
e a localização. Pesquisas mostram que os 
índices de vendas dessa categoria são de fazer 
o supermercadista sorrir. Dados do instituto 
Euromonitor mostram que o mercado de higie-
ne oral deve crescer mais de 30% até 2012. O 
percentual foi calculado com base nos preços 
e no valor das vendas em 2007. 

Vários fatores explicam a expansão da cate-
goria. Uma maior conscientização da população 
sobre a necessidade da utilização dos produtos, 
a melhoria no poder aquisitivo, a estabilidade 
econômica, a preocupação com a saúde, o 
bem-estar e a estética, são alguns dos fato-
res que contribuíram para o desempenho da 
categoria. 

E se o supermercadista pensa que esse 
mercado é formado basicamente por escovas e 
cremes dentais é hora de rever seus conceitos 
e ficar atento às mudanças de hábito do consu-
midor. Pesquisa da Nilsen mostra que todos os 
produtos da categoria estão crescendo. 

BOCHECHANDO 
O destaque é o enxaguatório bucal. Só em 

2008 as vendas cresceram 22,7%. O creme 
dental, detentor da maior penetração, também 
tem se destacado nas gôndolas. Os produtos 
especiais, com ação branqueadora, por exem-
plo, têm atraído cada vez mais o consumidor. 

"O consumidor deseja produtos de higiene 
oral com atributos diferenciados, de marcas 
referenciais e com valores acessíveis", diz o 
coordenador do núcleo de varejo da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), 
Ricardo Pastore. 

SEGMENTO EM ALTA 
De olho no cenário favorável, o supermer-

cadista deve aproveitar todas as oportunidades 
para aumentar as vendas, afinal os produtos de 
higiene oral seguem tendência de consumo ca-
da vez maior. "As pessoas têm se preocupado 
mais com a estética, principalmente as mulhe-
res da classe C, que agora estão no mercado 
de trabalho", diz o professor Pastore. 

0 supermercadista sabe que a seção de hi-
giene oral tem muito potencial. Quem trabalha 
bem com a seção só tem motivos para come-
morar. É o caso do supermercado Barbosão 
Extra, que tem nove lojas 5 e 12 check outs no 
interior de Minas. 

De acordo com o proprietário, Antonio Fer-
reira Barbosa, os produtos da seção são bem 
procurados. "Os enxaguatórios tiveram um au-
mento de 50% nas vendas, e os cremes dentais 
especiais (para dentes sensíveis e com ação 
branqueadora) cresceram 200%, consequen-
temente as vendas dos mais básicos tiveram 
queda", aponta. 

É certo que estes produtos ganham cada 
vez mais consumidores e mais espaço nas 



lojas. "As campanhas de TVs têm provocado 
uma conscientização sobre os benefícios dos 
produtos e aguçado o desejo dos consumido-
res de experimentar lançamentos. As pessoas 
procuram produtos sofisticados e com funções 
especiais", observa Antônio. 

MIX 
A demanda de produtos de higiene oral é 

alta, mas o supermercadista pode fazer as ven-
das crescerem ainda mais. Como? Trabalhando 
com um mix e uma exposição adequada. A 
categoria disponibiliza produtos para todas as 
classes. 

Pastore explica que o mix deve atender aos 
clientes e ser rentável para a loja. "0 supermer-
cadista deve mostrar que tem competência e 
sabe administrar bem seu negócio. Não adianta 
apenas brigar por preço, ele tem que se atuali-
zar e trazer as novidades", argumenta. 

A marca é um atributo muito valorizado pe-
los consumidores. Na hora de organizar a seção 
é importante separar os produtos por marca, e 
em seguida por benefício. "Os produtos mais 
populares devem ficar na parte baixa da gôn-
dola, os de maior valor agregado, na parte 
superior. Expor produtos no check out ajuda 
aumentar as vendas por impulso", diz Pastore. 

O professor lembra que o ponto natural para 
expor os produtos de higiene oral das crianças 
é na mesma seção dos adultos, mas se houver 
espaço na loja o supermercadista pode fazer 
uma exposição adicional no cantinho do bebê. 

NOVIDADES 
O consumidor está mais aberto às inova-

ções e busca novidades. Ele interage com mais 
itens, e por isso ficar atento aos lançamentos 
é indispensável. No Supermercado Mac, que 
tem uma loja em Nova Serrana, Minas Gerais, 
com 20 checkouts, os produtos de higiene bu-
cal ficam no corredor central da loja, logo na 
entrada. De acordo com o comprador da seção 
de higiene pessoal e perfumaria, Renato Dias 
de Castro, os consumidores buscam produtos 
diferenciados. "Observamos que os consumi-
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A melhoria de 
renda da população 
tem favorecido o 
consumo de creme 
dental, que deve 
avançar ainda mais 

danças que já renderam bons resultados. 
De acordo com a Associação Brasileira da 
Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos (Abihpec), a alta carga tr ibu-
tária incidente ainda torna esses produtos 
proibit ivos para a cesta do brasileiro, espe-
cialmente nas classes D e E. 

Mesmo com a expansão das vendas, a 
população de baixa renda ainda não possui con-
dições econômicas de adquirir o kit básico de 
higiene oral. Dados da Abihpec mostram que a 
escova de dente, por exemplo, é onerada em 
41,4% de impostos sobre seu valor final, com 
base no Estado de São Paulo. 

Ainda com base na região, o creme dental 

amarga 37,8% de carga tributária, e o fio dental 
50%, sobre o valor final. O enxaguatório, essen-
cial para uma completa higienização, é cam-
peão de incidência de impostos. Ao todo 60% 
de seu valor final são oriundos dos tributos. 

As indústrias conhecem os desafios, mas 
estão otimistas e acreditam que este mercado 
é promissor. Para tentar conquistar os consu-
midores de classe mais baixa, as empresas 
estão apostando no formato "mini", uma alter-
nativa de baixo custo. Essa é uma das formas 
de incentivar a experimentação, contribuindo 
para que as classes de baixa renda desen-
volvam o hábito de consumo de produtos de 
maior valor agregado. • 
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