes. O mesmo 
aconteceu na Europa, Ásia e Oceania. • 
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Text Box
Fonte: Gôndola, Belo Horizonte, ano 17, n. 194, p. 36-43, jan./fev. 2012.
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