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Marca de papel higiênico refaz sua comunicação com objetivo de crescer até 50% em 2006.  
 
O mercado de papel higiênico movimenta R$ 2 bilhões por ano no Brasil e trata-se de um produto 
com ampla presença nos lares brasileiros. Um detalhe, porém, faz com que grandes fabricantes 
como a Kimberly-Clark (dona das marcas Neve e Scott) trabalhe um reposicionamento a fim de 
aumentar o consumo do produto mais sofisticado, o chamado papel higiênico de folha dupla.  
 
Quem for aos supermercado nos próximos dias já encontrará a marca Scott com embalagem 
redesenhada. Esta é uma marca mundial, mas que foi lançada pela Kimberly-Clark apenas em 
março de 2004. Hoje, Scott conta com 9,4% de market share em valor, sendo que deste total, 
apenas 15% são do produto com folha dupla. "É exatamente a média de todo o segmento, o que 
indica que a versão mais simples largamente é a mais vendida, em razão de preço", pontua a 
diretora de marketing da Kimberly-Clark do Brasil, Mel Girão.  
 
Bandana na cabeça  
 
Na nova comunicação de Scott, que tem visual criado pela agência Feragini, o cãozinho lavrador, 
mascote da marca, ganha ainda mais destaque. "Em pesquisas, descobrimos que a consumidora 
confunde muito as marcas e tipos de papel higiênico quando está em frente às gôndolas. Por isso 
estamos priorizando a apresentação do produto", informa a executiva da Kimberly-Clark.  
 
Entre as mudanças, por exemplo, além do fato do mascote estar mais em evidência, ele ajuda a 
diferenciar os tipos de Scott. Para o folha simples, apenas um cãozinho. Para o folha dupla, dois. 
No caso do papel higiênico perfumado, o mascote segura uma flor na boca. Se a preferência for 
pelo decorado, lá está ele, com uma bandana na cabeça. "As embalagens estão mais 
informativas, atraentes e claras", diz Mel.  
 
Emocional é o apelo da empresa para convencer a dona de casa a pagar um pouco mais caro e 
levar para casa um produto de maior valor. Tanto é que o slogan utilizado pela marca é "Adote 
este carinho". "Buscamos promover a migração de consumidores do segmento de folha simples 
para o de folha dupla", completa a executiva.  
 
Potencial de consumo  
 
Mel Girão lembra que mesmo em países mais pobres que o Brasil, o consumo de papel higiênico 
folha dupla e folha simples é dividido meio a meio. "Queremos gerar experimentação e mostrar 
para a consumidora que o produto tem mais qualidade e é mais vantajoso", afirma a diretora da 
Kimberly.  
 
No mercado total de papel higiênico, Scott detém 8,1% de participação (em valor) na categoria 
folha simples e 1,3% em folha dupla. "A meta com a nova comunicação é que as vendas cresçam 
40% em folha simples e 50% em folha dupla", conta a diretora de marketing da Kimberly, 
companhia que detém - somando as marcas Scott e Neve - total de 24,9% se participação no 
segmento de papel higiênico. As outras concorrentes de grande peso no mercado são Santher 
(19,2%, com a marca Personal) e Melhoramentos (8,3% com Softs). Estes dados, fornecidos pela 
Kimberly, são da AC Nielsen, referentes ao bimestre janeiro/fevereiro de 2006.  
 
Para apresentar o novo visual de Scott, haverá uma campanha de mídia impressa desenvolvida 
pela agência JWT - a conta de Neve faz parte do portfólio da DPZ.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 mar. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


