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Empresas apostam no segmento de Oral Care para kids e tweens, investindo em novos 
produtos e no posicionamento adequado de suas marcas. 

 

  

 

O mercado de oral care no Brasil é povoado por dezenas de empresas, nacionais e 
internacionais, que oferecem uma gama de variedades e soluções a uma velocidade de 
inovação espantosa. Não esquecendo dos pequenos, essa indústria aponta para formulações 
mais suaves, visual chamativo e personagens que aguçam o interesse do público infanto-
juvenil. As gôndolas e check-outs dos supermercados e farmácias são os pontos de partida 
para a criação do hábito de higienização bucal, nunca se esquecendo do posicionamento 
correto dos produtos, a fim de atingir o cliente em potencial. 

Seu devido espaço 

Segundo Gabriela Naves, analista de marketing da Contente, uma das dificuldades 
encontradas na disposição dos produtos dessa linha nos pontos-de-venda, é o entendimento 
conciso entre empresa e lojista. "É preciso que seja compreendida a pergunta: 'Esse tipo de 
produto deve ficar próximo a quê?'. Isso é chamado de cross-merchandising. A inclusão da 
linha pode ser feita no segmento para adultos, sem maiores problemas. Na grande maioria dos 
casos, fica por conta do pdv a escolha de onde irão ficar dispostos os produtos e, em alguns 
casos, é empregado o gerenciamento de categoria, onde normalmente, as empresas líderes de 
mercado sugerem – por meio de números obtidos de estudos de mercado e outros fatores -, o 
mix, por meio de um 'Planograma Ideal'", explica. Além desses fatores, a empresa deve saber 
organizar a distribuição da linha nos segmentos em que possui penetração. "São vários canais 
onde os produtos de oral care para teens e kids podem ser incluídos, como o farma, 
conveniência, varejo alimentar e a grande rede varejista. A localização geográfica desses 
pontos também é muito importante, assim como o poder aquisitivo do consumidor daquela 
região, entre outros fatores analisados por pesquisas", conta a executiva. 

Para Francisco Inácio, gerente de marketing da Bitufo, a concorrência é um ponto crucial na 
batalha das gôndolas. "No nosso caso, a maior dificuldade está no fato da concorrência ser 
constituída, também, de empresas multinacionais, que possuem direitos de personagens 
globalizados, com grandes investimentos em mídia e uma força muito grande na 
comercialização", pontua. Quanto ao espaço no ponto-de-venda, a empresa vê uma 
competição acirrada, mas também têm suas armas. "Possuímos poucos itens de concentração 



na área de higiene oral. Mesmo assim, a 'briga' é grande. Porém, temos conseguido - junto 
aos nossos clientes -, abrir espaço, pois a linha Bitufo Cocoricó vem sendo prestigiada, uma 
vez que o programa da TV Cultura tem ganho muitos prêmios", comenta. 

Francis Canterucci, gerente de marketing da Phisalia, diz que a inserção desses produtos deve 
obedecer ao pensamento do consumidor em potencial, no caso, as crianças e seus pais. "A 
mãe, quando vai comprar um produto desse tipo para seus familiares, pensa: 'Quem vai usar 
esse produto? Que produto é esse, sua marca, e o preço'. Nas gôndolas, nós colocamos o 
creme dental junto de outros produtos do segmento kids, e também, na seção para adultos. 
Isso, para deixar a mãe mais cômoda no momento da compra. Ela já está lá para comprar os 
produtos de oral care para o restante da família, e escolhe o produto para as crianças, 
também. Normalmente, dispomos nosso produto nas partes inferiores", ressalta. 

Quem concorda com Francis, é o coordenador de produtos e de marketing para higiene bucal 
da Condor, Gerson Grohskopf: "Geralmente, em oral care, todos os produtos são expostos 
misturados. Não há uma distinção de público alvo, mas sim de seções de produtos. Já os 
infantis (baby), possuem, geralmente, local próprio para exposição; fica mais fácil de se 
comunicar com o público que busca produtos infantis". Segundo ele, mesmo a empresa 
trabalhando com uma hierarquização na disposição dos produtos da marca, é algo que pode 
variar de acordo com o estabelecimento onde será comercializado. "Por exemplo, os teens 
ficam após os premium da nossa linha de higiene bucal. Mas, em estabelecimentos menores, 
onde nossa equipe de promotores não atua, fica a cargo da própria loja fazer essa 
organização", explica. 

A elas o que é delas 

A utilização de personagens infantis nas embalagens e sabores frutais na formulação dos 
produtos é um argumento de venda importante, tanto para as crianças quanto para seus pais. 
Francis Canterucci, da Phisalia, diz que no momento da compra, esses fatores influenciam a 
decisão final do consumidor.  

"Por vezes, as crianças acompanham os pais nas compras, por não poderem ficar sozinhas em 
casa ou com outras pessoas, e acabam os influenciando. Percebendo isso, nossa embalagem 
do creme dental Tra Lá Lá Kids possui dois personagens infantis: Meg e Bil, que foram 
escolhidos pelas próprias crianças", aponta. No que tange ao sabor dos cremes dentais e 
enxaguantes, Francis afirma que, isso, é tratado com seriedade até pelos pais. "Eles buscam 
para os filhos, quando vão comprar os produtos, o conjunto de higienização e limpeza, aliado 
ao sabor. Por isso, nosso creme dental em gel é de morango, e tem uma boa saída".  

A Condor e a Contente fazem o mesmo, com suas linhas de produtos destinados a teens e 
kids. A primeira valeu-se de personagens infantis nas embalagens, oferecendo seus produtos 
com gostinho de morango e tutti frutti. A segunda Ilustrou o famoso Scooby-Doo no creme 
dental, também nos sabores morango e tutti frutti, além de uva. A Bitufo, por sua vez, 
também salienta seus pontos fortes. "Alguns produtos tradicionais como as escovas infantis, 
tem sua venda estabilizada. Na linha com personagens da Turma do Cocoricó, com cerca de 
nove itens, o sucesso tem sido o Gel Dental sem flúor e as escovas dentais", diz Inácio. 

Tropeços e acertos 

A Phisalia, em 2004, lançou um enxaguante bucal para kids e não obteve o resultado 
esperado. "Nossos produtos são destinados às classes B e C. Percebemos que era um produto 
considerado caro pelas mães, mesmo esse valor girando em torno de R$ 2. Elas, também, não 
têm a idéia de que um enxaguante bucal para crianças, a partir dos dois anos de idade, já seja 
realmente necessário. Quando seus filhos ainda são crianças, as mães vão até o supermercado 



e escolhem o que levar. O que acontece, é que quando as crianças vão crescendo, a partir dos 
oito anos, as mães acabam por utilizar os enxaguantes de adultos, adicionando um pouco de 
água a fim de amenizar o gosto mais forte", explica Francis. Diante a isso, a empresa decidiu, 
após aproximadamente dois anos, retirar o produto do mercado. Agora, trabalham apenas com 
o creme dental Tra Lá Lá. "Nós, por enquanto, continuaremos com a estratégia atual, mas 
pode ser que mais adiante, as coisas mudem", conclui a executiva.  

A Condor, recentemente, apresentou ao mercado novos produtos, mas ainda não sabe ao 
certo como está se saindo. "Como lançamos a pouco mais de dois meses a nova linha de 
higiene bucal, com 11 produtos entre géis e cremes dentais, além anti-sépticos bucais, não 
temos ainda a exata dimensão dos produtos de maior aceitação. Hoje, podemos afirmar que as 
escovas dentais direcionadas tanto aos adultos quanto às crianças, fazem muito sucesso. Mas 
acreditamos que os produtos na nova linha ultrapassarão as escovas em volume de vendas", 
comemora Gerson Grohskopf. A empresa conta com escovas dentais específicas para o público 
teen: Condor Flyer e Fun; e para o público kids: Condor Bambinos, Kids, Junior e 
Dinossaouros. O executivo aposta em uma boa rima: "Com esses lançamentos, a Condor 
cuidará do bebê ao vovô, oferecendo diversas opções de produtos com qualidade ao 
consumidor".  

A seguir 

O futuro para o mercado de oral care para teens e kids é promissor. Francisco Inácio, da 
Bitufo, diz que "pelas informações que temos, de pesquisas recentes, não há a menor dúvida 
que ele é muito promissor. Aliás, para nós, ele está no começo". Na opinião de Francis 
Canterucci, o importante é pensar como o consumidor. "Está crescendo o número de produtos 
e empresas que atuam nesse segmento de oral care para teens. Nós agimos a partir do 
pensar: 'De onde vem e como é o formato dessa idéia, de que é importante se escovar os 
dentes'", revela a executiva da empresa paulistana, Phisalia. 

Gabriela Naves, da Contente, diz que tudo conspira a favor do setor. "Sabemos que o Brasil é 
um dos melhores mercados mundiais para diversos segmentos e temos excelentes programas 
sociais. Muitos dos melhores profissionais do segmento de odontologia estão em nosso país. A 
cada ano, mais e mais profissionais estão se especializando em Odontopediatria e Periodontia, 
segmento responsável pela maior parte das prescrições de produtos de oral care para os 
jovens", completa. 

"Nós acreditamos muito nesse segmento, tanto que em nossa nova linha de produtos, 
elaboramos itens específicos para esse público", exalta Gerson, o gerente de produtos da 
Condor.  

Não se pode esquecer de que esses clientes, agora tão bem cuidados – os pequenos -, um dia, 
irão crescer. Em consenso, os executivos acham que o segredo é tratar dos produtos com 
atenção e qualidade, para que quando adultos, os agora "mimados" clientes possam optar por 
outras variantes dentro do portfólio das empresas. 

Disponível em: <http://www.cosmeticanews.com.br>. Acesso em 8 ago. 2008 

 

 


