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Eles não gostam de aparecer. Evitam ser fotografados e, dentro de suas empresas, 
a confidencialidade é lei. As linhas de produção são cercadas de processos sigilosos 
e segredos industriais. Até a equipe está devidamente instruída para que os clientes 
não se cruzem. No melhor estilo "low-profile", os incógnitos vivem do sucesso 
alheio. Deixam os holofotes para as multinacionais, donas das marcas fabricadas 
silenciosamente. 
 
O nome dessas companhias - como Daviso, Razzo, Higident e Provider e Total Pack, 
contratadas pelas gigantes Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Kimberly-Clark e 
Nivea - aparece em letras miúdas no verso das embalagens. Apesar de 
desconhecidas do grande público, essas empresas passaram pelo crivo das 
multinacionais. A lista de exigências é enorme. Técnicos estrangeiros visitam 
inúmeras vezes as fábricas até que o produto mereça estar nas gôndolas e receber 
a chancela de marcas globais como Pampers, Ace e Johnson's. 
 
A terceirização não é uma novidade no setor de higiene - o assunto ainda é tabu - 
mas ganhou força, recentemente, em função da acirrada concorrência. Pelo menos 
seis grandes contratos foram fechados no último ano. E, por conta dessa queda-de-
braço, as empresas tiveram até que reduzir preços e sacrificar suas margens. 
 
Dados da A/C Nielsen mostram que de janeiro a outubro de 2005 o segmento de 
higiene pessoal teve um recuo de 4% nos preços (deflacionados pelo IPCA) em 
relação a igual período de 2004. Com isso, o setor engordou 4,8% em volume, mas 
o faturamento da indústria não cresceu na mesma proporção: registrou uma tímida 
alta de 0,7%. 
 
Recorrer a um terceiro dá agilidade. Apesar de todos os procedimentos de validação 
que as multinacionais exigem, é muito mais rápido - e quase sempre mais barato - 
terceirizar do que investir em uma nova linha de produção. 
 
Entre a idealização do produto e a sua chegada nas prateleiras, são necessários 
entre dois e três anos se o processo começar do zero e a fabricação for feita dentro 
de casa. A terceirização permite abreviar esse prazo para algo entre seis meses e 
um ano. "É a melhor alternativa quando a empresa quer aproveitar uma 
oportunidade de mercado e atender o consumidor o mais rápido possível", afirma 
Eduardo Aron, diretor da Kimberly-Clark, empresa líder em lenços umedecidos, que 
fabrica uma linha popular (Baby Wipes) e outra premium (Huggies). A Kimberly 
optou por terceirizar os produtos de médio preço - segmento que mais cresce no 
mercado. 
 
O custo é outra vantagem importante. Não apenas por eliminar o capital necessário 
para o investimento fabril, como pela eficiência obtida pelo uso comum do mesmo 
maquinário. "O custo é mais baixo por estar pulverizado em vários clientes", diz 
Gustavo Razzo, dono da Razzo, que terceiriza os sabonetes adultos da Johnson & 
Johnson. 
 
Essas novas oportunidades estão abrindo espaço para empreendedores ousados. 
Com apenas 21 anos, David Chammah percebeu um mercado em ascensão fora do 
país e decidiu montar sua própria fábrica de lenços umedecidos. 
 
O empresário investiu em equipamentos - ele prefere não dizer quanto - antes 
mesmo de fechar o primeiro contrato. Um ano e meio depois, sua empresa, a 
Daviso, já reúne clientes do porte de Kimberly-Clark, Procter & Gamble e Jonhson 



&Johnson. Os itens fabricados são vendidos no mercado brasileiro e em vários 
países da América Latina, além dos Estados Unidos. 
 
O garoto-prodígio ainda mede as palavras antes de falar, mas não se intimidou em 
enfrentar várias reuniões para oferecer à maior varejista do mundo um protótipo de 
lenço umedecido de qualidade e embalagem semelhantes ao que já estava em suas 
prateleiras - a um custo bastante competitivo. Resultado: conseguiu fechar contrato 
com o Wal-Mart, dos Estados Unidos, para fabricar a marca própria de lenços da 
rede. A Daviso supre quatro dos 33 centros de distribuição do Wal-Mart nos EUA. 
Quem olha a tímida fachada da empresa - que mais parece um galpão, no bairro 
paulistano de Piqueri, não imagina que dali saiam tantas marcas famosas. 
 
O jovem empresário, que pretende concluir o último ano de administração de 
empresas na Faap ainda em 2006, já está conversando com outras redes nos EUA e 
potenciais clientes na área de cosméticos para a produção de lenços faciais. 
Chammah costuma sentar-se para negociar com diretores de empresas com mais 
anos de experiência profissional do que ele tem de vida. "Aprendo muito nessas 
reuniões", diz ele, que já encarou 45 executivos de uma só vez em uma 
apresentação. 
 
Fornecer a vários concorrentes exige jogo de cintura. O representante de uma 
multinacional não entra na fábrica da Daviso se a máquina estiver produzindo para 
outra empresa. "Preciso ser muito cuidadoso, os contratos de confidencialidade são 
bastante rígidos", diz Chammah. 
 
Gente tarimbada no mercado de higiene e limpeza, como a Razzo, criada em 1964 
para fornecer matéria-prima para produção de sabão e sabonete, também 
conquistou importantes contratos na nova onda da terceirização. Só no ano 
passado, a empresa conseguiu ser a fornecedora dos sabonetes para adultos da 
J&J, no mercado há menos de um mês, e o primeiro sabão em barras da P&G, há 
cerca de seis meses nas gôndolas. 
 
Com uma fábrica instalada em um terreno de 45 mil metros quadrados, a Razzo 
investiu, em 2005, R$ 9 milhões em uma nova linha para fabricação de sabonetes. 
Começou produzindo um sabonete próprio, batizado de Livy, mas o maquinário 
sofisticado e com grande capacidade de produção atraiu a atenção da J&J. Para 
atender as exigências de qualidade da multinacional, contudo, a companhia 
precisou investir mais R$ 1 milhão na nova linha. 
 
Gustavo Razzo, um dos donos da empresa, diz que irá investir outros R$ 5 milhões 
para dobrar a capacidade de fabricação de sabonetes - que hoje é de 350 pedras 
por minuto. "O volume da Johnson's é muito grande. Tem semana que 100% da 
máquina está dedicada a eles", diz Marcos Marcondes, gerente comercial da Razzo. 
 
No mercado de sabão em pedra, a empresa já atua há 20 anos. Fabricou as marcas 
Brilhante e Minerva para a Unilever por cerca de dez anos, mas deixou de fornecer 
há cinco. Hoje, além do Ace, a Razzo também fabrica as marcas próprias de sabão 
em pedra do Pão de Açúcar e do Sonae. 
 
Fora da capital paulista, outras empresas também se dedicam à fabricação de 
produtos famosos. É de Itajubá (MG) que saem os sabonetes infantis e a linha 
Clean & Clear - ambas da J&J. A Higident, criada em 1984, também fabrica os 
sabonetes em barra da Nivea. Produz, inclusive, a última versão lançada pela alemã 
- o sabonete com hidratante em embalagem "flow-pack", lançada em fevereiro do 
ano passado. 
 



Em Louveira, São Paulo, fica sediada a Provider, do empresário Ricardo Zalaquett - 
que criou sua própria empresa, depois de trabalhar na Unilever. A empresa também 
acaba de fechar um grande contrato. Toda a nova linha do gel Bozzano, com quatro 
produtos diferentes, que chegou ao mercado em dezembro, está sob 
responsabilidade da Provider, que já fazia o creme de barbear da marca. 
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