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“As grandes
marcas devem
ser responsáveis
por pelo menos
dois terços
do mercado”
Arthur Oliveira, gerente
de atendimento da Nielsen

“Desde 2007,
foquei o projeto
em crianças
e também em
portadores
de deficiência”
Samuel Gomes,
empreendedor que criou
a escova de três cabeças

DENIS FERREIRA NETTO/ESTADÃO

Rodrigo Rezende

O setor de higiene bucal no Bra-
sil, composto por enxaguantes,
cremes, escovas e fios dentais,
é dominado por grandes empre-
sas. Pesquisa feita pela Nielsen
mostra que o mercado movi-
mentou R$ 3,5 bilhões no ano
passado em vendas para o con-
sumidor. “As grandes marcas
devem ser responsáveis por pe-
lo menos dois terços do merca-
do”, diz Arthur Oliveira, geren-
te de atendimento da Nielsen.

Mesmo assim, há oportunida-
des para o pequeno empresário
disposto a atuar no setor, como
por exemplo o dentista Samuel
Gomes. Ele decidiu empreen-
der há mais de uma década,
mas só emplacou o seu projeto
recentemente.

Durante todo esse tempo, ele
tentou vender a interessados
uma escova dental com três ca-
beças – Gomes afirma que seu
produto é mais eficiente do que
os modelos tradicionais pois hi-
gieniza todos os lados dos den-
tes de maneira simultânea.

Depois de ter feito um protó-
tipo em 1996, e participado de
diversos concursos, Gomes ven-
ceu em 2011 um edital de inova-
ção promovido pelo Senai.
“Desde 2007, foquei o projeto
em crianças e portadores de de-
ficiência neuromotora, pensan-
do em oferecer mais facilidade
e eficiência na escovação princi-
palmente a esses públicos.”

Essa segmentação, segundo
ele, contribuiu para deslanchar
o projeto. Gomes promete lan-
çar a escova de três cabeças em
setembro e pretende faturar
com o produto R$ 500 mil nos
primeiros seis meses.

O investimento para o lança-
mento chegou a R$ 326 mil –
uma parte viabilizada pelo pró-
prio Senai. A produção, terceiri-
zada, será de 30 mil unidades
por mês, ainda que a capacida-
de máxima seja de 400 mil.

Outro empreendedor que en-
trou nesse mercado é Nilson Al-
tair de Souza, CEO da Gift do
Brasil. Ele começou o negócio
há 12 anos, produzindo estojos
para carregar produtos de higie-
ne bucal. No início, o empreen-

dedor vendia seu produto para
empresas que o distribuíam co-
mo brinde para funcionários e
clientes. “Vendi mais de 5 mi-
lhões de estojos corporativos”,
conta Souza. O estojo era equi-
pado com creme dental, escova
e fio dental de grandes compa-
nhias. Foi então que o empresá-
rio teve a ideia de produzir pro-
dutos com a sua marca, mas fa-
bricados por terceiros. O negó-
cio teve três momentos princi-
pais de investimento, que jun-
tos atingiram R$ 250 mil.

Mercado. A empresa de Souza
informa que grandes redes da
região Sul, além do Pão de Açú-
car, comercializam o seu esto-
jo, também disponível no catá-
logo de produtos da Avon.

Atualmente, a Gift tem ape-
nas um creme dental vendido a
parte do kit, a versão infantil
sem flúor. “Se eu fosse vender
cremes separados, seria apenas
mais um no mercado, por isso
escolhi apenas esse nicho”, diz.

Outra aposta do empreende-
dor, e que mostrou-se acertada,
foi licenciar marcas que com-
põem o universo infantil, como
a Galinha Pintadinha e os perso-
nagens da Disney. “Dobramos o
faturamento, que em 2012 al-
cançou R$ 6,8 milhões. Neste
ano, a empresa prevê ultrapas-
sar os R$ 10 milhões.

Souza conta que os itens li-
cenciados continuam a alavan-
car o negócio e devem ser o
principal motor de crescimento
da empresa. O empreendedor
conta que a marca Galinha Pin-
tadinha o abriu muitas portas –
agora a empresa está negocian-
do o Sítio do Picapau Amarelo
para, dessa forma, expandir a li-
nha de produtos.

Mercado de higiene bucal
no País é dominado por
grande empresas, mas
dois empreendedores
conseguem se sobressair

www.ead.sebrae.com.br

O portal de educação a distância do Sebrae inovou. 
Agora com cursos durante o ano inteiro, vagas ilimitadas e início 
imediato. E ainda oferece tutores para esclarecer suas dúvidas. 
Tudo prático, interativo e o melhor: gratuito. 
Clique, aprenda e empreenda.

Especialistas em pequenos negócios / 0800 570 0800 / sebrae.com.br

Como abrir um negócio?

Como gerir meu dinheiro?

Onde estão meus clientes?

Calma.

Acesse o portal
de Educação A distância 
do sebrae.

E o melhor de tudo: é grátis.

Chamada de Propostas para o  
Programa FAPESP Pesquisa Inovativa  

em Pequenas Empresas (PIPE)

As propostas de financiamento devem conter pro-
jetos de pesquisa que podem ser desenvolvidos em 
duas etapas:
• Fase 1: demonstração da viabilidade tecnológica 

do produto ou processo, com duração máxima de 
9 meses e recursos de até R$ 200 mil.

• Fase 2: desenvolvimento do produto ou processo 
inovador, com duração máxima de 24 meses e 
recursos de até R$ 1 milhão. Quando os propo-
nentes já tiverem realizado atividades tecnológi-
cas que demonstrem a viabilidade do projeto, 
podem submeter propostas diretamente à Fase 2.

A FAPESP reservou até R$ 15 milhões para aten-
di mento às propostas consideradas meritórias nesta 
chamada.

As condições para participação são:
• Podem apresentar propostas pesquisadores vincu-

lados a empresas de pequeno porte (com até 250 
empregados) com unidade de P&D no Estado de 
São Paulo; 

• Empresas ainda não constituídas formalmente po-
dem apresentar propostas na condição de “em-
presa a constituir”, devendo essa formalização 
ocorrer após a aprovação da proposta e antes da 
celebração do Termo de Outorga; 

• O pesquisador proponente deverá demonstrar 
conhecimento e competência técnica no tema do 
projeto, mas não é exigido nenhum título formal 
(seja de graduação ou pós-graduação); 

• A empresa deverá comprometer-se a oferecer 
condições adequadas para o desenvolvimento 
do projeto de pesquisa durante o período de sua 
execução e envidar os me lhores esforços para a 
comercialização bem sucedida dos resultados.

O manual completo para submissão de propostas 
está disponível no endereço www.fapesp.br/pipe. 

A FAPESP divulgará o resultado (aprovação ou 
não) enviando a cada proponente os pareceres téc-
nicos dos avaliadores. Os pareceres podem ser úteis 
para o aperfeiçoamento da proposta, seja ela apro-
vada ou não. Em caso de não aprovação, o pro-
ponente poderá aperfeiçoar a proposta corrigindo 
as falhas apontadas e submeter nova solicitação em 
edital subsequente.

A data limite para apresentação de propostas na 
FAPESP (ou data de postagem) é 11 de outubro 
de 2013.

A FAPESP anuncia duas chamadas 
de propostas de pesquisa em 
microempresas e empresas de pequeno 
porte sediadas no Estado de São Paulo

Fundação de Amparo à Pesquisa do  
Estado de São Paulo (FAPESP)
Rua Pio XI, 1500 • Alto da Lapa • 
CEP 05468-901 • São Paulo, SP 
+55 11 3838.4000 • www.fapesp.br

Seleção pública FAPESP e MCTI/FINEP/
FNDCT – subvenção econômica à pesquisa 

para inovação. Programa PAPPE/PIPE 
Subvenção – 2ª e 3ª Rodadas 2013  

(Chamada FAPESP 31/2013)

O Programa PAPPE/PIPE Subvenção Econômica à 
Pesquisa para Inovação tem como objetivo apoiar a 
pesquisa em empresas localizadas no Estado de São 
Paulo, para o desenvolvimento de produtos, proces-
sos e serviços inovadores, estimulando a ampliação 
e o adensamento das atividades de pesquisa para 
inovação no universo empresarial paulista e impulsio-
nando a economia regional e do país.

Os recursos alocados para financiamento do presente 
Edital são da ordem de R$ 30 milhões, para cada 
uma das rodadas, sendo 50% com recursos da FINEP 
e 50% com recursos da FAPESP. Cada projeto poderá 
receber até R$ 125 mil na Fase 1 e até R$ 500 mil 
na Fase 2. 

Podem participar da seleção microempresas (receita 
operacional bruta igual ou menor a R$ 360 mil), em-
presas de pequeno porte (receita operacional bruta 
superior a R$ 360 mil e igual ou menor a R$ 3,6 mi-
lhões), empresas individuais ou sociedades simples, 
sediadas no Estado de São Paulo, constituídas em 
data anterior ao lançamento do edital. 

Os proponentes deverão demonstrar contrapartida 
da empresa em itens de despesa relacionados com 
a execução de atividades de pesquisa e desenvolvi-
mento. Além disso, deverão indicar um pesquisador 
responsável pelo projeto, que poderá ser um dos 
sócios da empresa ou um empregado e que deverá 
dedicar um mínimo de 24 horas semanais à execução 
da pesquisa.

Os detalhes desta Seleção Pública estão disponíveis 
em www.fapesp.br/7942. A data limite para submis-
são de propostas é 27 de setembro de 2013, 
para a 2ª rodada, e 13 de dezembro de 2013, 
para a 3ª rodada.

Tire suas dúvidas: Participe do “Diálogo sobre apoio à inovação na Pequena Empresa”,  
reunião organizada pela FAPESP e CIESP para esclarecimentos sobre a chamada. Dia 18/9/2013, das  
9h00 às 12h30, na sede da FAPESP. Inscreva-se no endereço www.fapesp.br/eventos/pipe/inscricoes
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 ago. 2013, Estadão PME pequenas e médias empresas, p. B13A.




