
CONSOLIDAÇÃO: A multinacional
americana Procter & Gamble
(P&G) terá como missão em
2005 a integração da alemã
Wella, adquirida em 2003, diz o
presidente da empresa no Bra-
sil, Hermann Schwarz. As duas
empresas aguardam a finaliza-
ção dos trâmites legais sobre a
aquisição para passarem a
atuar em conjunto. “A marca
Wella permanecerá sobre todos
os produtos que mantivermos.
A Wella Tone, por exemplo,
criou um mercado de coloração
muito forte no Brasil”, avalia o
executivo. Segundo ele, o port-
fólio da Wella é complementar
ao da P&G, de forma que prati-
camente não haverá desativa-
ção de linhas.
Parte dos investimentos em ní-
vel global, em 2005, serão injeta-
dos na divisão de pré-coloração
da Wella, uma forma de atrair
consumidores a partir de um mix
mais completo.
Schwarz não forneceu mais deta-
lhes sobre a estratégia da P&G
para os produtos Wella, mas o
certo é que a companhia enfren-
tará no Brasil ao menos uma con-
corrente à altura. A Unilever intro-
duziu sua linha de tinturas no
ano passado, com preços simila-
res. A P&G deverá fechar 2004
no Brasil com vendas líquidas
totais de R$ 1 bilhão, um cresci-
mento entre 7% e 9% sobre
2003.● Viviane Mottin
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Há 20 anos, um produto da
Johnson&Johnson deu nome
aos absorventes íntimos femini-
nos. Hoje o Modess, que gera-
ções de mulheres dos anos 50,
60, 70 e 80 consideravam im-
prescindível, tem apenas 1,5%
do mercado brasileiro. Foi supe-
rado pela Sempre Livre, da pró-
pria Johnson & Johnson, que
deu fôlego para um produto
mais moderno que hoje é líder
de mercado, com uma fatia de
24% das vendas no País.

O concorrente mais próximo
de Sempre Livre é o Intimus

Gel, da Kimberly-Clark, com
participação de 21%, muito pró-
ximo do Always, da gigante
americana Procter & Gamble,
com participação de 18%.

Como os absorventes femini-
nos estão presentes apenas em
60% dos lares brasileiros e esse
mercado cresce a cerca de 10%
ao ano, a Procter & Gamble de-
cidiu, neste fim de ano, dar um
empurrão em Always para ob-
ter melhores resultados no pró-
ximo ano.

O diretor de Relações Exter-
nas da Procter & Gamble, Pe-
dro Silva, diz que o Brasil é um
dos mercados onde as vendas
desse produto – estáveis na Eu-

ropa e nos Estados Unidos – ain-
da apresentam expansão. Isso
justifica o lançamento do
Always Básico Suave, que inau-
gura um novo segmento com co-
bertura de algodão acetinado,
nas versões com ou sem abas,
em embalagens com 8 unida-
des. O produto começa a ser tes-
tado a partir desta semana em
São Paulo e no Rio de Janeiro e
ganha reforço de marketing da
empresa dona de marcas como
Ariel e Pampers.

Segundo Silva, o algodão
acetinado permite uma maior
absorção da umidade na região
vaginal. “É um mercado, onde
as inovações encontram uma
resposta muito rápida dos con-
sumidores, o que se reflete nas
vendas.” Ele reconhece, po-
rém, que a categoria tem pou-
cas inovações a apresentar. As
principais estão focadas nos ab-
sorventes externos e nos inter-
nos, com larga vantagem do pri-
meiro sobre o segundo. A outra
possibilidade, como a que a
Procter & Gamble está lançan-
do, está no uso de materiais ab-
sorventes que ofereçam mais
conforto e segurança.

Uma estimativa do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
dá conta de que o mercado
mundial de absorventes, com-
posto pelas fraldas descartá-
veis infantis, absorventes femi-
ninos e fraldas de adultos, é de
US$ 34 bilhões. Como é líder
global no segmento de fraldas,
com a marca Pamper’s, a Proc-
ter & Gamble deseja desafiar a
Johnson&Johnson no Brail, lí-
der absoluta da categoria absor-
ventes femininos, com 32% do

mercado. Uma participação
que já foi maior nos tempos em
que a marca Modess era sinôni-
mo do produto.

Para Silva, o desejo dos con-
sumidores – para ser preciso,
das mulheres antes da menopau-
sa – são por produtos que permi-
tam liberdade de movimentos e
segurança. A dermatologista
Denise Steiner, uma das maio-
res especialistas do País, diz
que a umidade vaginal e as se-
creções menstruais podem resul-
tar em infecções se não forem
evitadas. É com esse temor – e
para evitar constrangimentos –
que as vendas de absorventes
crescem, especialmente entre
as mulheres que trabalham fora.

Por isso, o crescimento das
vendas no País coincide com
o aumento da presença da mu-
lher no mercado de trabalho.
E se a chamada “tensão pré-
menstrual”, a TPM, deixa mu-
lheres à beira de um ataque de
nervos, a ausência de produ-
tos seguros, garante Silva, am-
plia o problema.

Nas cidades, o uso de absor-
ventes feminimos já se propa-
gou, mas ainda é pequeno nas
regiões em que a mulher traba-
lha em casa ou no campo, como
no Norte e no Nordeste – e são
justamente esses mercados os
mais promissores para o cresci-
mento da indústria no País.

Silva se queixa, porém, de
concorrentes ilegais, as chama-
das fábricas de absorventes de
fundo de quintal, que também
produzem fraldas. Mas reconhe-
ce que o combate a essas práti-
cas, para alívio das mulheres,
passa por inovações que dificul-
tam a imitação.●

A P&G começa a
operar a Wella,
adquirida em 2003

Fabricantes de cosméticos
buscam expansão no Brasil
Clarins e Clinique encontram aqui o espaço que falta em seus países de origem
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O mercado consumidor brasilei-
ro está no centro das atenções de
grifes de cosméticos e perfumes.
Marcas de luxo, como a francesa
Clarins e a americana Clinique,
já consolidadas e sem espaço pa-
ra crescer em seus países de ori-
gem, encontram condições no
Brasil para expandir negócios.
“O Brasil para nós é o principal
mercado na América Latina, con-
tinente em que nossas vendas
têm crescido 35% por ano”, diz
Patrick Bizot, presidente mun-
dial da Clarins, que veio ao País
para traçar as metas da marca pa-
ra o ano que vem.

Ele ainda compara a expansão
do mercado brasileiro com o de
nações asiáticas. “São países com
população jovem, sofisticada e
que gosta de comprar.” Outra re-
gião que atrai a marca é o leste eu-
ropeu. A fabricante, que além de
cosméticos possui marcas famo-
sas como Azzaro e Angel, é uma
das líderes na Europa, com fatura-
mento de€ 600 milhões por ano.

A Clarins chegou ao País há

seis anos, mas pretende alavan-
car vendas com o relançamento
da marca em 2005. “Vamos in-
vestir US$ 500 mil em lojas,

lançamentos de produtos, co-
mo uma linha masculina, e
amostras”, diz Bizot. De acor-
do com ele, a distribuição será

seletiva, para garantir a exclusi-
vidade do produto e um atendi-
mento técnico na hora da venda
do produto. As metas, de acor-

do com ele, são arrojadas:
“Não é fácil conquistar o consu-
midor, mas queremos chegar
ao primeiro lugar entre os im-
portados em até 10 anos.”

Outra marca em franca expan-
são é a Clinique. De acordo com
Valerie Averlant Kalil, diretora
da marca no Brasil, nos Estados
Unidos a concorrência é alta e a
empresa já conquistou uma posi-
ção confortável. Por isso existe
o interesse por países como Bra-
sil, Argentina e Venezuela, cujo
crescimento nas vendas refor-
çam o faturamento global.

Ela diz que a marca, de acordo
com o Instituto Segmenta, que
faz pesquisas em diversos países,
cresceu 52,8% na América Lati-
na de setembro de 2003 a setem-
bro deste ano, enquanto o merca-
do como um todo caiu 4,6%. A
receita de sucesso, de acordo
com Valerie, está na exclusivida-
de. Por esta razão, quando veio
ao Brasil, a marca passou 18 me-
ses com uma única loja, no luxuo-
so shopping Iguatemi, em São
Paulo. “Trabalhamos passo a pas-
so, pois é muito importante para
posicionarmos a marca na mente
do consumidor. Não se trata de
colocar o produto em 500 pontos
de venda e somente faturar.”

A líder dos importados no País
é a Lancôme, que investe desde
1990 no mercado brasileiro. De
acordo com Isabel Brossolette
Branco, diretora superintendente
da Divisão Luxo da L’Oreal, a
marca continuará inovando e tem
quatro lançamentos programados
para 2005. Aqui, Isabel afirma
que a marca possui 40% dos seg-
mentos de tratamento e maquia-
gem. “Este é um mercado prefe-

rencial, pois somos líderes e que-
remos manter esta posição.” O
crescimento da Lancôme no País
em 2003 foi de 4,5% em relação a
2002 e, neste ano, a previsão é de
que ficará estável.A Ásia, de acor-
do com Isabel, agora é o mercado
foco da marca, principalmente na
áreadecosméticos, masé comple-
mentado pela América Latina, on-
de os perfumes são os produtos
que fazem mais sucesso.

Já a americana Mary Kay tem
outro perfil e aposta em consumi-
dores da classe B e C. As vendas
são feitas por meio de revendedo-
ras, no mesmo estilo da Avon e
Natura. Por enquanto, 80% da li-
nha é importada, mas assim que

houver uma escala maior de con-
sumo, mais produtos serão fabri-
cados no País. “O Brasil é uma
das poucas alternativas de cresci-
mento no mundo, assim como a
China, não só por causa do gran-
demercadoconsumidor,mas tam-
bémpela atual estabilidade econô-
mica”, aponta Ismael Ferreira,
presidente da Mary Kay para o
Brasil. De acordo com ele, a mar-
ca já é líder no mercado america-
no em determinadas linhas, como
maquiagem, e só poderia crescer
se fosse internacionalizada. Por
enquanto, a empresa detém uma
participação pequena no mercado
nacional, cerca de 2%, mas se ex-
pande a taxas anuais de 50%.●

Absorventeganhanova tecnologia
AProcter & Gamble promete lançar, em 2005, produto com algodão acetinado para tentar conquistar liderança do mercado

Mercado no
Brasil cresce 10%
ao ano e anima
os investidores
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EMPURRÃO - Pedro Silva, da Procter & Gamble, quer vender mais

Líder dos importados
no mercado brasileiro
é a Lancôme, que está
no País desde 1990

MERCADO – Segundo Patrick Bizot, vendas da Clarins crescem 35% ao ano na América Latina
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