
oferta de produtos
acondicionados
em embalagens

cada vez menores parece
ser uma tendência do
mercado de higiene e beleza.
Grandes empresas têm
lançado produtos que, além
de práticos, pois podem
ser carregados na bolsa
diariamente, prometem atingir
camadas específicas da
população.
Com o objetivo de adequar-
se ao perfil de compra dos
brasileiros, a marca Rexona,
da Unilever, lançou a linha
Compact, especialmente
desenvolvida para a
população de baixa renda.
Esse projeto visa, também,
oferecer aos consumidores um
desodorante com aplicador
considerado mais sofisticado
e que, segundo pesquisa
realizada pela multinacional,
é um dos preferidos dos
usuários. Os produtos
são comercializados em
embalagem roll-on com 30ml.

QUALIDADE COM PREÇO
"Rexona conhece o potencial de consumo
da população de baixa renda. Por isso
desenvolveu um produto que alia qualidade
a preço acessível especificamente para
esse público", explica Roberta Sant'Anna,
gerente de marketing de Rexona.
A linha Rexona Compact possui três
diferentes fragrâncias femininas - a Cotton,
a Powder e a Bamboo, e uma direcionada

para os homens - a Cobalt.
Baseada em pesquisas internas, Roberta
acredita que os consumidores de classes
sociais mais baixas desejam comprar um
desodorante de qualidade reconhecida e
preço acessível. "Este lançamento tem
como objetivo adequar a marca ao perfil
de compra dos consumidores brasileiros
e não miniaturizar as embalagens.
Acreditamos que o mercado caminha
para uma segmentação cada vez maior,
com produtos destinados a necessidades
específicas", afirma.
Lançado em 2004 nas regiões Nordeste
e Norte, Rexona Compact obteve bom
nível de vendas e em pouco tempo atingiu
5,3% de participação de mercado em
valor nessa região, segundo ACNielsen
(setembro de 2006). Em 2005 o produto
passou a ser comercializado na região
Centro-Oeste e nos estados de Minas
Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
Agora, com a chegada a São Paulo e região
Sul, pode ser encontrado em todo o Brasil,
nos principais pontos-de-venda do País.
O preço médio é de R$ 2,00. Os frascos
das embalagens de Rexona Compact são
fabricados em polietileno e a tampa e a
esfera em polipropileno.

TENDÊNCIA
Outra marca que aposta na praticidade
e na segmentação das embalagens de
tamanho menor é Palmolive. A partir de
agora, os consumidores podem encontrar
cremes para pentear das linhas Naturais
e Iluminador em embalagens portáteis
com 150ml. "Buscamos tornar nossa
embalagem mais prática e adequada às
necessidades do consumidor", diz Juliana
Oliveira, gerente de marketing Hair Care da
Colgate-Palmolive.

SAC Unilever Higiene e Beleza:
0800-7077512

www.unilever.com.br

SAC Palmolive: 0800-7037722
www.palmolivenaturals.com.br
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