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Higiene pessoal
Faturamento dispara

A alta em volume até que foi discreta. Mas, em valor, fez receita
e lucro darem um salto. Este ano promete repetir o sucesso.

Aproveite para acertar o mix.

Por Alessandra Morita

S
abonete, shampoo e pós-shampoo,
coloração, transformadores de ca-
belos, desodorante e loção hidra-
tante. Sete importantes categorias
de higiene e beleza que, no ano pas-
sado, tiveram algo em comum: apre-
sentaram expressivo crescimento

em faturamento, inclusive superior à alta de volume.
Dados da Nielsen indicam uma elevação média de
11,7% em valor e de 1,1% em volume entre janeiro
e agosto de 2009 em relação a igual período do ano
anterior. Detalhe: sem recomposição das margens
pelo varejo. Pesquisa do IBGE mostra que na mesma
época, os produtos de higiene e beleza ficaram 2%
mais caros. Descontando esse índice do crescimento
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médio de 11,7%, a alta real ficou
em 9,5%. O resultado consolida a
seção como uma das mais impor-
tantes para o faturamento e a lu-
cratividade do autosserviço.

Enquete realizada pelo Portal
SM (www.sm.com.br) também
constatou que o departamento é o
mais rentável: o segmento aparece
em primeiro lugar, apontado por
39% dos participantes.

O bom desempenho em valor e
margem está ancorado no aumento
do poder aquisitivo da população
nos últimos anos. O consumidor

começou a buscar itens sofisticados
e de maior valor. A indústria tam-
bém contribuiu investindo em lan-
çamentos mais nobres.

"Sem dúvida, foi o consumo de
produtos que custam mais caro o
propulsor desse aumento em va-
lor", afirma Cláudio Felisoni de
Ângelo, presidente do conselho
do Provar (Programa de Admi-
nistração de Varejo), da Universi-
dade de São Paulo. "Não acredito
em recomposição de margens,
pois há muita competitividade
entre os fabricantes e também en-



MELHOR DESEMPENHO

Depiiatório: alta superior a 40%

Depilatórios registraram alta de 41,6%
em receita e de 40,3% no volume,

segundo dados Nielsen de janeiro a
agosto de 2009. A razão: os principais
fornecedores não param de investir.
Cristina Pontes, gerente de produto da
DepiRoll, fabricada pela Química Geral
do Nordeste, atribui o bom resultado
aos lançamento de produtos com
novas tecnologias e à migração do
consumidor do canal especializado para o
farmacêutico e o autosserviço. A executiva
afirma ainda que cresceu o investimento
da categoria em mídia de massa.AReckitt
Benckiser, fabricante de Veet, concorda.
Em 2009, ela manteve as campanhas
em mídia durante o inverno, período em
que deixava de divulgar os produtos.
Levou também a categoria para redes
nais quais ainda não estava presente
e ampliou o sortimento naquelas que
ofereciam poucos itens. Segundo a
empresa, o segmento que mais cresceu
foi o de cera fria, com 43% em valor. Na
seqüência, veem cremes, com alta de
40%, roll-on com 39% e cera quente
com 33%.

tre varejistas. Além disso, são itens
em que a sensibilidade a aumen-
tos de preços é grande. Se subir
muito, o consumidor reduz a
compra ou deixa de fazê-la", expli-
ca o especialista.

Neste ano, as perspectivas
para a seção de higiene e beleza
continuam boas. Supermercadis-

SABONETES LÍQUIDOS
O consumo salta apesar do preço alto

Para Marcacini, em 2009 a indús-
tria fugiu dos produtos básicos em
seus lançamentos. E isso incentivou
ainda mais o consumidor. Até ca-
tegorias consideradas rotineiras se
destacaram. Os sabonetes são um
exemplo. Segundo dados da Niel-
sen, as vendas cresceram 18,4%

em valor e 1,9% em volume
entre janeiro e agosto do ano
passado. A Memphis colo-
cou no mercado linhas 50%
mais caras que a média da
categoria. Caso da Alma

de Flores Champagne, que,
além do sabonete, inclui desodo-
rante, talco, colônias e loção.

O principal movimento da ca-
tegoria, no entanto, foi dos sabo-
netes líquidos. Segundo a Unile-
ver, a versão custa, em média, R$
6,60, enquanto o produto em bar-
ra sai por volta de R$ 1,10. Dados

A marca premium Dove teve aumento de

79% em sabonete líquido
e de 9% em sabonete em barra

tas e fornecedores apostam que
as vendas continuarão em alta,
puxadas pelos produtos mais so-
fisticados. "O segmento manterá
a expansão anual de 10% obser-
vada nos últimos seis anos," acre-
dita Murilo Marcacini, gerente
de projetos da EBC Atacados de
Cosméticos, que atende o varejo
de pequeno porte.

da Kantar WorldPanel (antiga La-
tinPanel) mostram que, entre ou-
tubro de 2008 e setembro de 2009,
a presença do sabonete líquido
nos lares brasileiros cresceu 80%
quando comparado ao período
outubro de 2007 a setembro de
2008. Houve também crescimento
de marcas premium, que têm pre-
ços mais altos do que a média da
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categoria. "Nossa marca Dove teve
aumento em valor de 79% em sa-
bonete líquido e de 9% em sabone-
te em barra de janeiro a novembro
do ano passado em relação a igual
período de 2008", diz Andréa Ro-
lim, vice-presidente da Unilever
para higiene e beleza. Ela lembra
ainda que no ano retrasado a em-
presa relançou todo o portfólio lí-
quido das marcas Lux e Dove.

EXEMPLO DA COOP
Reestruturação do sortímento

O maior consumo de sabonetes lí-
quidos também foi constatado pela
Coop. Com 29 unidades no Gran-
de ABC e interior do Estado de
São Paulo, a receita desses produ-
tos subiu 51% de janeiro a agosto
do ano passado. Na rede, a alta em
valor veio acompanhada pelo cres-
cimento de 60% no volume.

Sandra Lobato, coordenadora
de gerenciamento por categorias
(GC), credita boa parte do resulta-
do, nesse e em outros produtos, à
reestruturação do mix realizada no
ano passado. A rede tem feito estu-
dos e, com base neles, vem definin-
do o que entra e sai no sortimento,
além de preço e margem de cada
SKU. As informações são transmi-
tidas ao comercial, que negocia
com base nesses parâmetros. O
marketing tem mais clareza do que
precisa divulgar, a logística se ali-
nha às novas diretrizes e a opera-
ção, por sua vez, cuida do cumpri-
mento dos planogramas.

Com aumento de 19,2% em va-
lor e de 3,6% no volume, nos oito

primeiros meses de 2009, os de-
sodorantes também apresentaram
mudanças importantes. Uma das
que mais influenciaram o desem-
penho foi a migração do consu-
midor para aplicadores sofistica-
dos. Com preço médio de R$ 4,
segundo a Unilever, o spray está
sendo trocado pelo aerossol, que
custa cerca de R$ 8,50. De acordo
com a empresa, a penetração do
spray nos lares caiu de 48,1%
para 45,8% de novembro de
2008 ante igual mês do ano
passado. No mesmo período,
o aerossol subiu de 32% para
38,6%. A mudança na prefe-
rência do consumidor aconte-
ce já há alguns anos. Em 2003,
a presença do aerossol nos do-
micílios do País era de apenas 11%.
Os lançamentos também contem-
plam itens mais caros. Na linha da
Unilever, alguns produtos chegam
ao mercado custando 20%
a 30% mais por ofere-
cerem benefícios



adicionais. Entre eles, o Dove Hair
Minimising, cujos ingredientes
amaciam a pele e reduzem os pe-
los das axilas. A vice-presidente
Andréa lembra que a marca Dove,
posicionada como premium, al-
cançou 11,4% de participação de
mercado em novembro do ano
passado, contra 10,7% registrado
no mesmo mês de 2008.

CUIDADOS COM CABELOS
Reposicionamento de marcas

Nas categorias associadas a cuida-
dos com os cabelos, a história não
foi diferente em 2009. Além das
versões mais caras, os fabricantes
apostaram em reposicionamento
de marcas e investiram na divul-
gação de seus produtos. Coloração
e transformadores de cabelo regis-
traram alta em receita de 11,1% e
de 7,5%, de janeiro a agosto do ano
passado em relação a igual perío-

do de 2008. A variação em volume
foi positiva em 6% em tintura e
negativa em 0,9% em modificado-
res. Na mesma época, shampoos e
pós-shampoos elevaram o fatura-
mento em 8,2% e 6,6%, enquanto
o volume caiu 1,7% e 4,4%.

Para a Embelleze, a expansão
dos modificadores de cabelos se
deve principalmente aos relaxan-
tes. O segmento, um dos mais ca-
ros da categoria, registrou alta de
21,5% no ano passado. Já em colo-
ração, o bom desempenho se deve
principalmente aos kits, cujo pre-
ço é maior. Eles já representam
76% do total das vendas de colo-
ração ao consumidor.

Em 2009, a empresa Niely tam-
bém contribuiu para a alta dos
produtos sofisticados. Lançou um
pós-shampoo, cujo preço é 50%
superior à média da categoria: o
Creme de Hidratação Máxima na
versão de um quilo.

Já a Unilever reposicionou a li-
lha para cabelos Seda. As fórmu-
as agora trazem benefícios consi-
ierados importantes por sete es-
pecialistas internacionais em ca-
belos e moda. "Com a iniciativa, a
narca entrega um produto top,
porém acessível à consumidora",
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Investimentos em mídia também
ajudaram a alavancar os produ-
tos para cabelo. Segundo Ama-
rildo Pereira, gerente de compras
da Covabra, 10 lojas na região de
Campinas (SP), foi o que aconte-
ceu com os produtos Pantene. Fa-
bricados pela Procter & Gamble,
as vendas dobraram em 2009. "E
isso embora a linha seja uma das
mais caras", enfatiza o gerente.

Pereira afirma que outras mar-
cas de maior valor também apre-
sentaram bom desempenho no
ano passado. A maioria graças ao
novo planograma implementado
com a Unilever. Antes o agrupa-

mento em gôndola era feito por
categoria - havia o bloco dos
shampoos, dos condicionadores e
dos cremes. Agora, a rede separa
os produtos por marcas. Toda a
linha Seda, por exemplo, fica reu-
nida num mesmo espaço.

DA COVABRA
Aumento de 15% em shampoos

"A consumidora não precisa mais
andar por toda a seção para com-
prar itens diferentes. O agrupa-
mento estimula a compra dos
pós-shampoos, que são os menos
consumidos", explica Pereira. Se-
gundo ele, enquanto os shampoos
são encontrados em 95% dos la-
res, os condicionadores estão pre-
sentes em 60% deles.

Após as mudanças na exposi-
ção, entre os meses de junho a se-
tembro do ano passado, a Covabra
registrou um aumento médio de
15% em valor nos shampoos, de
11% nos condicionadores e cre-
mes de pentear e de 22% nos cre-
mes de tratamento. "Tivemos uma
filial que alcançou crescimento de
48% na receita dos cremes de tra-
tamento", conta Pereira.

O mercado, portanto, está aber-
to a produtos mais caros. Analise o
mix e veja se está na hora de ga-
nhar ainda mais com os itens de
higiene e beleza.

acredita Andréa Rolim, vice-pre-
sidente para higiene e beleza.
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