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A multinacional Kimberly-Clark, que há três anos é líder do mercado de fraldas em volume, 
com 21,3% de participação, entra no segmento premium com o lançamento da Turma da 
Mônica Soft Touch. Com o novo produto, a Kimberly quer abocanhar fatia desse mercado, até 
agora liderado em valor, com 25,5%, pela Pampers, da Procter & Gamble.  
 
A iniciativa é justamente o inverso do que busca a P&G que, mundialmente, quer deixar os 
seus produtos mais populares, incluindo as fraldas mais caras do mercado nacional, a 
Pampers.  
 
"Enquanto as outras fabricantes produzem fraldas para disputar com as nossas, voltadas para 
a classe média, nós lançamos um modelo para as classes A e B", diz o diretor de marketing da 
Kimberly-Clark, Eduardo Aron.  
 
Em 2005, o segmento de fraldas movimentou R$ 2,7 bilhões, com 5,5 bilhões de unidades 
vendidas em todo o País. "É um mercado que cresce 10% ao ano", afirma Aron.  
 
Disputa de gigantes no mercado de fraldas 
 
Kimberly-Clark lança versão mais sofisticada da Turma da Mônica para enfrentar P&G. Com o 
lançamento da Turma da Mônica Soft Touch, a Kimberly-Clark, que há três anos é líder do 
mercado de fraldas (em volume), entra no segmento premium, que no ano passado faturou 
cerca de R$ 282 milhões. Com o novo produto, a Kimberly quer abocanhar essa fatia do 
mercado, até agora liderada (em valor) pela Pampers, da Procter & Gamble.  
 
O mercado de fraldas, incluindo os fabricantes informais, movimentou em 2005, R$ 2,7 
bilhões, com 5,5 bilhões de unidades comercializadas em todo o País. "Esse é um mercado que 
cresce cerca de 10% ao ano e ainda tem muito espaço", diz o diretor de marketing da 
Kimberly-Clark, Eduardo Aron.  
 
"Com as fraldas da Turma da Mônica, conquistamos a liderança de mercado, que segundo 
dados da AC Nielsen referentes a março e abril deste ano, é de 21,3% em volume, seguido da 
Pampers, com 20%", diz Aron. Em valor, a marca da P&G fica em primeiro, com participação 
de 25,5%, seguida da Kimberly, com 24,7%.  
 
"Enquanto as concorrentes produzem fraldas para disputar com as nossas, voltadas para a 
classe média, nós fazemos um caminho diferente. Assim, com o lançamento da Turma da 
Mônica Soft Touch, entramos no segmento premium, oferecendo um produto de qualidade, 
uma vez que a fralda evoluiu nos últimos anos, oferecendo além de proteção, conforto, com 
ajuste melhor", segundo o executivo da Kimberly.  
 
A fralda Turma da Mônica Soft Touch foi desenvolvida com tecnologia da Huggies, a marca da 
Kimberly-Clark que é líder nos Estados Unidos. "A fralda é inovadora porque é feita com um 
não-tecido, com toque de algodão, que permite à pele do bebê respirar. Também possui 
formato mais anatômico, elástico nas costas, velcro mais macio e blockgel para evitar 
vazamentos. O benefício de todas essas qualidades é um bumbum mais sequinho para os 
bebês", comenta Aron.  
 
Para 2006, a Kimberly programou um investimento de mais de R$ 20 milhões em pesquisas e 
marketing para a linha de fraldas. "Só para a Soft Touch foram destinados 70% de toda essa 
verba, pois esse é nosso principal lançamento em fraldas este ano", informa Aron.  
 
Várias ações de marketing estão sendo realizadas, segundo o diretor de marketing. Entre elas, 
demonstração nos pontos-de-venda, feita por mulheres que são mães e assim podem orientar 
melhor as consumidoras, muitas delas, mães de primeira viagem. A Kimberly-Clark também 
patrocina a TV Mulher & Mães, canal de programas dirigidos a jovens mães, com veiculação 
em 150 maternidades no País.  



 
Campanha publicitária  
 
Além dessas ações, estréia neste sábado (24), em TV aberta, a campanha "Protesto", criada 
pela Ogilvy Healthworld, unidade especializada em saúde e bem-estar do Grupo Ogilvy, para a 
nova fralda Turma da Mônica Soft Touch, da Kimberly-Clark.  
 
O comercial, de 30 segundos, é uma superprodução, que contou com 60 bebês no elenco e um 
diretor especializado em trabalhar com crianças bem pequenas. "Nossa linha de comunicação 
torna os usuários - no caso os bebês - artistas do comercial, que tem a assinatura: A fralda 
que vai mudar a história das fraldas", diz o diretor-geral da Ogilvy Healthworld, Eric Oliveira. O 
custo com a realização do filme e veiculação foi estimado em R$ 10 milhões.  
 
O comercial mostra a Cidade dos Bebês, onde uma passeata reivindica o fim das assaduras. Os 
pequenos carregam placas com frases como "Chega de pele vermelha!" e gritam pelas ruas: 
"Bumbum quer respirar!". Em meio ao protesto, um caminhão aparece e traz a solução: Turma 
da Mônica Soft Touch, a primeira fralda respirável.  
 
"Chegamos à idéia da passeata porque a fralda é revolucionária, então, criamos uma pequena 
revolução", comenta Oliveira. Além do filme, veiculado inicialmente apenas na TV aberta, 
serão publicados anúncios nas principais revistas especializadas.  
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