


ão é exagero dizer que mulher
sofre para ficar bonita. As difi-
culdades já começam na hora
da compra. A oferta é tão vasta

que, diante de tantas marcas e variedades
de produtos, a consumidora precisa refletir
para tomar sua decisão. E para que esse
processo seja, ao mesmo tempo, agradável
para a cliente e lucrativo para o supermer-
cadista, é preciso haver um tratamento es-
pecial à seção de higiene e beleza nas lojas.
É claro que os homens, apesar de minoria,
também merecem atenção.

Os empresários reconhecem a grande-
za do mercado brasileiro de cosméticos,
que ocupa a terceira posição mundial, e
começam a investir nesse nicho. Em al-
guns locais, o gerenciamento de categoria
valoriza a exposição.

A indústria, porém, não anda satisfeita
com a atenção do varejo aos seus produ-
tos. O presidente da Associação Brasileira
da Indústria de Higiene Pessoal, Perfuma-
ria e Cosméticos (Abihpec), João Carlos
Basílio da Silva, percebe uma grande con-

fusão na exposição. "É preciso criar áreas
específicas, organizar tudo nas prateleiras.
Não vejo os supermercados se preocupa-
rem com isso", diz.

Essa crítica traduz a tendência, revela-
da em pesquisas, de migração da consumi-
dora para as farmácias. "O canal farma é
organizado e a balconista auxilia no pro-
cesso de compra", diz o representante da

indústria. Segundo Silva, no supermerca-
do, ao contrário, há desorganização tan-
to nos produtos destinados aos cabelos
quanto nos de pele. De acordo com a
Nielsen, o volume de vendas de produtos
de higiene e beleza no canal farma cres-
ceu 20% entre 2003 e 2006, enquanto no
auto-serviço a elevação foi de 12%.

A mesma tendência é apontada pela

Beleza para quê?
Estudo da Nielsen sobre consumo global, realizado em abril passado com mais de

25 mil consumidores usuários da internet em 46 mercados mundiais, constatou que as

pessoas investem em cuidados pessoais por muitas razões, mas o fazem principalmente
para seu próprio bem-estar.

Também o fazem para se tornar atraentes para seus parceiros e para atrair companhias.
Os brasileiros e os portugueses são os que mais se esforçam para aparentar estilo o

tempo todo, pois isso faz com que se sintam melhores consigo mesmos.
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Latin Panei. "Nos últimos anos, os super-
mercados foram os que mais perderam na
cesta de higiene, dando espaço ao canal
f arma e à venda porta a porta", diz a ge-
rente de Atendimento ao Varejo, Fátima
Merlin. De 2003 para o ano passado, o

percentual de consumidores que adqui-
riam produtos de higiene apenas em su-
permercados passou de 62% para 50%,
conforme estudo da Latin Panei.

Essa conjuntura reforça a necessida-
de de o supermercadista voltar os olhos

Homem também
quer seu cantinho

A loja que criar um espaço de compra específico para o homem vai atrair muitos
consumidores, garante o presidente da Abihpec, João Carlos Basílio da Silva. "O
homem também está cada vez mais interessado em se cuidar, manter a pele com
aparência jovem, devido, entre outros fatores, ao crescimento da expectativa de
vida, que hoje é de 85 anos para as classes A/B", diz.

O estudo sobre consumo global da Nielsen revela que hoje os homens são
mais interessados em cuidados pessoais do que costumavam ser. Isso foi
particularmente sentido na Grécia, África do Sul e em Portugal.

para a seção e implantar estratégias com
o desafio de reconquistar seus clientes.
Entre os dados positivos da indústria,
há o que revela a venda de 1,4 milhão
de toneladas de produtos em 2006 e o
crescimento de 13,6% no faturamento.
O consumo subiu 26,2% nesse período.
"As empresas despejam no mercado cerca
de 200 novos itens por ano. Uma única
marca tem mais de 20 tipos de produtos.
As oportunidades nessa área são infini-
tas", destaca Fátima.

O desempenho do setor é surpreendente
mesmo. Segundo a Nielsen, o crescimento
da cesta de higiene e beleza é superior ao
do total das cestas auditadas pela empresa
entre 1994 e 2006. São 172% contra 95%.
E a Latin Panei afirma que os produtos de
higiene pessoal são os que mais crescem
no gasto dos lares brasileiros. "Em 2006, os
consumidores foram 2,7 vezes ao mês no
ponto-de-venda para comprar algum pro-
duto de higiene, com ticket médio de R$
9,40", explica a gerente Fátima.

A consultora Stella Beluzzi, da Beluzzi
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Da mãos dadas
Gerenciamento de categoria foi o caminho encontrado pelo Savegnago

Supermercados, com 17 lojas na região de Ribeirão Preto, para melhorar os
resultados da seção de perfumaria.

Um fornecedor de produtos para cabelo realizou estudo com base no histórico de
vendas das lojas, margens e avaliação de sortimentos. Conclusão: muitos produtos
foram tirados de linha, inclusive itens pertencentes a esse mesmo fornecedor.
O resultado será avaliado daqui a poucos dias, quando a implementação das
mudanças completa quatro meses.

Com a montagem do planograma, os produtos são classificados nas categorias
básico, superior, sofisticado e luxo. "Estávamos concentrados no básico, então,
mudamos o mix e o layout", observa o gerente de Marketing, Valdir José Ribeiro.
O plano agora é reduzir a venda de produtos que têm volume de venda, mas
possuem margem muito pequena.

"Como a venda de perfumaria aumentou muito no canal farma, temos de
trabalhar melhor", diz Ribeiro. O gerenciamento também chegará em breve às
categorias sabonetes, produtos orais e absorventes. "Unida aos fornecedores, a
empresa espera melhorar também a performance dos itens para maquiagem."

& Associados, também considera muito
fraco o tratamento dado pelos supermerca-
dos à perfumaria. Ela garante que um sorti-
mento completo fideliza as consumidoras.
E recomenda o investimento em produtos
de pele, tinturas de cabelo e na linha de
toucador (pentes, escovas, itens para depi-
lação), que têm ótima rentabilidade.

Stella destaca que o canal farma pode ter
vantagem nos grandes centros, porém, nas
pequenas cidades, onde ainda não há gran-
des redes de farmácia, as vendas dos produ-
tos de higiene e beleza em supermercados
têm muita importância: "Apesar da falta de
espaço nas lojas, vale prestar atenção a esta
seção, que oferece altas margens."

Tendências
Estudo realizado pela Millward Brown

para a Kimberly-Clark com consumidoras
entre 18 e 55 anos de idade em varejos de
pequeno porte, supermercados e farmácias
confirma a percepção de outros institutos:
o aumento da freqüência de visitas ao pon-
to-de-venda e a não-fidelidade às lojas.

A conclusão mais relevante, porém, é a
de que as mulheres procuram atendimen-
to especial, personalizado. Elas também
apreciam a variedade de produtos e não
têm grande percepção das vantagens de
um sobre o outro.

"O processo de compra tem de ser
bom. O serviço é tão importante quanto
o produto", explica o diretor de Trade
Marketing da Kimberly-Clark, Douglas
de Oliveira. Isso explicaria o fato de a
consumidora preferir as farmácias para
a aquisição de itens de uso pessoal. "Ali,
elas recebem informações e dicas das aten-
dentes, em um ambiente organizado, com
muita variedade. Esse é o diferencial."

A compra de absorventes, por exem-
plo, é um momento delicado. A mulher
fica constrangida se há homens por per-
to. "Na maioria dos supermercados os
absorventes estão dispostos de forma
confusa nas gôndolas e, por essa razão,
além da falta de privacidade, eles per-
dem a venda para as farmácias", obser-
va Oliveira.

A empresa começou a compartilhar o
resultado da pesquisa com os supermer-
cados e a propor algumas ações, como o
gerenciamento de categoria, por exemplo.
Do portifólio da Kimberly, apenas o papel
higiênico tem venda superior no super-
mercado. Absorventes, protetores, lenços
umedecidos, sabonete íntimo e fraldas ge-
riátricas têm maior saída nas farmácias.

Fidelidade
Pesquisa do Programa de Adminis-

tração de Varejo (Provar) em parceria
com a Canal Varejo, realizada com 500
mulheres na cidade de São Paulo, mostra
um outro viés do comportamento dian-
te da compra de produtos de beleza de
uso pessoal. Das entrevistadas, 78% são
extremamente fiéis à marca. A lealda-
de é mais forte até do que os possíveis
encantos das embalagens atraentes da
concorrência, segundo 81% delas.

Para a compra de xampus e condicio-
nadores, os supermercados se destacam
como o local preferido. "É importante
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considerar que a compra de produtos
de beleza envolve a construção ou ma-
nutenção da imagem da consumidora,
portanto, é uma decisão de alto envol-
vimento emocional", diz o professor
Cláudio Felisoni de Araújo, coordena-
dor geral do Provar.

Mudança
Para tomar a decisão e planejar as

mudanças na loja, o varejista precisa
considerar que a categoria caracteri-
za-se pela compra por indulgência, as
pequenas concessões que fazemos pa-
ra nos sentir melhor. "Assim, é preciso
criar um ambiente aconchegante, que
nos convide a experimentar, observar,
escolher e, principalmente, nos dê in-
formações sobre os benefícios do pro-
duto", explica a diretora da Shopfitting,
Heloísa Omine.

Ela diz que, caracterizando o ambiente
de compra, os consumidores ficam mais
tranqüilos e aptos a adquirir toda a gama
de produtos e perdem o sentimento de
culpa diante dos gastos, pois a percepção
passa a ser de merecimento. "Para que
isso ocorra, é necessário que iluminação,
texturas, cores, aromas e músicas nos

remetam às sensações que esses produ-
tos nos proporcionarão."

Organização
A despeito de tendências de consumo

da categoria, a Procter&Gamble, que
define-se como uma empresa de beleza,
debruça sobre o canal supermercado suas
melhores perspectivas de venda devido
ao espaço físico, que, em geral, permite
boa organização dos produtos. "Quando
há uma área de compra sofisticada, am-
bientada, as compras chegam a crescer seis
vezes", garante o gerente de Relações Ex-
ternas da empresa, André Quadra.

O executivo destaca o fato de a com-
pra na seção de higiene e beleza durar em
média três minutos, ante os 15 segundos
gastos em outros corredores. "A decisão
é complexa, há muitas possibilidades. Por
isso, a loja deve investir tanto no pla-
nograma quanto na ambientação, com
decoração e cores que identifiquem os
produtos", observa.

Outra ferramenta importante na de-
cisão de compra é a presença de con-
sultoras nas lojas. "Na Procter, elas têm
formação técnica e estão aptas a auxiliar
a consumidora", afirma Quadra. A área

5a feira é dia
de maquiagem

Toda quinta-feira, das 10h às 19h, o Supermercado Cobal, de Guarulhos, faz uma
promoção em parceria com um fornecedor de produtos para maquiagem. Nesse dia, o
fluxo de pessoas na região é intenso, por conta de uma feira livre realizada na rua da loja.
As promotoras aproveitam o movimento e abordam as clientes para fazer a maquiagem.
A ação resulta no aumento de 40% nas vendas dos produtos utilizados. Na foto ao
lado, a promotora Dalva Santos, da Marchet Cosméticos, maquia Evellyn Ribeiro de
Paula. O movimento da feira traz benefícios para a loja como um todo. "É um aumento
de 30% de público e de vendas", garante o encarregado da loja, Márcio Lima.

Desde 2001, quando a unidade foi reformada, o Cobal passou a dar prioridade
à seção de higiene e beleza, com a exposição dos produtos na frente da loja.
"Esse tratamento é justificado pela alta rentabilidade dos produtos de higiene e
beleza", explica Lima. O mix é diversificado e inclui as linhas mais sofisticadas
para atender ao público B.

de beleza se expande em nível mundial
na empresa. Nos últimos cinco anos, as
vendas mais que dobraram.

Vitrine
Apesar de a venda de esmaltes ser

disparadamente maior nas farmácias
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Publico variado,
mix completo

Higiene e beleza é uma seção rentável para o Hipermercado Andorinha, na
zona norte de São Paulo. De 1979 para cá, as vendas cresceram cerca de 400%,
segundo o encarregado do setor, Severino Araújo. O sortimento, que tem de ser
completo para atender ao público variado, é disposto em três corredores. "Mas
vai ficar bom mesmo daqui a um ano, com a ampliação da loja", destaca.

Nos dias em que são realizadas ações promocionais, com distribuição de
brindes e sachês ou anúncio nos encartes, as vendas na seção crescem de 40%
a 50%. O produto campeão da rentabilidade são as escovas dentais. Como o
Andorinha tem amplo espaço físico para estoque, a empresa consegue negociar
melhores preços. "Esse fator favorece o desempenho."

do que nos supermercados, estes servem
como uma grande vitrine para a Impá-
la Cosméticos devido ao grande fluxo
de pessoas. Para incentivar o consumo
no varejo alimentar, a empresa faz de-
monstrações de esmaltação com técni-
cas simples que podem ser aplicadas em

casa pelas consumidoras. "Em algumas
regiões fazemos até workshops para usu-
árias diabéticas, focando os cuidados que
devem ter ao fazer as unhas", observa o
gerente de produtos, Victor Munhoz.

"Os supermercadistas já perceberam
essa perda de mercado para as farmácias
e começam a dar novo tratamento para os
produtos de beleza, realizando semanas e
festivais de beleza. Mas, ainda assim, as
consumidoras preferem o atendimento
diferenciado, cada vez mais presente nas
farmácias e perfumarias", diz.

Esse é o caso do Wal-Mart, por
exemplo. Anualmente, a empresa rea-
liza o Festival de Beleza, que promove
produtos por meio de encartes espe-
ciais, ações em loja, exposições extras
e sorteios. Segundo a diretora da área
de perfumaria, Leila Costa, o último
festival, realizado em abril passado,
proporcionou incremento de 37% nas
vendas de cremes de tratamento facial
em relação ao ano passado. "A cate-
goria de perfumaria cresceu 10% em
abril deste ano ante o mesmo período
de 2006", revela.

Em Salvador, na Bahia, o Masani
Supermercado, pertencente à Rede
Mix, sofre com a. limitação do espaço
físico. O diretor administrativo, Marce-
lo Lima de Jesus, entende que a seção

de higiene e beleza merece tratamento
diferenciado. Para compensar a falta de
área disponível para um completo sorti-
mento, investe na venda de produtos de
alta qualidade, já que atende ao público
A/B do bairro da Pituba.

Na Bahia, onde o sol costuma cas-
tigar e os cuidados com pele e cabelo
devem ser intensificados, as ações de-
senvolvidas no Masani são negociadas
com fornecedores, que colocam nas
lojas demonstradoras para abordagem
aos clientes, com amostras de produtos
e experimentações nos corredores. O
Masani também anuncia quinzenal-
mente promoções em encartes. 
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