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Oferecer opções de produtos aos seus cli-
entes, segmentar por categoria, sempre expor
os produtos em espaços que permitam aos
consumidores avistar com facilidade toda a li-
nha são as principais maneiras de o pequeno
varejo melhorar a seção de beleza e cosméti-
cos femininos.

Dados fornecidos pela Abihpec - Associação
Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Per-
fumaria e Cosméticos indicam que cerca de 70
mil novos cosméticos são lançados por ano no
mercado brasileiro. A Abihpec estima que 30%
do faturamento do setor provém de produtos
colocados no mercado nos últimos dois anos.

De acordo com a coordenadora de Trade Mar-
keting da Dana Perfumes, Letícia Fernandes, o
modo de exposição ideal para a seção mais co-
lorida da loja consiste em colocar na gôndola
todos os produtos de uma linha na vertical, com

sinalização feita a partir de material de mer-
chandising, para que o consumidor encontre ra-
pidamente aquele que procura.

"É importante que o pequeno varejo realize,
junto com seus parceiros, ações que demons-
trem ao consumidor o benefício real e o resul-
tado final da utilização de produtos de beleza,
além de expor o sortimento adequando-o ao
perfil do consumidor, e destacando os lança-



mentos de produtos", enfatiza Daniella Brilha,
gerente de Marketing da Niasi.

O pequeno varejo pode conquistar a fidelida-
de do consumidor oferecendo a ele grande op-
ção de variedades, o que, nesse segmento, é
muito valorizado pela consumidora, ávida por
novidades e variedade. Por outro lado, é impor-
tante observar a variedade de produtos dentro
de uma mesma categoria (xampus, cremes e

A fidelidade da
consumidora pode vir
com a oferta de maior
variedade de produtos.
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desodorantes, entre outros). Também é importante não car-
regar muito o estoque, apresentar os produtos que o clien-
te quer ver e, ao mesmo tempo, não oferecer "mais do mes-
mo". De acordo com o gerente de Inteligência de Mercado
da Bertin Higiene e Beleza, Antônio Sá, "pode ser conveni-
ente para uma loja ter uma grande variedade de cremes de
tratamento para os cabelos; mas, talvez, ela não precise ter
inúmeras marcas de sabonetes comuns".

Segundo ele, é importante que o varejo saiba como o
consumidor faz suas escolhas em cada categoria, o que
facilita as decisões de como expor os produtos nas gôn-
dolas. "Por exemplo, é importante saber se o cliente esco-
lhe por tamanho de embalagem, por cor, aroma ou marca.
A indústria pode ajudar com a sugestão de um planogra-
ma, ou seja, um exemplo de como expor cada produto na
gôndola."

A gerente de Marketing da Albany, Vanessa Gardano, cha-
ma a atenção para a importância da exposição adequada de
cada categoria: "É de importância vital para o consumidor
conseguir encontrar facilmente o que quer. Sendo assim, a
disposição dos produtos, baseada em benefícios e atributos,
aliada a uma exposição de materiais de comunicação no
ponto-de-venda, ajuda na atratividade da gôndola", explica.

A exposição tem um papel importante no processo de
decisão de compra da consumidora, que se depara com
inúmeras opções na gôndola e tem dificuldade para con-
seguir identificar quais os tipos de produtos mais adequa-
dos para o tipo de cabelo dela. Uma possível solução para
esse problema é dada por Mariana Decarlti, gerente de
Trade Marketing da Procter & Gamble do Brasil: "A expo-
sição blocada por marca aumenta o tíquete médio da ca-



A consumidor faz
cada vez mais
suas compras de
cosméticos em
lojas com formato
pequeno.

tegoria, pois estimula a compra de mais de um tipo de pro-
duto. A consumidora que vai comprar um xampu de uma
determinada marca encontra ao lado toda a linha de trata-
mento dessa marca, e fica mais propensa a comprar esses
outros itens, mais do que se tais produtos estivessem ex-
postos em outra gôndola, pois, separados, poderiam passar
despercebidos", sugere Mariana.

Destaque mundial
Atualmente, o Brasil é o terceiro maior consumidor de cos-

méticos do mundo, tendo superado mercados tradicionais,
como a Inglaterra e a França, e só ficando atrás dos Estados
Unidos e do Japão. De acordo com o Instituto de Pesquisas
Euromonitor, o Brasil é o segundo maior consumidor de pro-
dutos de perfumaria, de cuidados com os cabelos, de higiene
oral, de produtos infantis, de desodorantes e de produtos mas-
culinos; o terceiro mercado em produtos para o banho e pro-
íetores solares; o sétimo em cuidados com a pele; e o oitavo
em depilatórios.

Outro aspecto apontado por pesquisas encomendadas pe-
las indústrias indica que consumidor está trocando, cada vez
mais, as compras de cosméticos em supermercados e hiper-
mercados convencionais, por lojas com formato pequeno, mais
perto de suas casas, o que gera uma oportunidade para pe-
quenos mercados e farmácias.

A fim de fidelizar esse consumidor, é necessário entender
que os produtos de beleza requerem um tratamento especial
(ambiente) e não podem ser vendidos da mesma maneira que,
por exemplo, os enlatados.

Uma seção bonita valoriza o produto, pois os cosméticos
representam produtos que dão satisfação às mulheres e se



A compra
por impulso é
recorrente nas
categorias de
higiene e
beleza.

referem ao bem-estar pessoal. Um ambiente adequado e
confortável tem importância determinante para que a clien-
te queira ficar mais tempo na seção e, conseqüentemente,
compre mais.

A compra por impulso, ou não planejada, é recorrente nas
categorias de beleza. Por isso, outra iniciativa importante para
se aumentar as vendas no pequeno varejo consiste em utili-
zar a vantagem de se ter mais independência nas ações e de
se fazer constantes promoções conjugadas, que são promo-
ções do tipo: na compra de um creme para pentear, ganhe
um desconto no pente; ou então, na compra de cremes para
tratamento de celulite, concorra a um dia em clínica estética.
Ou seja, é importante ligar o mundo da beleza em todas as
suas etapas. "O pequeno varejo precisa aproveitar essa flexi-
bilidade do consumidor e buscar parcerias com outros negó-
cios que possam atuar em conjunto", conclui Antônio.
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