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AS VENDAS DE TINTURAS PARA CABELO CRESCEM MAIS DE 6% AO ANO, 
E O BRASIL JÁ É O TERCEIRO MAIOR CONSUMIDOR DO MUNDO. SUA 
LOJA TEM APROVEITADO? 
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indústria de higiene e beleza nunca co
nheceu crise. Só no ano de 2009, o 
segmento movimentou R$ 24,9 bilhões, 

segundo dados da Associação Brasileira da In
dústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cos
méticos (ABIHPEC). Nos últimos 14 anos, o 
setor registra crescimento médio de 10% ao 
ano. Dados da consultoria Euromonitor de 2009 
colocam o Brasil na terceira posição no mundo 
em produtos para cabelo e cosméticos cores. 

Os cosméticos são responsáveis por 27% 
das vendas, entre R$ 300 milhões e R$ 400 
milhões somente em tinturas para cabelo. Ca
tegoria que, segundo a AC Nielsen, cresceu 
6,6% em volume, no ano passado. Em fatura
mento, o aumento foi de 6,7%, com destaque 
para a versão kit (que possui todos os produtos 
necessários para a coloração), que custa mais 
caro e é líder da categoria, responsável por 76% 
das vendas. 

EM CASA 
Cada vez mais, as mulheres trocam os sa

lões de beleza por cuidados em casa. Além de 
representar uma economia no orçamento da 
família, as indústrias têm investido em deixar 

esses produtos cada vez mais práticos e fáceis 
de usar. De olho nesse mercado, os supermer-
cadistas podem conseguir bons resultados, se 
trabalharem a seção de forma correta. 

Para entender a seção, é preciso entender 
os produtos que a compõem. Basicamente, 
existem três tipos de coloração: permanente 
(escurece ou clareia os cabelos em até quatro 
tons da cor natural), semipermanente (revitaliza 
a cor natural, sai gradativamente), temporária 
(colore superficialmente). 

A coloração temporária pode ser dividida 
em tonalizantes (baixa fixação da cor, sai com a 
lavagem), rinsagens (acrescentam reflexos aos 
fios brancos) e hennas (pó extraído de plantas, 
intensifica os tons vermelhos e confere brilho). 
Os xampus tonalizantes são procurados, princi
palmente, por quem está se iniciando no mundo 
das tinturas, já que promovem uma mudança 
menos radical que as tinturas permanentes. 

NOVE MARCAS 
No Santa Helena Center, hipermercado em 

Sete Lagoas (MG), o consumidor encontra pelo 
menos nove marcas de tinturas de cabelo. Os 
produtos fazem parte da seção de Higiene e 



Perfumaria, e ficam próximos a outros produtos 
de cuidados pessoais. Ao todo, são mais de 
40 opções de nuances, que vão do tradicional 
louro aos tons mais fortes, como vermelho, e 
aos mais modernos, como o chocolate. 

Nas gôndolas, o cliente encontra tinturas de 
todos os tipos: permanentes, semipermanen-
tes, naturais e xampus tonalizantes. Através do 
site do hipermercado, o cliente também pode 
fazer suas compras e escolher entre as tinturas 
disponíveis. É variedade que não acaba mais. 

42 NUANCES 
Nas lojas do Sales Supermercados, não é 

diferente. De acordo com Schester Carvalho, 
gestor de Linha de Produtos, a rede oferece 42 
nuances, divididas em três marcas. A exposi
ção é feita do produto de maior valor agregado 
para o de menor, as cores mais vendidas ou 
procuradas e os lançamentos ficam em lugares 
privilegiados na gôndola. 

"Vale lembrar que o mais importante nessa 
seção não é o número de marcas ou nuances, 
e sim a atualização em relação ao que está na 
moda", diz Schester. No Sales, a coloração negra 
de qualquer marca realmente é a mais vendida. 
Entretanto as novidades são as impulsionadoras 
do volume total. Assim também como não é o 
preço o primeiro quesito de avaliação das con
sumidoras. "Elas estão mais preocupadas com o 
custo-benefício e em atingir o que desejam com 
a compra da coloração", comenta. 

E é mesmo verdade. Em se tratando de tin
turas, o preço não é determinante para o consu
midor. Dados da fabricante Niely mostram que 
a árvore de decisão é composta por qualidade, 
praticidade, durabilidade da cor, facilidade na 
aplicação, moda/tendências, nessa ordem. 

TODOS OS BOLSOS 
Apesar de o preço não ser fator determi

nante, existem opções para todos os bolsos. 
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0 Brasil é um dos 
maiores consumidores 
de produtos de higiene 
pessoal e cosméticos 
do mundo 

No Santa Helena Center, por exemplo, o cliente 
encontra produtos que variam de R$ 4,90 até 
cerca de R$ 17,00. No Sales também. Em mé
dia, o produto mais barato é oferecido por um 
terço do valor do mais caro. 

Dados da Nielsen mostram que o tíquete 

médio de compra de colorações é de R$ 10,40. 
O produto está presente em 53,8% dos lares 
brasileiros, predominantemente nas classes C, 
D e E. As mulheres de 30 a 60 anos são as 
maiores consumidoras das tinturas permanen
tes, respondendo por 71%. 
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LOURO E VERMELHO 
Essas consumidoras vão ao ponto de venda 

cerca de uma vez por mês, em geral, com
prando o produto para retocar a raiz. 0 louro já 
reinou absoluto no segmento, mas hoje divide o 
primeiro lugar em vendas com o vermelho. 

Segundo especialistas, as mulheres jovens 
se rendem às tendências da moda na hora de 
colorir os cabelos. Já as mulheres de mais ida
de usam a coloração para encobrir os fios bran
cos e preferem os louros. As marcas investem 
cada vez mais em variedades de nuances, para 
atrair e fidelizar as consumidoras. 

NO TABLOIDE 
Nos Supermercados BH, as tinturas têm 

lugar de destaque. Sempre que possível, elas 
ocupam lugar de destaque nas lojas e no ta
bloide de ofertas da rede. No mês de agosto, 
as clientes encontraram no tabloide, na seção 
de Higiene Pessoal, a promoção de uma tintura 
famosa por R$ 8,98. 

Maiores concorrentes dos supermercados 
nas vendas de tinturas de cabelo são as dru-
gstores e as lojas do segmento de higiene e 
perfumaria. Para vencer a concorrência, o super-
mercadista precisa investir em promoções, em 
parcerias com os fornecedores e principalmente 
em divulgação dos produtos na loja. Lembre-se 
de que o principal público que transita todos os 
dias pelos corredores de sua loja, as donas-de-
casa são potenciais consumidoras das tinturas. 

ANO INTEIRO 
As tinturas de cabelo giram durante todo o 

ano, e por isso devem receber atenção especial 
do supermercadista. O produto de coloração 
não tem um dia melhor de venda, costuma-se 
vendê-lo mais no inicio do mês, tendo em vista 
o período em que o salário é pago à maioria 
dos funcionários nas empresas. "0 que temos 
é uma sazonalidade no ano: no verão, temos 
um aumento significativo no consumo de co
lorações. Por isso, o Sales só trabalha com o 
produto em tabloides nessa época do ano", 
comenta Schester Carvalho. 

A divulgação das colorações deve ser feita 
sempre com a participação dos fornecedores, 
para que possam disponibilizar profissionais que 
conheçam o assunto e saibam explicar detalha
damente as vantagens e qualidades dos produ
tos. "A melhor demonstração que pode haver 
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é, sem dúvida, o compre e aplique. Nesta ação, o 
fornecedor disponibiliza um profissional para aplica
ção destes produtos na própria loja, ou ainda fecha 
acordos com profissionais que possuam salão de 
beleza nas proximidades" ensina o gestor do Sales 
Supermercados, Schester Carvalho. 

CELEBRIDADES 
Outra grande aposta das empresas para au

mentar a venda dos produtos é estampar mulhe
res famosas, em seus comerciais e embalagens 
do produto. As indústrias investem em um marke
ting de guerrilha para diferenciar seus produtos, 
e um dos grandes aliados a essas estratégias 
é investir no glamour que permeia o mundo da 
televisão, da música e das passarelas. Famosas 
como Angélica, Ivete Sangalo, Ana Hickmann e 
Grazi Massafera já estamparam campanhas e 
caixas de tinturas. 

0 crossmerchandising das tinturas pode ser 
feito junto com água oxigenada, pó descolorante, 
itens de tratamento pós-coloração. Para aumentar 
a venda das tinturas, é fundamental que o super-
mercadista esteja atento às novidades que surgem 
no mercado. Isso pode ser feito em parceria com 
os fornecedores, que, em geral, também oferecem 
material promocional para a divulgação na loja. 
Também é fundamental que não haja ruptura nas 
cores que são tradicionalmente procuradas, como 
o preto e o loiro. 

HOMENS 
Até pouco tempo atrás, as mulheres reinavam 

absolutas no mercado das tinturas. Mas, com a 
quebra de tabus, os homens estão cada vez mais 
vaidosos e dispostos a gastar com a beleza. De 
olho nesse filão, as empresas de coloração já estão 
lançando produtos exclusivos para eles. 

A Biocolor já conta com o tonalizante Biocolor 
Homem, que tem como principal mote a pratici-
dade e a naturalidade dos fios coloridos. Discreta
mente, as tinturas para homens estão ocupando 
seu lugar nas gôndolas. No Santa Helena Center, 
por exemplo, os clientes já podem encontrar duas 
nuances especialmente criadas para colorir os ca
belos deles. E viva a vaidade! 
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