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Johnson & Johnson e Procter & Gamble patrocinam desfiles para lançar novos absorventes 
higiênicos 
 
A suavidade do algodão é a aposta de duas empresas no São Paulo Fashion Week. Mas não se 
trata de roupas e sim de absorventes higiênicos. As multinacionais, e concorrentes no mercado de 
higiene pessoal, Johnson & Johnson e Procter & Gamble estão usando o evento, que começou na 
terça-feira e termina segunda-feira, para lançar os produtos que têm como principal característica 
a cobertura feita de algodão. 
 
As J&J e a P&G, através de suas respectivas marcas Sempre Livre e Always, estão patrocinando 
dois desfiles do São Paulo Fashion Week. 
 
A Johnson & Johnson investiu R$ 100 mil no desfile da grife Reinaldo Lourenço, que apresenta sua 
coleção amanhã na Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). Esse valor faz parte de uma 
verba total de R$ 3 milhões, que a empresa está destinando para o lançamento do Sempre Livre 
com Extrato de Algodão. O desfile será usado para apresentar o novo produto. "Encaramos isso 
como uma outra forma de nos comunicar com a consumidora de Sempre Livre", disse Vinícius 
Santos, gerente de produto da marca. 
 
Segundo Santos, a coleção do estilista prioriza o conforto e a suavidade, características apontadas 
pela J&J no Sempre Livre com Extrato de Algodão. A ação promocional da empresa, durante o 
desfile, consiste em distribuir os novos absorventes nos bastidores e para a platéia. "Eles serão 
distribuído dentro de um porta-absorvente criado com exclusividade por Reinaldo Lourenço", disse 
Santo. 
 
A Procter & Gamble vai patrocinar o desfile da grife UMA, que também ocorre amanhã, na 
Fundação Bienal. Segundo Juliana Azevedo Schahin, diretora de marketing da marca Always, há 
tempos o absorvente está ligado à moda. "Em 2002 lançamos a linha Always Básico e já fazíamos 
campanhas associando o produto com os básicos da moda, como o jeans, o vestido e a camiseta 
branca", informa Juliana. "É um produto ligado à beleza e ao universo feminino." 
 
Durante a apresentação da UMA, a P&G vai lançar um novo artigo da linha: o Always Básico 
Algodão Acetinado. O produto já está no mercado paulista desde outubro e há poucas semanas 
começou a ter distribuição nacional. A P&G preferiu não informar o valor que está investindo no 
lançamento do novo absorvente. 
 
A marca Always está no mercado desde 1998 e desde o lançamento da linha Always Básico, em 
2002, a participação de mercado da marca cresceu 76%, segundo a AC/Nielsen. O mercado de 
absorventes externos movimenta R$ 807 milhões por ano, com volume superior a 3,1 bilhões de 
unidades. A Sempre Livre detém 26% de participação, em volume, desse mercado, considerando-
se o período de maio/junho de 2004 a março/abril deste ano. 

 
 
Leia Mais 
 
Fraga homenageia costureiras em desfile original 
De São Paulo 
 
As roupas do estilista mineiro Ronaldo Fraga, que apresentou sua coleção de verão ontem no São 
Paulo Fashion Week, não são encontradas em shopping centers. Também não seguem tendências 
internacionais ou se encaixam no gosto da massa. Fraga pertence a uma outra classe de criadores 
que está mais próxima dos antigos costureiros do que dos modernos designers.  



Ele, entre outros, é responsável por tornar palpável a tal "moda brasileira", da qual todo mundo já 
ouviu falar, mas ninguém sabe bem como explicar. E nem precisa. A roupa do estilista fala por si. 
 
Nessa edição, Fraga fez uma justa homenagem às costureiras, que ajudam a criar e costumam 
ficar nos bastidores das confecções. O nome da coleção, "Descosturando Nilza" contou um pouco 
da história da costureira que está com ele há 15 anos e acompanhou toda a sua trajetória como 
estilista. Nilza costura há 40 anos e, como diz Fraga, "já vestiu todas as possibilidades do vestir", 
da roupa de festa ao vestido de noiva, da batina do padre à camisola de noite de núpcias. "Ela 
deixou suas digitais em meus desfiles." 
 
A coleção do estilista mineiro vem carregada de romantismo e regionalismo. O aspecto artesanal, 
que está cada vez mais comum na moda atualmente, é usado por ele há muito tempo e já virou 
uma de suas marcas. A forma da roupa é próxima do corpo, mas não justa demais. O estilista usa 
tecidos com estampas delicadas e divertidas. Nessa estação, estampou desenhos de mulheres e 
homens nus, além de muitas flores. Os vestidos e as saias têm fiapos soltos, como se estivessem 
se desfazendo. As bermudas dos homens, são largas e muitas vezes estampadas com listras, 
como pijamas. 
 
Para as grandes confecções, o trabalho de Fraga talvez não aparente ser um bom negócio. Mas, a 
contar pela trajetória de outras marcas autorais, ele está no caminho certo. Sua moda lembra a 
feita por marcas como Sommer e Carmelitas, que têm produção pequena e focam em um cliente 
incomum. Estas duas foram compradas pelo grupo AMC Têxtil, que está injetando capital no que 
era essencialmente força criativa. 
 
O segundo dia de SPFW foi aberto pelo desfile de moda praia da Poko Pano, que mostrou uma 
coleção de biquínis ao som do sambista Jamelão. Estampa Vichy, patchworks com flores, rendas e 
estampa florais são o carro-chefe da coleção. A Sais, segunda marca da Rosa Chá, foi por um 
caminho semelhante - biquínis com aplicações de flores e estamparia com formas da natureza e 
de insetos. 

 
 
Leia Mais 
 
Rhodia fica mais próxima dos calçadistas 
De São Paulo  
 
Forte no segmento de fios para artigos têxteis, a Rhodia agora quer ser um símbolo de inovação 
no segmento de calçados. A empresa está lançado o projeto Rhodia Footwear Technology nessa 
19a edição do São Paulo Fashion Week. O projeto vai integrar todas as unidades de negócios da 
empresa que produzem matéria-prima para o setor calçadista brasileiro. 
 
"A Rhodia possui 12 unidades de negócios e, dessas, 8 fabricam algum tipo de produto que vai 
para a fabricação de calçados", diz o coordenador do projeto, Antonio Sérgio Luvizeto. Integradas, 
as unidades podem unir forças para desenvolver novas tecnologias. 
 
Matérias-primas para a confecção de componentes de sapatos, como fios para costura, plástico 
para saltos e produtos para beneficiamento de couro, representam 8% do faturamento da Rhodia 
no Brasil, ou US$ 60 milhões em 2004. O faturamento total da empresa no Brasil foi de US$ 750 
milhões no ano passado. 
 
Os dois primeiros resultados do Rhodia Footwear Technology poderão ser vistos nos desfiles de 
André Lima, que mostra sua nova coleção de verão no sábado, na Fundação Bienal, e de Glória 
Coelho, que apresenta seu desfile no domingo. 
 



Os sapatos criados para o estilista André Lima foram fabricados pela Carmen Steffens, de Franca 
(SP). "O salto do sapato é feito inteiro de poliamida da Rhodia", diz Luvizeto. "Isso deixou o 
calçado mais leve e com o salto firme." Glória Coelho trabalhou em parceria com a Henaghan, de 
São Paulo. "A sola desse modelo, é feita com poliuretano fornecido pela Rhodia", explica o 
executivo. 
 
A Rhodia está lançando dois novos produtos. O fio Rhodianyl HT, para costurar calçados, e 
Rhodiaeco Netrasafe, usado para beneficiamento do couro, com baixo índice poluidor do meio-
ambiente.  
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