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Multinacionais focam no público adolescente e na baixa renda. 
 
Eles são todos homens. Mas falam com enorme desenvoltura sobre fluxo menstrual e intimidade 
feminina - e, melhor, sem usar o termo "aqueles dias". São os gerentes e diretores das três 
multinacionais que travam uma disputa apertada pelo mercado de absorventes femininos. 
Johnson & Johnson, Procter & Gamble e Kimberly-Clark investem dezenas de milhões ao ano para 
entender melhor a rotina da mulher e conquistar a sua fidelidade - que é maior nessa categoria do 
que em outros produtos de higiene e beleza.  
 
Dona da tradicional marca Sempre Livre, a J&J divide a liderança do mercado com Always, da 
P&G. Ambas têm 27% do mercado em volume, mas a J&J sai na frente no quesito faturamento. 
Sua fatia em valor é de 31,2%. A da Procter, 27,1%. Na terceira posição, a marca Intimus, da 
Kimberly-Clark, tem 21%, segundo dados do Instituto AC Nielsen.  
 
A indústria caminha hoje em duas direções: fisgar as adolescentes e as mulheres de classes mais 
baixas com a versão básica, criada pelas próprias multinacionais e que custa entre 15% e 20% 
menos do que o produto tradicional. Em menos de quatro anos, o produto básico tem 25% do 
mercado. A categoria movimenta 4,1 bilhões de unidades e, em 2005, alcançou a marca de R$ 1 
bilhão em faturamento (ver quadro ao lado).  
 
A seu favor, as empresas têm a precocidade das adolescentes. Estas têm a primeira menstruação 
(menarca) cada vez mais cedo (em média entre 11 e 13 anos). A mulher adulta, por sua vez, têm 
menos filhos do que as avós, que passavam boa parte da vida grávidas e, portanto, sem 
menstruar. O mercado cresce hoje, em média, 3% ao ano.  
 
Os protetores de uso diário são o que mais crescem. Entre 2003 a 2005, a expansão é de 7,7% 
(volume) e 13% (valor). A receita é pequena se comparada aos absorventes tradicionais. 
Movimenta R$ 123 milhões e o produto tradicional, de R$ 1 bilhão. Voltado às classes mais altas, 
o absorvente interno movimenta ainda menos: R$ 63 milhões ao ano.  
 
A J&J é líder do segmento de protetores diários, com Carefree, que detém 65% de participação. 
Também domina o de absorventes internos, com ob, com 87%.  
 
A P&G resolveu focar o público jovem e explorar o conceito da beleza para ultrapassar a J&J. Sem 
revelar o valor do investimento, a Procter começa a fazer uma série de ações de merchandising 
em programas do SBT e TV Record.  
 
Para atrair as adolescentes, criou um site com dicas e que estimula a interatividade. "Nosso 
público-alvo são mulheres de 11 a 39 anos das classes B e C, mas o foco dessa campanha é o 
público de 15 a 25 anos", diz José Cirilo, gerente de produtos da marca Always. A P&G foi a 
primeira a lançar a versão básica dos absorventes. O conceito, inédito na empresa, foi exportado 
para vários países, especialmente os emergentes.  
 
A J&J não está parada. "Procuramos investir em inovação para sustentar a liderança", diz Vinicius 
Santos, gerente de produto da Sempre Livre. Criada em 1974, a marca foi a primeira a ter gel em 
sua composição, depois abas e controle de odores. No ano passado, a empresa investiu R$ 25 
milhões em ações de marketing e lançou o Sempre Livre Especial, que adicionou dois pontos de 
participação de mercado à marca. Assim como na Procter, o produto foi concebido no Brasil e está 
sendo adotado em vários países.  
 
Última a entrar no segmento básico, a Kimberly-Clark pretende deslanchar este ano com o seu 
novo produto. Mas se diferencia por ter uma linha adolescente, tanto de protetor regular, quanto 



diários, além de um lenço umedecido - o único do mercado para mulheres. "Nossa proposta é 
entender a rotina da mulher e o universo dos cuidados femininos", afirma Eduardo Aron, diretor 
da Kimberly-Clark. 
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