
P
esquisar as diferentes necessidades dos consu-
midores tem sido uma decisão que norteia o portfólio
de produtos das empresas atualmente. Esses levan-
tamentos mostram a importância de desenvolver
produtos específicos tanto para homens quanto para

mulheres, mas agregando diferenciais como itens especiais para
peles oleosas ou que respeitem a delicada pele feminina.

Quando a idéia é procurar exemplos no mercado de lâminas,
onde a Gillette atua, vários produtos são encontrados, desen-
volvidos com o objetivo de atender às fatias de consumo espe-
cíficas. De acordo com a empresa, a marca Prestobarba, há 28
anos no mercado, ganhou uma versão feminina, que recebeu adi-
cionais que tornaram a depilação mais rente e suave, agradando
as mulheres.

A extensão da marca Prestobarba encontrou vários motivos para
se desenvolver. Dados do setor mostram que o mercado brasileiro
de lâminas tem uma penetração acima de 90% em ambos os
sexos, sendo que os descartáveis representam 65% em unidades.
Considerando esses dados, a Gillette está sempre atenta ao mer-
cado de descartáveis, que conta com usuários fiéis.

O Brasil é um dos maiores mercados para produtos de
barbear do mundo, com um consumo estimado de 950 milhões

de lâminas ao ano, entre

Valorizar
o espaço
destinado
aos produtos
femininos é uma
tendência

sistemas, descartáveis e
duplo fio, oferecendo im-
portantes oportunidades
de crescimento, tanto
para a indústria quanto
para o varejo.

Para Mareio Berton-
cini, gerente de desen-
volvimento de clientes,



oferecer novas versões da marca
Prestobarba às consumidoras foi
uma resposta à presença maior da
mulher no mercado de trabalho
e ao fato delas concentrarem a
maioria das decisões de compra
nos supermercados. Por isso, a
tarefa é agradar a esse público.

Esforços
De acordo com Mareio, o

segmento feminino de depilação
está se destacando e caminhando
numa rota de crescimento em
vendas e em número de produtos.
Os investimentos são direcionados
para um mercado que, segundo
estimativas do setor, movimenta
R$ 37 milhões por ano. Além da
marca Prestobarba, para atender
a esse público, a Gillette colocou
no mercado versões femininas da marca
Sensor Excel.

Mareio credita o aumento de vendas
dos produtos femininos também
aos supermercados, que estão capri-
chando cada vez mais nas exposições e
destinando mais espaço para a categoria
nas gôndolas. Ele aponta a incorporação
do conceito loja dentro de loja pelos
supermercados como um autêntico
incentivo à categoria e à satisfação
da consumidora. "Valorizar o espaço
destinado aos produtos femininos é uma
tendência", opina.

Entender o ato da depilação feminina
e buscar produtos que facilitem esse
momento é uma das missões da Gillette.
De acordo com a empresa, o gel
hidratante para depilação com lâmina
Satin Care foi um dos produtos lançados
com essa finalidade. O produto conta
com as versões mini, para ser levado
em viagens. O tamanho compacto tam-
bém é aproveitado em embalagens
promocionais, como a parceria que a
Gillette fez com os protetores solares
da Coppertone, presenteando as consu-
midoras. "A Gillette investe muito em
packs promocionais e brindes para as
clientes", observa.

Tendências
De acordo com Mareio, o segmento

feminino sempre contou com um mix
mais amplo em relação ao masculino.

Isso não é observado apenas no mer-
cado de lâminas, mas em outras cate-
gorias, como cabelos e pele. Por conta
disso, a segmentação é um caminho
sem volta. Os consumidores procuram
itens específicos para preencher suas
necessidades.

A Gillette investe em pesquisas para
identificar os gostos desse público, para
desenvolver produtos cada dia mais
alinhados com os desejos femininos.
Para o gerente de desenvolvimento de
clientes, as necessidades masculinas
também foram alvo de estudos,
que identificaram a importância de
produtos especiais para o homem que
possui pele sensível ou oleosa.

Focada na idéia de surpreender o
público, a Gillette trouxe ao mercado
brasileiro a tecnologia de lâminas
Comfort Blades, auto-ajustáveis, mon-

tadas sobre molas inde-
pendentes, fitas lubrifi-
cantes inovadoras e ca-
beça móvel que se adapta
aos contornos do rosto e
corpo, além de ser aberta
para facilitar o enxágüe. Os cabos em-
borrachados antideslizantes também fo-
ram desenvolvimentos ergonomicamen-
te para atender as necessidades tanto do
homem quanto da mulher.

Conforme informações da empresa,
o mesmo objetivo de proporcionar
mais conforto na depilação feminina
motivou o lançamento do gel hidratante
para depilação com lâmina Satin Care.
A maioria das mulheres queixava-
se de cortes, arranhões e irritações
depois de fazer depilação com lâmina.
A Gillette reuniu componentes que
formam uma camada protetora sobre
a pele, permitindo que as lâminas
deslizassem mais suavemente e com
mais segurança.

Para o gerente de desenvolvimento
de clientes, a mulher é ávida por no-
vidades e procura lançamentos no
ponto-de-venda. Diante dessa consu-
midora exigente, o supermercado deve
preparar-se e caprichar no mix e nas
exposições de produtos, que podem
ser feitas tanto no ponto natural de
tráfego quanto em pontos alternativos,
na forma de displays, em corredores de
alto tráfego.
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