EM SINTONIA COM O MERCADO [COSMÉTICOS]

Viva a beleza!
OS COSMÉTICOS SEGUEM IMUNES A CRISES, COM
ALTO CRESCIMENTO ANO A ANO, E TUDO INDICA QUE
ESTE RITMO IRÁ SE ACENTUAR. PREPARE-SE

Os cosméticos
responderam por
27% das vendas da
indústria de beleza
no ano passado

bilhões só em 2009, segundo levantamento da
Associação Brasileira da Indústria de Higiene
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC).
O Brasil ocupa a terceira posição nesse
mercado, conforme dados do Euromonitor de
2009. Somos o primeiro mercado em desodorante; segundo mercado em produtos infantis,
produtos masculinos, higiene oral, proteção solar, perfumaria e banho; terceiro em produtos

para cabelos e cosmético cores; sexto em pele
e oitavo em depilatorios. 0 varejo é o canal de
compra preferido dos consumidores.
Os cosméticos responderam por 27% das
vendas da indústria de beleza no ano passado.
A alta foi de 15% em faturamento e 3% em
volume. Esmalte foi a categoria que mais cresceu, 15,6% em volume e 34% em faturamento,
atingindo R$ 390 milhões. Foi seguido de perto
pela categoria de maquiagens para o rosto (R$
391 milhões), que teve alta de 22% em volume
e de 40% em valor.
TODOS OS BOLSOS
Para João Carlos Basilio da Silva, presidente
da ABIHPEC, vários fatores contribuem para o
excelente crescimento do setor. "Destacamos
a participação crescente da mulher brasileira
no mercado de trabalho, os constantes lançamentos de novos produtos para atender às
necessidades de mercado e o aumento da expectativa de vida, que traz a necessidade de
conservar uma impressão de juventude, como
alguns dos principais alavancadores do setor no
país", comenta.
Outro importante dado para justificar o crescimento do mercado é a sua pluralidade. Existem cosméticos para todos os tipos de bolso.
Nas gôndolas de supermercados de todo o
Brasil, é possível encontrar produtos que vão
da classe A à classe E.
LOJA NA LOJA
Nas lojas do Wal Mart, os consumidores encontram uma enorme variedade de produtos na
seção de cosméticos. É tanta variedade, que é
possível considerar que há uma "loja dentro da
loja". Os clientes encontram uma infinidade de
esmaltes, cremes, maquiagens e muito mais.
A seção é pensada para as consumidoras, mas
não deixa de lado os homens, que estão cada
vez mais voltados para essa seção.
Desde 2004, o Wal Mart trabalha com uma
marca própria, global e exclusiva para o segmento cosmético: a linha Equate. De acordo
com a rede, a marca foi introduzida no país para

atender à necessidade do consumidor por produtos de qualidade a um preço mais baixo. A
marca possui xampus, esfoliantes, hidratantes,
colônias e muito mais.
MARCA PRÓPRIA
0 Carrefour também oferece cosméticos de
marca própria aos consumidores. A linha Les
Cosmétiques traz produtos para os cuidados
capilares e corporais. O Grupo Pão de Açúcar,
proprietário do Extra Hipermercados, também
investe em marca própria quando o assunto
é beleza. A marca própria Taeq Beleza possui
mais de 60 itens, com fragrâncias e texturas
pensadas exclusivamente para os produtos.
PEQUENOS TAMBÉM
Mas não são só as grandes redes que
estão de olho nesse segmento. No Supermercado Big Nosso, com duas lojas de dois check

outs na região do Barreiro, em Belo Horizonte,
a área de beleza também ganha destaque.
Nas gôndolas, o consumidor encontra cuidados para cabelos e corpo e uma pequena
gôndola com esmaltes, lixas e produtos para
manicure/pedicure.
Em um espaço protegido por vidro, na entrada da loja, ficam os cosméticos de maior valor agregado: lápis para olhos, batons e até pó
compacto, tudo para atender ao consumidor.
Os produtos não registram alta procura na loja,
mas nem por isso a loja deixa de oferecê-los.
EXPERIMENTAÇÃO
O consumidor do mercado de cosméticos
é mais disposto a experimentar, o que o torna
um público infiel. Mas essa não é uma característica ruim. Na verdade, é uma oportunidade muito interessante para os fabricantes, que
investem frequentemente em lançamentos.

Para trabalhar esses lançamentos de forma positiva e gerar tráfego em sua loja, que
tal fechar parcerias com seus fornecedores e
oferecer, por exemplo, uma aula de maquiagem para as freguesas? Essa é uma estratégia
muito usada por lojas do segmento de beleza,
e pode ser adaptada para os supermercados.
Você pode atrelar o curso à compra de dois
ou três produtos de determinada linha. Experimente! Essa é uma estratégia que pode até
dobrar suas vendas de cosméticos.
Como a seção de cosméticos é muito variada, a partir de agora vamos abordar as
melhores estratégias de trabalho, separadas
por segmento.
PELE
Os cuidados para com a pele dividem-se
em derma cosméticos e produtos de beleza.
Para o rosto, temos produtos como sabonetes faciais, leite de limpeza, clareador
de manchas, protetores labiais, sombras e
batom, por exemplo. Para o corpo, há desodorantes, depilatorios, cremes de hidratação
e bronzeadores. A shopper dessa categoria
tem, em média, 40 anos de idade e valoriza
hidratação, marca e atributos do produto,
nessa ordem. A classe A responde por 64%
das compras nos supermercados. Nos hipermercados, o destaque é para a classe B,
com 53%. A exposição recomendada pelos
fabricantes é na seção de perfumaria, onde os hidratantes devem ser separados por
marca, iniciando-se pelas marcas Premium,
de acordo com o fluxo.
CABELOS
A seção é freqüentada predominantemente por mulheres, que têm cerca de 80% de
participação nas compras. A maioria delas
tem entre 30 e 49 anos, segundo a fabricante
Unilever.
A categoria é composta por xampus, cremes de pentear, de tratamento e condicionadores. O xampu é o líder de vendas, com cerca
de 50% de participação, gerando receita supe-

GÔNDOLA

rior a R$1 bilhão. Nas lojas grandes e médias,
os segmentos devem ficar na vertical. Nas
lojas pequenas, na horizontal. Sempre divida
a gôndola por marca. Dentro de cada marca,
exponha creme, condicionador e xampu. As
variedades de xampu e condicionador devem
ficar na mesma prateleira, os tipos de creme

ficam na sequencia dos xampus, mesmo que
seja preciso outra prateleira. Disponha as embalagens do tamanho menor para os maiores,
de cima para baixo.
A categoria oferece produtos para todas
as classes sociais, e isso também deve ser
respeitado na hora de montar a gôndola.

INFANTIL
O mercado de cosméticos infantil também
cresce a todo vapor, segundo a Johnson &
Johnson, e só no ano passado a alta foi de
37%. São milhares de produtos nos segmentos
infantil, kids e teen. Nas gôndolas, é possível
encontrar sabonetes, xampus, óleos, perfumes
e mais uma infinidade de produtos. O uso de
personagens de desenho animado e filmes estampados nas embalagens é o grande diferencial dos cosméticos infantis.
Para atrair a atenção das crianças e das
mães, o posicionamento na gôndola é fundamental. Os produtos para bebês devem ocupar
a parte de cima da gôndola, e os produtos voltados para crianças devem estar ao alcance dos
olhos e das mãos dos pequenos compradores.
Para aumentar as vendas, o ideal é que o supermercado tenha um espaço destinado a produtos
para crianças. Porém, é importante a dupla exposição desses produtos nas seções de cuidados
para com o cabelo e a pele dos adultos.

HOMENS
Os homens estão cada vez mais antenados, quando o assunto é beleza. Um levantamento global do Euromonitor mostrou que
a produção de itens de perfumaria para o
público masculino cresce em torno de 10%
ao ano. O Brasil tem 9% de participação de
mercado nesse segmento, o que nos coloca
em segundo lugar no ranking mundial, com
18% de market share, atrás apenas dos Estados Unidos.
Além das tradicionais linhas para barbear, os homens estão ganhando cosméticos
especialmente para eles, como tinturas de
cabelo, xampus, condicionadores, gel de
tratamento e até cremes antiidade. Para
a Associação Brasileira de Cosmetologia
(ABC), o interesse do público masculino aos
produtos de beleza tem relação direta com a
percepção de que os cuidados com aparência trazem benefícios nas relações pessoais
e profissionais. •
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Fonte: Gôndola, Belo Horizonte, ano 16, n. 181, p. 30-35, nov. 2010.

