
N O S Ú L T I M O S A N O S , PRIN-
cipalmente em 2011, o mercado de 
absorventes femininos - ao contrário 
da economia brasileira em geral - apre
sentou retração. As vendas no ano pas
sado totalizaram 5,3 bilhões de unida
des no varejo, o que representou queda 
de 2,8% em relação a 2010, de acordo 
com a Nielsen. No mesmo período, o 
preço dessa categoria de produto caiu 
3,8%, resultando em uma diminuição 
de 6,4% do mercado, que movimentou 
1,3 bilhão de reais em 2011. 

A culpada por essa queda, segundo 
diferentes fabricantes, foi a guerra de 
preços entre as marcas. A enxurrada 

de packs promocionais e embalagens 
agrupadoras, do tipo "leve três, pague 
dois" e até "leve dez, pague oito" levou 
as consumidoras a estocar o produto 
no final de 2010, quebrando o ritmo 
de vendas em 2011. Agora, os grandes 
fabricantes de absorventes apostam em 
inovações - tanto em produtos como 
em embalagens - para reverter a redu
ção das vendas. As principais marcas 
investiram na sofisticação e no design 
das embalagens, com lançamentos de 
produtos premium. 

A Kimberly-Clark, dona da marca 
Intimus, apresentou a linha Evolution, 
com preços 30% maiores. De acordo 
com Eduardo Aron, diretor de cuidados 
pessoais da multinacional, o desenvol
vimento dos novos produtos foi resul
tado de uma pesquisa que classificou as 
mulheres a partir de seis perfis compor

tamentais. As consumidoras brasileiras 
de absorventes íntimos foram encaixa
das na categoria "stylistas". "A stylista é 
moderna e ligada em tendências", expli
ca Simone Simões, gerente de marca da 
Kimberly-Clark. 

Para atender a essa consumidora, a 
empresa fez uma mudança radical nas 
embalagens: o absorvente externo, que 
geralmente é acondicionado em um 
pacote plástico flexível, agora é apre
sentado em um cartucho de papel car
tão preto, com desenhos de arabescos 
e com uma janela, protegida com um 
filme transparente. Essa janela mostra 
os saquinhos coloridos que acondicio
nam os itens individualmente. "O Inti
mus Evolution é o único absorvente 
do mercado em caixinha, mudando 
a forma de comercializar o produto", 
diz Aron. "A cor preta predomina nas 
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embalagens e destaca o desenho de ara
bescos que contrastam com o colorido 
das embalagens individuais internas". 
O design das embalagens é da Seragi-
ni Farné Guardado. Os cartuchos são 
impressos pela Ibratec - exceto os do 
Intimus Interno e do Protetor Ultra 
Flexível, importados da China. 

A PROCTER b GAMBLE também 
modificou as embalagens da sua marca 
de absorventes Always, que ganharam 
cores mais fortes e desenhos de arabes
cos. A marca passa a oferecer produtos 
premium, de alta performance, numa 
linha nomeada Always Pink. O produto 
teve a embalagem desenvolvida pela 
agência americana LPK de forma a ser 
facilmente identificada na gôndola por 
sua cor rosa (pink) e visor transparente, 
que permite enxergar os novos dese
nhos de corações e arabescos estampa
dos nas embalagens individuais. 

Outra que remodelou as embala
gens e os produtos da linha de absor
ventes Sym foi a Santher, criando a linha 
Sym 360°, que, segundo a companhia, 
oferece m e l h o r p e r f o r m a n c e à s c o n 

sumidoras. Para as novas embalagens 
(produzidas pela Canguru), a agência 
Cornerstone Strategic Branding Bra-

sil buscou referências em universos 
femininos, incorporando texturas que 
estão presentes nas passarelas de moda 
e criações dos principais designers da 
área de decoração. Estampas célebres, 
como o zigue-zague da grife italiana 
Missoni, estampam as embalagens do 
produto, compondo com o logotipo em 
f u n d o preto. " A e s c o l h a d o preto r e f l e 

te sofisticação e simboliza a proteção 
completa que o Novo Sym 360o ofere
ce", considera Lucia Rezende, gerente 

de marketing da marca. "O uso desta 
cor, especificamente, representa uma 
grande inovação dentro de uma cate
goria que sempre destacou uma carteia 
de tons suaves e coloridos para seus 
produtos." 

A executiva comenta que o seg
mento está cada vez mais sofisticado e 
competitivo. Ela descreve: "Não existe 
liderança absoluta, existem lideranças 
regionais. Os quatro maiores fabri
cantes, incluindo a Santher, ocupam 
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posição de líder em alguma região do 
País e estão atentos a este novo dire
cionamento de mercado, atualizando 
suas linhas para conquistar maior valor 
agregado". Como parte da estratégia 
de reposicionamento da marca, o Sym 
360o chega às gôndolas 10% mais caro 
que o antigo produto. 

A Johnson & Johnson , que infor
ma ter mais de 33% das vendas de 
absorventes em volume, com as marcas 
Sempre Livre, Carefree e o.b., decidiu 
investir na repaginação das embalagens 
de Carefree no final de 2011. O objetivo, 
segundo a J&J, é entregar para a con
sumidora um produto mais atraente. 

As mudanças foram feitas pelo estúdio 
de design da própria J&J no intuito 
de desenvolver uma embalagem que 
comunicasse melhor - em faixas colo
ridas no frontal dos pacotes - todos os 
benefícios do produto, de maneira clara 
e moderna. As embalagens agora con
tam com uma arte mais feminina. 
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 14, n. 154, p. 20-23, jun. 2012.




