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Depois de um recuo no con
sumo em 2012, houve uma 

leve recuperação das compras 
de bens não duráveis no primei
ro semestre deste ano. Dados da 
Kantar Worldpanel divulgados 
na semana passada mostram que 
o período teve crescimento de 
2%, contra desempenho negativo 
de -1% no ano passado. Uma das 
explicações para o índice está na 
indústria, que tem inovado em 
lançamentos para atrair a atenção 
do consumidor. 

A alta de 2% é tímida e distan
te do pico que houve entre 2009 e 
2010, quando as classes C, D e E 
passaram a acessar novos produ
tos. Em 2009, o consumo cresceu 
13% e, no ano seguinte, 11%. Em
bora a evolução em volume seja 
modesta neste primeiro semestre, 
o valor pago pelos produtos cres
ceu 11% no período, o que signi
fica que as pessoas estão pagando 
mais por menos. "A curva maior 
entre volume e valor reflete a al
ta da inflação", explica Christine 
Pereira, diretora comercial da 
Kantar. 

Mesmo com cenário adverso, 
nunca a indústria inovou tanto. 
No ano passado, a quantidade 
de lançamentos no Brasil ultra
passou a média global e colocou 
o país entre os sete países com o 
maior número de lançamentos, 
atrás de mercados como Estados 
Unidos (1º) e Índia (6°). Entre ju
nho de 2013 e junho de 2012, che
garam ao varejo nacional 14.406 
SKUs. "A grande solução encon
trada pelas empresas no cenário 
de inflação e de pouco consumo 
são os lançamentos", diz Marga-
reth Utimura, diretora de contas 
da Kantar. 

O setor com mais inovações é 
o de beleza e de cuidados pesso
ais, com destaque para a catego
ria de cabelo. Somente em 2013 a 
P&G Brasil lançou 60 novas SKUs 
e 30 reformulações em embala
gens e fórmulas para produtos 
como Pantene e Wella. "O Brasil 
é um dos mercados mais impor
tantes em volume para nós e é o 
terceiro maior mercado de beleza 
do mundo. Produtos inovadores 
impulsionam o consumo", anali
sa Leonardo Romero, diretor de 
marketing das marcas de beleza 
da P&G. 

A companhia investe US$ 2 
bilhões em pesquisa e desenvol
vimento anualmente nos países 
em que atua. No Brasil, são US$ 
400 milhões dedicados para no 
vos produtos. Lançamentos, além 
de impulsionarem o volume ven
dido, também influenciam no fa
turamento, com itens em versões 
premium e mais caros. "Se nós fi
carmos com os mesmos produtos, 
o aumento de preço não é razoá
vel. Melhoramos, assim, o valor 
percebido, com novos benefícios", 
indica. 

Na área de cabelo, a empresa 
colocou no mercado produtos pa 
ra proteção e hidratação, além de 
soluções antifrizz, que têm ade
rência aqui pelo alto número de 
tratamentos químicos dos quais 
as brasileiras são adeptas, como 
alisamentos. A principal aposta 
da multinacional é Pantene. A 
marca, que tem 9% de share, ga
nhou uma versão premium para 
combater o envelhecimento dos 
fios e a falta de brilho. "Espera
mos revolucionar a categoria de 
cabelo com Pantene Express Anti-
idade", diz Romero. 

O setor de cabelos também 
é um dos focos da área de be
leza da Unilever: Dona da mar
ca Seda, líder de mercado, ela 
criou produtos para mulheres 

de cabelos cacheados e para as 
que já passaram por tratamen
tos químicos. No ano passado, 
ela lançou três grandes versões 
de Seda: "liso perfeito", "cachos 
comportados" e "pós-alisamento 
químico". Em 2013, chegaram 
versões em "reconstrução estru 
tural", "ceramidas" e "Keraforce". 
Esse último foi testado primeiro 
nas praças Norte e Nordeste pa

ra depois começar a distribuição 
nacional. 

Os lançamentos prometem mi
nimizar as perdas causadas por 
alisamentos, diminuir o volume, 
o frizz, e hidratar de maneira 
profunda, com preço acessível 
para as mulheres das classes C, D 
e E. A atriz Débora Nascimento, 
de cabelos cacheados, foi escolhi
da como embaixadora da marca. 

"Estamos muito contentes com as 
vendas. Não havia no mercado 
resposta completa para mulhe
res de ascendência afro e cabelos 
crespos", aponta Diego Guareschi, 
gerente de marketing de Seda. 

MAIS SHARE 
Um exemplo claro de produtos 
premium que alavancaram o share 
de suas marcas-máe com a entrega 

de novos benefícios foi a Oral-B 3D 
White. Lançada no ano passado, a 
nova categoria tem escova, pasta e 
tiras de branqueamento e promete 
deixar os dentes mais brancos. O 
combo com os três, que custa R$ 
68, teve grande aceitação. Entre 
junho de 2012 a julho de 2013, a 
Oral B saiu de 6,8% em participa
ção de mercado para 9,3%. "Em 
um ano, essa categoria passou a re
presentar um terço em faturamen
to para a Oral-B", cita Luis Siquei 
ra, gerente de marketing da Oral B, 
do portfólio da P&G. 

Para o ano fiscal 2013-2014, 
serão lançados 14 novos produtos 
somente dentro da Oral-B. A mar
ca irá trazer escovas elétricas, cre
mes dentais para 3 D White, além 
de um creme que promete cinco 
vezes mais frescor. "Lançamentos 
puxam o consumo e o consumi
dor responde bem a inovações", 
observa Siqueira. 

CONSUMO 2014 
A previsão da empresa é de alta 
modesta no consumo em 2014: 
ele deve crescer entre 2% e 3% 
em volume médio, acompanhan
do a alta esperada para o PIB, de 
2,5%. O crescimento em valor se
rá maior, de 10%, devido ao cená
rio de inflação, que continua na 
casa dos 6% no ano que vem. 
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