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Em um país onde a maioria da população usa, no máximo, escova e pasta de dentes para a 
higiene oral, os fabricantes de anti-sépticos ou enxaguatórios bucais procuram as mais 
diferentes estratégias para disseminar o hábito de consumo de um produto ainda caro para os 
padrões brasileiros. Somente 30% dos lares mantêm um frasco no banheiro.  
 
Até por ser a menor categoria entre os produtos de higiene oral, é também a que mais cresce. 
No ano passado, segundo dados da Associação Brasileira de Higiene, Perfumaria e Cosméticos 
(Abihpec), o segmento cresceu 51,3% em faturamento - bem acima dos 23,8% das escovas 
de dente, 10,3% do fio dental e 5,7% do creme dental.  
 
E a disputa entre as empresas - ainda que por um público reduzido, mas seleto - é acirrada. 
Além de uma declarada guerra de preços, pelo menos duas empresas, Colgate e Oral-B, estão 
reformulando as embalagens para cativar o público nas gôndolas.  
 
Três grandes fabricantes dominam o mercado. Listerine, da Pfizer, lidera com uma participação 
de 43,7%, segundo dados AC Nielsen de janeiro/fevereiro. Com uma fatia de 20,1%, a marca 
Plax, da Colgate-Palmolive, conquistou a segunda posição no ano passado, que até então era 
ocupada por Cepacol (do laboratório Sanofi-Aventis), a marca mais antiga do mercado e que 
hoje está com 10,9%. Outras 18 marcas detêm, juntas, 25,7% de participação e nesse rol 
estão incluídas empresas de porte, como Johnson e Johnson e Gillette, com Oral-B.  
 
A líder de mercado Listerine, da Pfizer, resolveu "perseguir" o consumidor. Primeiro, colocou o 
produto em cerca de 500 banheiros de bares e restaurantes de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais. A meta é chegar a 1200 pontos. Depois, a Pfizer fez parte do programa de 
televisão Big Brother Brasil 6 e, agora, escolheu o festival de música eletrônica Skol Beats para 
lançar uma versão premium.  
 
A escolha do evento é emblemática. A marca Listerine quer expandir o conceito de 
experimentação aos jovens, público-alvo do produto. "Também fazemos um forte trabalho com 
os dentistas e no ponto-de-venda", afirma Gean Carlos Martins, gerente de trade marketing. A 
empresa não revela quanto investe em marketing, mas, segundo o executivo, a verba deste 
ano deve crescer 25% em relação ao ano passado.  
 
Depois de cerca de vinte anos sendo anunciada pelo conquistador garoto-propaganda "Bond-
Boca", a marca Cepacol tenta reconquistar o mercado com uma nova linha de comunicação. A 
marca de 45 anos, que chegou a ter 20% de participação há menos de dois, está hoje na casa 
dos 11%, atrás da Colgate.  
 
O produto, segundo fontes do mercado, teria perdido foco no primeiro ano da fusão entre as 
farmacêuticas Sanofi e Aventis. "Cepacol é um produto tradicional que, em 2005, voltou a 
fazer investimentos promocionais e publicitários com objetivo de rejuvenescer a marca e 
torná-la mais próxima do consumidor", disse a Sanofi-Aventis por meio de sua assessoria de 
imprensa. Desde 2 de abril, a marca está com uma nova campanha de âmbito nacional.  
 
A marca Reach, da J&J, teve uma redução de preço de cerca de 20% no ano passado. O frasco 
com 250 ml custa cerca de R$ 8,30. O Listerine, R$ 8,95. O menor preço é de Plax, da 
Colgate, único vendido a menos de R$ 8 (cerca de R$ 7,80).  
 
A Oral-B da Gillette, comprada pela Procter & Gamble, lançou nova embalagem em janeiro e 
passou a ter uma fórmula sem álcool. A marca tem a promoção mais agressiva do mercado: 
leve 500 ml e pague 300 ml por R$ 9. A fórmula, aliás, é a estratégia da concorrente Pfizer 
para ganhar mercado. O Listerine tem uma embalagem permanente do "leve 500 ml e pague 
400 ml" (cerca de R$ 12,50) e esporadicamente coloca nas prateleiras a versão "leve 1,5 litro 
e pague 750 ml". "Queremos ampliar o consumo das embalagens familiares", disse Martins. 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B5. 


