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Kimberly-Clark aproveita presença das marcas nobres e lança produtos mais baratos  
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Philippe Boutaud, presidente da Santher, aposta no canal farmacêutico para elevar vendas de papéis higiênicos  

A americana Kimberly-Clark decidiu aumentar as suas apostas no mercado brasileiro de papéis 
descartáveis, que tem como carro-chefe os papéis higiênicos. Pulverizado e com grande potencial, 
o setor assiste à uma acirrada disputa entre as brasileiras Santher e Melhoramentos, além da 
gigante americana. Juntas, as três detêm 55% do segmento, que movimenta 400 mil toneladas e 
US$ 700 milhões na ponta final da cadeia, segundo dados ACNielsen. A cifra não inclui as vendas 
institucionais, feitas para as companhias.  

Com a compra dos 50% da joint venture que mantinha com a brasileira Klabin na Klabin Kimberly 
em agosto, a americana assume sozinha a participação de 29% que a associação detinha no 
mercado de consumo. A operação custou aos cofres da companhia - que tem uma receita líquida 
global de US$ 13,5 bilhões - US$ 134,4 milhões.  

As fichas da Kimberly, dona de quatro fábricas e vendas de US$ 203 milhões com o negócio no 
país, recaem sobre o cenário futuro. Estimativas apontam que o consumo per capita anual poderá 
subir dos atuais três quilos para a média latino-americano, sete quilos, em uma década.  

O setor engloba produtos bastante conhecidos dos brasileiros, como os papéis higiênicos e sua 
expressiva presença de 90%. Mas também reúne outros artigos - toalha, guardanapos e lenços - , 
que não ultrapassam os 30%.  

Caetano Anselmo, diretor de marketing da Kimberly-Clark no Brasil, conta que os papéis 
higiênicos têm uma participação de 90% no mercado total. E congrega várias marcas, que 
ultrapassam as duas centenas. O restante do mercado é disputado pelos demais produtos.  

A potencialidade do Brasil fica visível, quando compara-se os seus três quilos per capita 
consumidos por ano com os cinco quilos da Argentina. Sem contar a média latino-americana, o 
México, outro país em desenvolvimento, tem um consumo de sete quilos. Os Estados Unidos são 
os maiores do mundo, com 11 quilos, seguidos pela Europa e seus oito quilos.  



Elser Sanchez, diretor de produtos de consumo da Santher, lembra que o Brasil também possui 
boas médias nas regiões mais desenvolvidas. No Sul e Sudeste, o consumo per capita aproxima-
se dos cinco quilos por ano.  

"A presença da Kimberly-Clark e com foco voltado ao país também vai ajudar a desenvolver o 
mercado local", diz Philippe Olivier Boutaud, presidente da Santher. Com quatro unidades no país, 
o grupo nacional fatura R$ 800 milhões por ano.  

Para desenvolver o mercado, a indústria não pretende esperar o espetáculo de crescimento da 
economia ou até uma melhora na distribuição de renda no país. Os executivos têm suas próprias 
iniciativas.  

O diretor de marketing da Kimberly afirma que pretende lançar produtos com um preço mais 
acessível ao consumidor. Um exemplo é o papel toalha Chiffon, que agora é vendido na versão 
Chiffon Compact e com um preço 25% menor.  

Sem mexer na gramatura, absorção ou resistência, o que comprometeria a marca, segundo 
Anselmo, a empresa diminuiu o preço porque reduziu o tamanho da folha do papel toalha. Na 
versão mais barata, o produto tem 100 unidades de 10 centímetros cada uma, contra as 60 
toalhas de 20 centímetros de comprimento.  

A experiência na linha de toalha está sendo estendida para outros produtos. A Kimberly já colocou 
em teste um papel higiênico de folha dupla no Nordeste. Batizado de Nice Gold, o produto 
pretende suprir uma carência no segmento. Hoje, a diferença de preço entre um artigo folha 
simples de alta qualidade e um folha dupla é de 70%. A falta de um item intermediário 
impulsionou o projeto e resultou em um produto, com folha dupla, e 15% mais caro que o de 
folha única.  

"Essas medidas podem aumentar o consumo médio anual per capita de papel, pois o consumidor 
poderá migrar de um papel higiênico folha simples para um de folha dupla", afirma o executivo da 
Kimberly-Clark no país.  

Dona das marcas Personal no setor de papel higiênico e das toalhas Snob, além de outras, a 
Santher também prepara o seu plano. Um deles passa pela utilização de novos canais de venda. 
Desde o segundo trimestre deste ano, a empresa resolveu colocar papéis higiênicos em farmácias.  

O presidente da empresa afirma que a experiência começa a dar resultados. Mas conta que o 
consumo também poderia aumentar no país se o papel higiênico tivesse isenção de imposto. "É 
um artigo da cesta básica", diz o diretor de marketing da Santher.  
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