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Depois de perder a liderança entre 2000 e 2003 para o absorvente Intimus, da Kimberly-Clark, 
a Jonhson & Johnson resolveu apostar todas as suas fichas na trintona Sempre Livre, marca 
que nasceu em 1974 e ficou por muito tempo acomodada na liderança. Ameaçada pela 
concorrente, a multinacional - que também é dona do tradicionalíssimo Modess - mudou sua 
estratégia e elegeu Sempre Livre para estrear inovações nesse mercado.  
 
Reconquistada a liderança, a Johnson & Johnson não descuidou do negócio. Não passa um 
semestre sequer sem um lançamento importante. No início de 2004, trouxe para toda a linha 
Sempre Livre o neutralizador de odores. No ano passado, lançou a linha básica - para 
concorrer no segmento de preço médio - e uma linha de extrato de algodão, na faixa premium.  
 
Agora, está investindo R$ 13 milhões para reapresentar a família Sempre Livre ao mercado 
com novas embalagens, nova comunicação e o o lançamento do que diz ser a última 
tecnologia em absorção. O novo produto, Sempre Livre Dry Max, foi desenvolvido pela J&J nos 
Estados Unidos e o Brasil é o primeiro país da América Latina a testar a novidade. "Nosso 
objetivo é expandir a liderança", afirma Eduardo Seidenthal, gerente de marketing da J&J.  
 
Segundo dados AC Nielsen, a marca Sempre Livre fechou o bimestre março/abril com uma 
participação de 27,5% em volume e 32,1% em valor. Como companhia, a Procter & Gamble 
encosta na Johnson & Johnson, mas isoladamente as suas marcas (Always e o popular Ela) 
estão distantes de Sempre Livre. Os dados Nielsen mostram Always e Intimus Gel, da 
Kimberly-Clark) empatadas em 21%.  
 
O lançamento da Johnson's vai disputar o segmento premium que é o mais representativo do 
mercado, com 49,4% do total. Mas o que mais cresce é o chamado mercado de valor (de 
preço intermediário), que responde por 25,8% e cresceu 50,1% em 2005. A primeira a 
explorar esse mercado e lançar a versão básica foi a Procter & Gamble. No ano passado, foi a 
vez de Sempre Livre, enquanto a Kimberly só passou a explorar esse nicho a partir deste ano.  
 
O mercado total de absorventes, segundo AC Nielsen, movimentou R$ 837 milhões no ano 
passado, alta de 6,3% sobre 2004.  
 
"Teremos o produto mais premium do mercado", diz Seidenthal sobre a versão super fina do 
Dry Max. "Queremos levar o mercado para para outro patamar", completa Seidenthal.  
 
A Kimberly-Clark também acaba de lançar um absorvente com novo formato, O Intimus 
Discret, que se adapta melhor a calcinhas cavadas na frente - bastante usadas pelas 
brasileiras. A empresa irá investir R$ 6 milhões na divulgação do novo produto - cujo 
desenvolvimento foi baseado em pesquisas.  
 
Além de Sempre Livre, a J&J é dona de Modess (um dos mais fortes sinônimos de categoria). 
Mas a marca não recebe investimentos e tem uma fatia de mercado de apenas 0,4% em 
volume e 0,6% em valor - números, inclusive, que estão em queda em relação ao ano 
passado.  
 
Enquanto investe pesado para manter a apertada liderança do segmento de absorventes, a J & 
J trabalha com mais tranqüilidade em dois outros mercados nos quais possui liderança 
absoluta: protetores diários e absorventes internos. A marca Carefree tem 61,8% em volume 
e 66,4% em valor, de acordo com leitura AC Nielsen de março-abril. Já o.b. tem 88,8% em 
volume e 86,5% em valor.  
 
A brasileira está incorporando o hábito do uso do protetor diário à sua rotina - que cresceu 
9,8% no ano passado - mas o uso de absorventes interno é mínimo: apenas 2,5% dos 
domicílios consomem o produto. 
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