
Brasil é o segundo maior mer
cado mundial de produtos para 
higiene bucal, com 9% de market 
share, ficando atrás apenas dos 
Estados Unidos (16%). O segmen

to de higiene oral é responsável por 8,1% 
do faturamento total do setor de higiene 
pessoal, perfumaria e cosméticos no País. 
O total de vendas somente de creme dental 
em 2011 atingiu R$ 1,39 bilhão, valor saído 
de fábrica sem os impostos, fornecido pela 
pela Associação Brasileira da Indústria de 
Higiene Pessoal (Abihpec). 

Esse total representa um crescimen
to de 9,01% em relação ao ano anterior. 
Já as vendas de enxaguatório bucal ti
veram aumento de 10,97% em relação a 
2010, com um total de R$ 319,18 milhões, 
igualmente sem acrescentar os impostos. 

Esse crescimento se deve principalmen
te à ascensão de novos consumidores ao 
mercado e à crescente preocupação da 
população de todas as classes sociais com 
saúde e beleza, por isso, passaram a co
locar em seus carrinhos outros produtos 
além da escova e do creme dental. 

Para aproveitar essa oportunidade 
de lucratividade, o professor Roberto 
Nascimento Azevedo de Oliveira, do 
Núcleo de Estudos e Negócios do Vare
jo da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM), indica três ações. A 
primeira é aumentar o espaço no PDV. 
Por quê? "Porque, com o aumento do 
faturamento proporcionado pela cate
goria, o supermercado não pode ter a 
mesma metragem linear que tinha há 
um ano, é uma coisa básica", explica, 

já passando para a segunda dica que é 
a exposição por categoria. Oliveira res
salta que esse recurso se mostrou eficaz 
no sentido de aumentar a rentabilidade, 
pois a categoria está em ascensão, tem 
grande variedade de produtos e bons 
fornecedores, que trazem produtos de 
qualidade e inovadores e podem auxiliar 
na aplicação do GC. 

A terceira sugestão do professor é 
oferecer ao consumidor packs promo
cionais. "Como a categoria tem atraído 
os novos consumidores, é aconselhável 
oferecer itens diferentes no mesmo pa-
ck, o que alavanca bastante as vendas", 
garante. Pode-se colocar dois enxaguató-
rios mais uma escova, duas escovas mais 
fio dental, que tem várias opções, mais 
fino, com sabor etc. 
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Oliveira lembra, ainda, que as vendas 
da categoria se dão em grande parte por 
impulso, e também se obtêm bons resul
tados com a utilização dos checkouts para 
exposição. "São itens de bom valor agre
gado e alta margem de lucro, e podem ser 
colocados nos checkouts porque são bo
nitos, agradáveis, de tamanho adequado 
para o local", conclui. 
Maior visibilidade 

O Villarreal Supermercados, rede com 
cinco lojas em São Paulo nas cidades de 
Cruzeiro e Jacareí, duas unidades em São 
José dos Campos e uma em Taubaté, vem 
dando atenção especial ao segmento de hi
giene bucal, ampliando o mix e agregando 
novidades, além de treinar a equipe para 

conhecer bem os diferenciais da linha, apro
veitando o conhecimento dos fabricantes. 

Segundo o gerente de Produtos Anto
nio Marcos Dias, o Villarreal tem dado 
maior visibilidade na exposição primária 
e através de pontos extras, principalmente 
para os produtos Premium. As vendas da 
linha tradicional, que no passado tiveram 
a maior participação, hoje representam 
apenas 20% do faturamento nas lojas. 
"Dentro da categoria de higiene pessoal, 
os produtos de higiene bucal têm uma 
participação de quase 20% e, dentro do 
departamento de não alimentos, repre
sentam mais de 6%", destaca Dias. 

A rede também os divulga nos jornais 
de oferta, colocando sempre um produto 
em destaque. O gerente acrescenta que os 

supermercados devem considerar que o 
perfil do consumidor vem mudando, hoje 
ele busca informação dos produtos, procu
ra qualidade superior, está mais exigente 
e consciente. "Além disso, há o trabalho 
com educadores nas escolas, que elevam 
a conscientização das crianças quanto aos 
hábitos saudáveis e a escovação correta. 
Esse perfil mais antenado faz com que os 
lançamentos aumentem o crescimento da 
categoria", analisa. 

Saúde e beleza 
Tendo em vista que o mercado, tanto 

em creme dental como em escovas, cresce 
em valor e volume, principalmente devi
do ao melhor rendimento da população, 
ocasionando o acesso de mais pessoas ao 
mercado de consumo, a P&G (Procter & 
Gamble), fabricante da linha Oral-B, bus
ca inovações para oferecer ao mercado 
ávido por novidades. 

A diretora de Marketing, Danielle Pa-
nissa, destaca que a marca revolucionou o 
mercado no ano passado ao trazer o Oral-
-B 3D Whitestrips: "São fitas branqueado-
ras que permitem que os consumidores 
tenham acesso diretamente no supermer
cado a um tratamento que só poderiam 
encontrar em um consultório de dentista. 
Vale lembrar que para utilizar o produto 
é necessário, e recomendamos sempre, o 
acompanhamento de um profissional". 

Danielle analisa que todo o mercado de 
saúde bucal vem mudando de maneira sig
nificativa nos últimos anos. Os produtos 
de cuidado bucal que eram considerados 
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basicamente do mercado de saúde estão 
se voltando para o mercado de beleza. 
Segundo ela, as indústrias têm investido 
mais em produtos para branqueamen
to principalmente, que são produtos de 
maior valor agregado e maior margem. 

A diretora de Marketing da Oral-B desta
ca que, com o crescimento do poder de con
sumo do brasileiro, concentrado em grande 
parte nas classes C e D, cresce principal
mente o valor da categoria. "E isso benefi
cia a todos: consumidores, que têm acesso 
a produtos de maior qualidade e, portanto, 
têm uma saúde bucal melhor; varejistas, que 
têm mais margem com tais produtos, e in
dústria, que também fatura mais", analisa. 

A P&G coordena ações voltadas para ca
da tipo de canal: grande e pequeno varejo, 
drogarias, farmácias e perfumarias. Cada 
campanha para o consumidor tem uma 
parte vital, que é a comunicação para o 
varejo, além de eventos e programas de 
visibilidade para todos os canais. 

Perguntada sobre as sugestões que 
daria aos supermercados para aprovei
tarem o aumento de vendas de produtos 
de higiene bucal, Danielle aconselha que 
usem e abusem da indústria. Ela afirma 
que a empresa possui muita informação 
e recursos que podem ser utilizados no 
varejo em exposição de produtos, mix, 
visibilidade, e tudo é desenvolvido através 
de pesquisa de comportamento do consu
midor, do ambiente do varejo, ambiente 
competitivo, etc. "Os supermercados po
dem se aproveitar muito disso, trazendo 
os produtos corretos para o consumidor 
correto e da maneira correta". 

Espaço ampliado 
Exemplo de estratégia para impulsio

nar as vendas e ajudar a atender bem o 
cliente é a aplicada pela rede Confiança 
Supermercados, com nove lojas no Inte
rior paulista — Bauru (6), Marília, Peder
neiras e Jaú, um centro administrativo e 
um centro de distribuição. 

Nos últimos anos, a rede aumentou em 
média 40% o espaço da categoria de Hi
giene Bucal, com foco principalmente em 
escovas dentais e enxaguatórios bucais. Al-
demir Raboni, gestor de compras, explica 
que a rede procura melhorar os espaços na 
área de venda, pela quantidade de lança
mentos, novidades e tecnologias. "Sabemos 
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que é uma categoria que tem muito para 
crescer, devido ao aumento da renda do 
trabalhador, e hoje o consumidor está se 
habituando a usar produtos mais espe
cíficos como fitas, enxaguantes bucais, e 
linhas ortodônticas que já têm uma boa 
participação no mercado de dentifrícios". 

Os produtos mais vendidos na rede Con
fiança são os cremes dentais, com grande 
evolução na Linha Premium, aponta Ra-
boni. Ele ressalta que hoje a participação 
dos produtos desse segmento gira em tor
no de 21% do setor de perfumaria. 
Campanhas promocionais 

Como exemplo de ações que o Confiança 
desenvolve em suas lojas e que têm impul
sionado as vendas, ele cita a parceria com 
os fornecedores para campanhas promo
cionais no formato compre mais de uma 
unidade de determinado produto e leve 
um brinde, ou pague menos e leve mais. 

"Em conjunto com nosso setor de geren
ciamento de categoria, realizamos traba
lhos para auxiliar os consumidores nas 
suas decisões, agrupando as categorias, 
como por exemplo: destacando a linha 
dentes sensíveis, branqueadores, especiais 
para gengivas, enxaguantes bucais sem 
álcool, e, com isso, conseguimos maior 
aceitação da linha Premium", descreve. 

O gestor de compras atribui o cresci
mento da categoria à rápida introdução 

dos produtos no mercado, à preocupação 
do consumidor em buscar produtos que 
atendam suas necessidades, ao investi
mento dos fabricantes em divulgação, a 
uma maior preocupação com a saúde bucal 
e à melhora da renda de muitos brasileiros. 
Categoria em alta 

Os fabricantes do setor concordam 
com a análise dos representantes dos 
supermercados e, na opinião de Lincoln 
Monteiro de Castro, gerente geral da Den-
talclean, nunca houve um momento tão 
bom para o mercado dessa categoria no 
Brasil. "O fortalecimento da economia e 
indústria nacionais, a ascensão de mais de 
40 milhões de pessoas para a 'nova clas
se média' nos últimos anos, as melhorias 
em infraestrutura e cadeia logística dos 
distribuidores e, principalmente, a maior 
preocupação da população com educação e 
qualidade de vida criaram um cenário com 
as condições ideais para que empresas co
mo a nossa possam viabilizar produtos de 
qualidade para mais brasileiros", afirma. 

Castro analisa que, com dinheiro 
em uma mão e informação na outra, as 
pessoas passaram a desejar o que antes 
estava fora do seu alcance: educação, 
entretenimento, saúde, qualidade de vi
da. "Cuidar da saúde bucal é um desejo 
que faz parte desses novos anseios. Hoje, 
homens e mulheres desejam mais saúde 

bucal e estão investindo cada vez mais em 
produtos de qualidade", afirma. 

O gerente acredita que a Dentalclean é 
um exemplo na prática que aponta para 
o crescimento desse mercado. "Fundada 
há 18 anos, é administrada com capital 
100% nacional, desenvolve uma linha 
de produtos adequados às necessidades 
do brasileiro e hoje está entre as cinco 
maiores nas categorias Escova Dental e 
Fio/Fita Dental", frisa. 

Para acompanhar a evolução do mer
cado, a empresa investe na melhoria das 
matérias-primas, dos processos produ
tivos, do acabamento dos produtos e na 
maneira de levá-los até o consumidor, 
explica Castro. "Também está no nosso 
DNA, desde o início, a transparência e 
o diálogo franco com os distribuidores 
e varejistas, mantendo uma postura in
clusive de educação em relação à correta 
utilização dos produtos e à higienização 
bucal de qualidade. Estamos atendendo 
às novas demandas com muita dedicação 
e buscando sempre ouvir com atenção o 
feedback do consumidor final" garante. 

A empresa divulga seus produtos em 
mídias tradicionais, com campanhas em 
veículos impressos e na TV, mas o principal 
canal de comunicação, segundo o gerente, 
está nos PDVs, que considera o principal 
ponto de contato com o consumidor final, 
porque é o lugar da decisão de compra. 
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Novos hábitos 
A estratégia do Super Muffato, rede 

com 40 operações de negócio espa
lhadas em 13 cidades do Paraná e em 
Presidente Prudente, no interior de São 
Paulo, para aproveitar o crescimento do 
mercado de higiene bucal é estar sempre 
atento às variações de comportamento 
e hábitos do consumidor e tendências 
do mercado, alterando a exposição dos 
produtos para acompanhar a árvore de 
decisão do shopper. 

O gerente comercial do grupo, Adilson 
Corrêa, explica que a exposição é feita por 
marcas, alocando os itens por benefício 
e colocando os produtos de maior valor 
agregado em prateleiras privilegiadas. 

"Com o crescimento das vendas dos 
cremes dentais branqueadores, cujos be
nefícios são estéticos, implantamos, em 
algumas lojas do Grupo, uma gôndola 
diferenciada, com caráter educativo, pa
ra mostrar ao shopper a necessidade de 
complementar a compra com um creme 
dental específico para higienizar e prote
ger os dentes", descreve, e acrescenta que 
as ações promocionais nessa área, como 
os packs "leve mais, pague menos", encar
tes e lâminas com preços especiais, con
tribuem para o crescimento da categoria. 

Devido aos muitos lançamentos de 
escovas e cremes dentais, foi necessária 
uma readequação dos espaços destinados 

à categoria nas lojas do Muffato, com um 
aumento médio de 20%. 

Segundo Corrêa, os novos produtos bran
queadores que foram incluídos na subca
tegoria de cremes dentais correspondem a 
75% do share da categoria de higiene bucal. 
"Os altos investimentos das indústrias na 
linha estética trouxeram um aumento no 
valor da categoria, mas afetaram a venda 
dos cremes dentais multibenefício. É im
portante informar ao shopper que ambos 
são produtos complementares", ressalta. 

Ele explica que, com relação às esco
vas de dente, ocorre o inverso, porque o 

shopper está comprando escovas de me
nor valor agregado, porém a recompra tem 
acontecido em menos tempo, provocando o 
aumento das unidades vendidas. Com ba
se nisso, o Muffato vai ajustar a exposição 
ampliando os espaços das subcategorias 
Premium e Super Premium e enfatizar as 
promoções dessas escovas de maior valor. 
A venda dos enxaguantes bucais também 
tem crescido, acrescenta o gerente. 

Corrêa sugere como melhores estraté
gias para incrementar as vendas da cate
goria a importância de orientar o shopper 
sobre a necessidade de complementar a 
compra de produtos voltados à estética 
(branqueadores e fitas adesivas) com a 
compra dos cremes dentais multibenefí-
cios para uma perfeita higiene bucal, des
tacar os lançamentos no PDV e realizar 
ações promocionais constantes, além de 
uma exposição atrativa e bem organizada 
dos produtos nas prateleiras e demonstra
ções de produto nos lançamentos. 

As oportunidades estão borbulhando no 
mercado. Ao supermercadista, cabe dialo
gar com seus fornecedores para encontrar 
a melhor solução para aumentar a venda e 
aproveitar o bom momento da categoria. 
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Text Box
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 13, n. 146, p. 68-72, abr. 2013.




