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Super, mega, hiper, hipo, jumbo. Não importa o superlativo. A indústria descobriu o filão das 
grandes embalagens não apenas como uma arma de conquista do consumidor, como também 
uma aproximação importante com as grandes redes de varejo - que simpatizam com essas 
versões por aumentar o tíquete de compra, pela facilidade de armazenagem e exposição nas 
gôndolas.  
 
Vários produtos estão migrando para essa nova tendência. Além das fraldas e do sabão em pó, 
que há algum tempo ganham pacotes cada vez maiores, os papéis higiênicos foram os últimos 
a aderir ao formato família.  
 
A Kimberly Clark lançou, em fevereiro, o pacote de papéis higiênicos com 16 rolos - forte 
tendência da Europa e Estados Unidos, onde não existe embalagem de apenas 4 rolos. Sua 
primeira "expansão", porém, aconteceu no ano passado, quando a empresa colocou nas 
prateleiras os pacotes com 12 rolos de papel - até então a versão com oito era a maior do 
mercado.  
 
A marca escolhida para a inovação foi a premium Neve. Em um ano, desde o lançamento da 
nova versão, Neve aumentou sua fatia de mercado de 7,2% para 7,6%. Até março do ano 
passado, as embalagens com mais de quatro rolos representavam 5,8% do volume de vendas 
da Kimberly. Hoje, já representam 12% do volume.  
 
"Testamos o espaço físico nos armários das casas e dos carros e descobrimos, através de 
pesquisas, que a consumidora se incomoda muito em ter que correr ao supermercado para 
comprar papel" , afirma Mel Girão, diretora de marketing da Kimberly. "A aceitação do varejo 
foi muito grande", completa. Em apenas dois meses, as vendas de embalagens de 16 rolos já 
representam 4% das vendas totais da Kimberly na rede Wal-Mart.  
 
A diretora comercial da rede Pão de Açúcar, Marise Araújo diz que há uma clara preferência 
dos consumidores por embalagens maiores, mas só para algumas categorias de produtos - 
como higiene e limpeza. "Lembro do lançamento de leite condensado em embalagem de 1 litro 
que não deu certo".  
 
A categoria de papel higiênico movimenta R$ 3,3 bilhões ao ano com um consumo de 7 bilhões 
de rolos. Em 2005, houve aumento de 2,3% em valor e 8,8% em volume. A americana 
Kimberly Clark é líder em valor, com 24,9%, seguida pelas brasileiras Santher, que tem 19,2% 
e no ano passado lançou o papel Personal Unique para brigar com Neve, e a Melhoramentos, 
dona de 8,3% do mercado.  
 
Outra inovação em que a Kimberly apostou foi o rolo de 50 metros - lançado depois de mais de 
um ano de pesquisa. Como as papeleiras têm tamanho padrão e há um mínimo de ar entre as 
folhas para garantir maciez, o segredo foi enrolar o papel de maneira diferente. "Conseguimos 
adicionar 20 metros com um acréscimo de apenas 12 milímetros".  
 
Além da conveniência do consumidor e da aprovação do varejo, o que está por trás dessa 
enorme preocupação é o custo logístico - já que, no caso do papel higiênico, boa parte do que 
se transporta é ar. A economia, segundo Mel, fica entre 3% e 4%.  
 
No mercado de fraldas, a conveniência dos pacotes grandes parece ter conquistado o 
consumidor. Também pudera. O consumo médio de um bebê varia entre 200 e 250 fraldas em 
apenas um mês. "De 2002 a 2006, nosso share em fraldas saiu de 12% para 21% e todo o 
incremento veio das versões jumbo e mega", diz Eduardo Aron, diretor da Kimberly-Clark, que 
vende as fraldas Turma da Mônica.  
 
"Os consumidores conseguem planejar a reposição e se programam melhor", afirma Pedro 
Silva, diretor da Procter & Gamble. A marca Pampers, da Procter, tem mais de 50% das 
vendas em embalagens de maior porte.  



 
As versões econômicas já representam 54% das vendas e tiveram um crescimento de 45% no 
ano passado. O modelo regular cresceu 12%. Em 2004, já haviam tido um aumento de 58%, 
enquanto os pacotes regulares subiram 13%.  
 
A economia do custo unitário da fralda empacotada em uma embalagem grande chega a ser 
de 8%. Ainda assim, o consumidor desse tipo de produto - ao contrário do que se poderia 
supor - é, sobretudo, o de alta renda. Isso porque o desembolso é maior e, nas classes mais 
baixas, a tradição é do gasto fracionado.  
 
Para a indústria, a boa receptividade do varejo é fundamental no bom desempenho das 
vendas. "Para o varejista, o tamanho maior garante share de compra maior, além de ser mais 
fácil trabalhar com tamanhos maiores", diz Silva, da Procter. Além das grandes redes, as 
farmácias - apesar do menor espaço físico -também têm visto com bons olhos esse tipo de 
produto, considerado um importante chamariz de vendas e alvo contínuo de promoções.  
 
A própria Procter também adotou os "pacotões" em outra categoria de produtos: o sabão em 
pó. Dona das marcas Ariel, Ace, Bold e Pop, a empresa tem tamanhos que variam entre 425 
gramas a até cinco quilos, passando pelas versões 2, 3 e 4 quilos. A variedade de tamanho das 
embalagens lhe custou uma briga no setor. Sua principal concorrente na área, a Unilever, 
publicou comunicado levando a público a auto-regulamentação dos tamanhos das embalagens 
de detergentes em pó (criada em 2001) que estipulou padrões de 250 gramas, 500 gramas, 1 
Kg e 1,5 Kg. (Colaborou Eliane Sobral)  
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