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A Oral-B, marca da gigante The Gillette Company, busca uma nova fase para o seu anti-séptico 
bucal, que na verdade está mudando até de nome - deixa de ser enxaguatório bucal, referência 
utilizada até então pela empresa. A embalagem foi toda reformulada e o produto ganha uma nova 
versão de sabor. Tudo isso para disputar uma fatia maior de um mercado que cresceu 50% nos 
últimos três anos, de acordo com o gerente de produtos da Oral-B, Thiago Icassati. "Temos uma 
participação muito restrita e queremos dobrar nossos volumes atuais", pontua Icassati, sem 
informar dados precisos de share.  
 
Neste setor, a liderança está nas mãos da gigante Pfizer, fabricante do Listerine. Um dos 
diferenciais a ser ressaltados na campanha que vai ao ar a partir de março, com assinatura da 
Ogilvy Brasil, é o fato de o anti-séptico da Oral-B não conter álcool, diferentemente de algumas 
marcas famosas, até mesmo de Listerine.  
 
Dos que possuem escova de dentes (penetração de praticamente 100% nos lares brasileiros), 
27% utilizam anti-séptico bucal, o que mostra o potencial deste produto em crescer. Hoje, a linha 
Oral-B é composta ainda por creme dental, escovas de dente e fio dental. O anti-séptico da Oral-B 
é produzido e envasado na Colômbia. Foi lançado no Brasil em 1993.  
 
A mudança de enxaguatório para anti-séptico, segundo a Oral-B, é porque o consumidor consegue 
melhor identificação. "Além disso, a embalagem não tinha um visual moderno. Parecia remédio, 
tinha aspecto de medicamento. Agora, está mais slim", detalha Thiago Icassati, gerente da Oral-
B. A modificação do rótulo ficou a cargo da empresa Seragini Farné.  
 
Outra mudança também diz respeito à quantidade de anti-séptico, que passou de 350 ml para 
250 ml. "Mas o nosso principal enfoque é informar o consumidor que o produto não tem álcool na 
sua fórmula." As inovações buscadas para o anti-séptico da Oral-B são exclusivas do mercado 
brasileiro. "Inclusive conseguimos que a campanha fosse totalmente desenvolvida no Brasil. É a 
maior ação que já fizemos para este tipo de produto", diz Icassati.  
 
A campanha de mídia é completa e envolve, inclusive, o meio televisão. "Realizamos uma 
pesquisa de hábitos e atitudes, e o resultado foi que 66% das compras são feitas para toda a 
família e a decisão é da mulher. Por isso, a campanha será dirigida ao público feminino, das 
classes ABC, entre 25 e 45 anos", conta Icassati.  
 
Serão feitas ações de experimentação com amostras grátis e embalagens promocionais, como 
"Leve 500 ml e pague 300 ml". A agência Ogilvy produziu no Brasil toda a campanha. A Oral-B é 
uma subsidiária da The Gillette Company desde 1984. No Brasil, a empresa informa ser líder de 
vendas - em valor - da categoria na de escovas dentais.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 jan. 2006, Comunicação, p. C-6. 


