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A Kimberly-Clark inicia uma nova fase. A empresa, que está completando dez anos no Brasil e 
dobrou de tamanho nos últimos três anos, prepara-se para entrar na segunda década em 
ritmo mais acelerado. Está investindo cerca de R$ 70 milhões na ampliação da planta de Mogi 
das Cruzes, onde produz papel higiênico, e outros R$ 25 milhões para reforçar sua presença no 
mercado de fraldas.  
 
Depois de consolidar sua participação no segmento intermediário de fraldas com a marca 
Turma da Mônica e lançar a versão básica em 2004, agora a Kimberly dá um passo em direção 
ao público de maior poder aquisitivo. A marca, que ganhou mercado com um posicionamento 
mais popular e uma política agressiva de preços, agora ganha uma versão premium.  
 
O movimento da Kimberly irá acirrar a concorrência com a rival Procter & Gamble, dona da 
marca Pampers, com quem a empresa disputa uma apertada liderança. Segundo dados AC 
Nielsen de março/abril deste ano, a Turma da Mônica tem uma fatia de 21,3% em volume. A 
Pampers tem 20%. Em valor, a marca da P&G sai na frente, com uma participação de 25,5% 
para 24,7% da Kimberly.  
 
Pela primeira vez, as fraldas da Turma da Mônica terão a assinatura e o aval da marca 
internacional Huggies, líder do mercado mundial com 33,8%. A Kimberly já importa as fraldas 
super premium da Huggies, mas a marca nunca foi usada para disputar mercado com a 
Procter. No Brasil, a marca Huggies atua em nichos - como o modelo para piscina e o modelo 
tipo calcinha para crianças que estão saindo das fraldas.  
 
Batizada de Turma da Mônica Soft Touch, a nova fralda chega ao varejo nos próximos dias 
com preço 20% acima da versão noturna. "O diferencial está na cobertura de algodão que 
permite que a pele do nenê respire e no novo sistema de absorção", afirma Eduardo Aron, 
diretor de marketing da Kimberly Clark. O novo produto terá também o formato cavado, que 
até então era oferecido apenas pela P&G.  
 
Inicialmente, a linha está sendo importada da Argentina. "Mas a idéia é trazer a produção para 
cá a partir do próximo ano", afirma João Luiz Damato, presidente da Kimberly-Clark no Brasil. 
Segundo Damato, a empresa irá investir cerca de R$ 17 milhões para nacionalizar a produção, 
além de mais R$ 8 milhões em marketing, incluindo a campanha de mídia, que entra no ar no 
próximo mês.  
 
Em absorventes, a Kimberly - dona da marca Intimus, que disputa a segunda colocação (com 
20,9% de participação) de novo com a Procter & Gamble - também está fazendo um 
lançamento. Pesquisas mostraram que a brasileira usa calcinha menor que as demais latinas e 
a empresa vai testar um absorvente mais fino na parte dianteira.  
 
No mercado de papel higiênico, a idéia é reforçar o posicionamento premium. Dona da marca 
de papel higiênico Neve, onde tem a liderança em folha dupla com 53,2%, a multinacional está 
investindo cerca de R$ 70 milhões para ampliar a planta de Mogi das Cruzes, uma das quatro 
unidades onde fabrica papel higiênico. A capacidade de produção da fábrica será triplicada, 
passando de 30 mil toneladas para 90 mil toneladas anuais. "O mercado brasileiro está pronto 
para ir na direção dos produtos de maior valor adicionado", afirma João Luiz Damato, 
presidente da Kimberly-Clark no Brasil.  
 
A companhia também terá um novo centro de distribuição na região de Mogi das Cruzes, além 
de ampliar o centro de distribuição do Recife, que abastece todo o Norte e Nordeste. 
"Precisávamos de uma logística mais eficaz, principalmente porque queremos aumentar nossa 
participação no pequeno varejo", afirma Damato. Desde 2002, segundo o executivo, a 
empresa vem crescendo 25% ao ano nesse tipo de canal. Para chegar aos pontos-de-venda de 
menor porte, a empresa conta com uma rede de 90 distribuidores.  
 



Todas essas iniciativas têm endereço certo: garantir um crescimento anual de 12% nos 
próximos cinco anos. No ano passado, a companhia faturou R$ 1,5 bilhão. O Brasil representa 
30% do faturamento e 50% do volume de vendas na América Latina.  
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