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1. INTRODUÇÃO 

A elaboração do trabalho que a seguir se reproduz foi o culminar de toda uma série 

de aquisições de novas competências adquiridas no âmbito da disciplina de Fundamentos de 

Marketing, leccionada pelo Professor Francisco Coelho. 

A base deste trabalho é a análise de mercado dos produtos “Depilatórios”, entre os 

anos 2003 a 2005. 

Este estudo tem como suporte as bases de dados de 2003 a 2005 da AC Nielsen 

(Anuários) e Marketest (Perfil do Consumidor Portugês). 

Para este estudo foram considerados os indivíduos do sexo masculino com 15 e mais 

anos, residentes em Portugal Continental. 

Com a desenvoltura do trabalho constatamos que adquirimos novas competências, 

descobertas e aprendizagens no âmbito de: 

 - Pesquisa de relatórios;  

 - Leitura e análise de relatórios; 

 - Compilação de dados; 

 - Descoberta de informação onde nada parecia existir; 

 - Apetência pela manipulação de dados, face aos resultados; 

 - A “beleza” dos números quando percepcionados; 

 - Calculo de diferentes taxas; 

 - Calculo de mercados; 

 - Calculo de tendências; 

 - Interpretação de dados e cruzamento dos mesmos. 

A aquisição destes saberes foram sendo reconhecidos ao longo do tempo, como 

imprescindíveis para um futuro que pretendemos promissor.  

 

 



 
 

 

 

Antonio Cabral  
 Pág. 5 de 65

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE CONCEITO DE MERCADO 

O conceito de troca leva ao conceito de mercado. Um mercado é o conjunto de 

consumidores reais e potenciais de um produto. Esses consumidores compartilham uma 

necessidade em particular ou um desejo que pode ser satisfeito através da troca. Logo, a 

dimensão do mercado depende do número de pessoas que têm a necessidade e recursos para 

se envolverem numa troca e que estão dispostas a oferecer esses recursos em troca daquilo 

que desejam. 

Os gestores de marketing (profissionais de marketing) vêem os vendedores como 

elementos constituintes duma indústria, e os compradores, de um mercado. Vendedores e 

compradores interagem de quatro formas. 

Os vendedores introduzem os produtos, serviços e comunicações no mercado. Em 

retorno, recebem dinheiro e informação. As economias modernas operam segundo o princípio 

da divisão de trabalho, em que cada pessoa especializa-se em produzir algo, recebe pagamento 

e compra coisas que necessita com esse dinheiro. Portanto nas economias modernas são 

muitos os mercados existentes. 

Os produtores vão aos mercados de recursos (mercado de matérias-primas, mercado 

de recursos humanos, mercado de dinheiro), compram recursos, transformam os recursos em 

bens e serviços e vendem-nos aos intermediários que têm a função de os vender aos 

consumidores. 

Os consumidores vendem o seu trabalho e em troca recebem um ordenado que os 

possibilita de adquirirem os bens e serviços que compram. 

Num sentido mais amplo o gestor de marketing tenta obter uma resposta a um 

produto. Esta resposta pode ser mais do que comprar ou trocar bens e serviços. Um 

candidato político, por exemplo, como resposta quer votos, um clube de futebol quer 

associados e um grupo de acção social quer aceitação de ideias. 

Marketing é então o conjunto de acções que visam obter uma resposta desejada de 

um consumidor - alvo a um produto. 
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Sendo a análise de mercado uma das mais importantes ferramentas para os gestores 

de marketing, é essencial que se defina a utilização dada à palavra mercado que no contexto 

supracitado terá dois sentidos diferentes embora complementares: 

 

 - Sentido Restrito, corresponde a um conjunto de dados quantitativos sobre a 

importância, a estrutura e a evolução das vendas de um produto 

 

 - Sentido Lato, chama-se mercado ao conjunto de “públicos” susceptíveis de 

exercer influencia no volume de consumo de um produto 

 

Definição Restrita 

Neste âmbito o estudo de mercado consiste em resolver e analisar um pequeno 

número de dados de base sobre as vendas de um produto que comporta quatro etapas: 

 - Definição de Produto 

 - Escolha das Unidades de Medida 

  - Mercado em Volume 

  - Mercado em Valor 

  - Parque e Vendas 

 

 - Mercado, segmento e alvos 

  - Segmentos de mercado, é importante não confundir segmento de 

vendas com segmentos de consumidores 

  - Análise das Vendas de um Produto 

  - Mercado e alvos 

 

 - Distinção entre mercado real e mercado potencial 
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Definição alargada de um mercado 

Os públicos podem ser indivíduos, empresas ou instituições pelo que temos: 

 - Os clientes finais, 

 - Os compradores, 

 - Os influenciadores, 

 - Os distribuidores 

 

Estudo do mercado em volume 

Comporta dois factores essenciais: 

 

 A dimensão do mercado 

 - O volume e a dimensão dos mercados 

 - O número de compradores e as quantidades compradas pelo consumidor 

 - A dimensão do mercado por consumidor 

 

Estrutura dos mercados 

 - Mercado aberto e mercado fechado 

 - Mercado fragmentado e mercado concentrado 

  

Factores de evolução dos mercados 

Engloba seis factores: 

 Factores a curto e médio prazo 

 - A conjuntura económica e social 

 - As variações sazonais 

 - As modas 
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  Factores a longo prazo 

 - O tempo 

 - Os efeitos da oferta 

 O grau da concorrência 

  

 A elasticidade da procura 

 

 Os mercados condicionados 

 

 Os efeitos do meio envolvente 

 

2.1. Características de Mercado 

2.1.1. Dimensão (volume e valor) 

Consumo Depilatórios - Unidades

1.991.889
1.969.390

2.198.074

2003 2004 2005
 

Gráfico 1 – Consumo total de depilatórios em unidades 

Face aos dados analisados do consumo Total de Depilatórios podemos concluir que: 
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 - De 2003 para 2004 decréscimo no número de unidades vendidas, cerca de 

30.000 unidades, 

 - De 2004 para 2005 crescimento acentuado no número de unidades vendidas 

contrariando a tendência anterior, cerca de 230.000 unidades 

Consumo Depilatórios - Valor

9.254.150 €

9.384.558 €

9.942.907 €

2003 2004 2005
 

Gráfico 2 – Consumo total de depilatórios em valor 

Face aos dados analisados do consumo Total de Depilatórios podemos concluir que: 

 - Contrariamente ao verificado anteriormente (figura 1) para as unidades, 

verificamos um aumento da facturação em cerca de 130.000,00 € de 2003 para 2004, 

 - Aumento significativo de 2004 para 2005 na ordem dos 600.000,00 € 
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Consumo Depilatórios - Unidades

626.787

781.667
690.887

849.871

561.043

203.490

314.929
392.081

580.126

219.157261.021
356.806

2003 2004 2005

Bandas Cera Fria Aerosol Creme Cera Tépida
 

Gráfico 3 – Consumo Depilatórios por Segmentos em Unidades 

Dos dados acima podemos concluir que: 

 - Crescimento acentuado do Creme e das Bandas de Cera Fria, para os três 

anos em análise 

 - Decréscimo acentuado do Aerosol e da Cera Tépida, para os três anos em 

análise, 

 - O Creme, ao longo dos três anos, destaca-se como produto de eleição logo 

seguido pelas Bandas de Cera Fria 

 - Inversamente o Aerosol e a Cera Tépida, estão a perder as preferências das 

utilizadoras 
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Consumo Depilatórios - Valor

2.547.805 €

3.054.248 €

1.739.284 €

1.107.235 €

3.144.692 €
3.506.101 €

2.535.622 €

2.118.917 €
2.199.664 €

1.662.676 €
2.123.510 € 1.355.681 €

2003 2004 2005

Bandas Cera Fria Aerosol Creme Cera Tépida
 

Gráfico 4 – Consumo Depilatórios por Segmentos em valor 

 

2.1.2. Taxa de Crescimento 

1,41%

5,95%

-1,13%

11,61%

Taxa Crescimento - Euros x Unid.

2003/2004 - € 2004/2005 - € 2003/2004 - Unid. 2004/2005 - Unid.
 

Gráfico 5 – Taxa Crescimento dos depilatórios em valor e unidades 

Da análise do gráfico podemos concluir que: 

 - A um forte crescimento das unidades, de 2004/2005, correspondeu também 

um forte aumento do valor, 
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 - No entanto, de 2003/2004, a um decréscimo nas unidades correspondeu um 

aumento do valor 

0,5%
19,9%

11,7%
24,7%

-17,9%
-36,3%

-19,7%
-35,4%

43,0%
11,5%

19,1%
23,0%

-21,7%
-18,5%

-26,8%
-16,0%

Bandas Cera Fria

Aerosol

Creme

Cera Tépida

Taxa Crescimento - Euros x Unid.

2003/2004 - € 2004/2005 - € 2003/2004 - Unid. 2004/2005 - Unid.
 

Gráfico 6 – Taxas de Crescimento em Valor e Unidade dos segmentoss 

Da análise dos dados podemos concluir que: 

 - Tanto o Aerosol como a Cera Tépida, quer a nível de unidades quer a nível 

de valor, têm registado um decréscimo, 

 - De 2004/2005, tanto a nível do valor como do volume, o decréscimo foi 

superior a 35%, 

 - Verifica-se que os crescimentos do Creme e das Bandas de Cera Fria, tanto 

ao nível do valor como do volume, são proporcionais ao decréscimo do Aerosol  e da Cera 

Tépida 

 

2.1.3. Segmentos de Mercado 

Com base no anuário da AC Nielsen foram identificados os seguintes segmentos: 

 - Bandas de Cera Fria 
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 - Aerosol 

 - Creme 

 - Cera Tépida 

 

2.1.4. Canais de Distribuição 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Hipermercados Supermercados Tradicional Norte Tradicional Sul

Depilatórios Bandas Cera Fria Aerosol Creme Cera Tépida
 

Gráfico 7 – Evolução dos diferentes Canais de Distribuição 

- Os Supermercados são o canal de distribuição com mais importância e para todos 

os produtos com 45% ou superior, seguido dos hipermercados com uma diferença percentual 

média de 10%, 

- No caso dos canais de distribuição Tradicional Norte e Sul o seu grau de 

importância é inferior a 10%, com a excepção em 2005 dos aerossóis que registaram uma 

importância ligeiramente superior 
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Gráfico 8– Evolução no Cana de Distribuição Hipermercados 

- Nos Hipermercados todos os produtos têm uma importância superior a 35% e para 

todos os anos, 

- De referir a Cera Tépida que registou em 2004 e 2005 mais de 40% 
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Gráfico 9 – Evolução no Cana de Distribuição Supermercados 

- Nos Supermercados todos os produtos têm uma importância superior a 50% e para 

todos os anos 

- De registar a importância crescente das Bandas de Cera Fria e do Creme, superiores 

a 50% e para todos os anos 

 



 
 

 

 

Antonio Cabral  
 Pág. 15 de 65

6%
5%

3%

5%
3%

2%

7%
9%

8%

6%
5%

3% 3%
5%

4%

Depilatórios Bandas
Cera Fria

Aerosol Creme Cera
Tépida

Tradicional Norte

2003 2004 2005
 

Gráfico 10 – Evolução no Cana de Distribuição Tradicional Norte 

- O Aerosol é o produto com maior importância no Tradicional Norte estando 

abaixo dos 10% e a perder importância, 

- Todos os produtos têm vindo a perder importância neste canal 
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Gráfico 11 – Evolução no Cana de Distribuição Tradicional Sul 

- O Aerosol é o produto com maior importância no Tradicional Sul estando acima 

dos 10% e a ganhar importância.  
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A procura crescente deste produto estará relacionada com o tipo de pessoas do Sul, 

menos pelos e mais clareados. 

- Todos os outros produtos têm vindo a perder consecutivamente importância 

 

2.1.5. Tendências para a Procura Futura 

 

2003 2004 2005
Bandas Cera Fria 28% 32% 36%
Aerosol 20% 16% 9%
Creme 29% 35% 38%
Cera Tépida 18% 13% 10%

Tendencias para a Procura Futura

 

Quadro 1 – Tendências para a Procura Futura 

 

- De acordo com o Quadro supra, os produtos com mais tendência para a procura 

futura são o Creme e as Bandas de Cera Fria, pois têm tido um crescimento sustentado ao 

longo dos anos em análise, 

 

- Em contrapartida a Cera Tépida e o Creme, têm registado uma tendência para a 

procura futura negativa consecutiva ao longo dos anos em análise  
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Tendências para Procura Futura
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Gráfico 12 – Tendências para Procura Futura dos Diferentes Segmentos 

Usando os valores referidos no Quadro supra e utilizando Linhas de Tendência 

Linear com uma Projecção Para Diante de três Períodos, poderemos constatar que: 

 

1 – No inicio de 2007 os Aerosois irão “desaparecer” ou serão retirados do mercado, 

 

2 – No inicio de 2008 irá verificar-se o mesmo com a Cera Tépida, 

 

3 – No início de 2008 o Creme irá ter uma tendência de procura superior a 50%, 

 

4 – Sensivelmente a meio de 2008 as Bandas de Cera Fria terão uma tendência de 

procura superior a 40% 

 

5 – Estas tendências irão conduzir, equacionando somente os dados em análise, a 

que o mercado em 2009 seja partilhado entre o Creme e a Cera Tépida 
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2.2. Características da Procura 

2.2.1. Perfil Sócio - Demográfico dos Consumidores 

2.106.000
2.234.000

2.437.000

1.201.000
1.316.000
1.335.000

3.307.000
3.550.000

3.772.000

Em Casa Fora de Casa Total

Número de Utilizadores

2003 2004 2005
 

Gráfico 13 – Volume de Utilizadores em Casa e Fora de Casa 

 

- Face às novas tecnologias, Cremes e Bandas de Cera Fria, a Depilação em casa está 

a ter um crescimento acentuado de utilizadores 

 

- Analisando os dados totais podemos concluir que de ano para ano tem havido um 

crescimento bastante acentuado do número de utilizadores 
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6,08%

9,09%

9,58%

1,44%

7,35% 6,25%

Em Casa Fora de Casa Total

Taxa de Crescimento Utilizadores

2003/2004 2004/2005
 

Gráfico 14 – Taxa de Crescimento de Utilizadores em Casa e Fora de Casa 

 

- No seguimento do gráfico anterior podemos confirmar que a Depilação em Casa 

teve um crescimento de 6% de 2003 para 2005 e de 9% de 2004 para 2005 

 

- Já na Depilação Fora de Casa a Taxa de Crescimento tem vindo a decrescer, de 

2003 para 2004 foi de 9,58% e de 2004 para 2005 registou somente um aumento de 1,44% 

 

- Como consequência desta quebra da Depilação Fora de Casa de 2004 para 2005 os 

resultados totais sofreram um decréscimo de 1,1% 
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Definição das Áreas AC Nielsen 

 

 

 

 

 

 
Quadro 2 – Definição das Áreas AC Nielsen 

 

Figura 01 – Concelhos de Portugal 

 

Figura 1 – Concelhos de Portugal 
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Gráfico 15 – Fazem Depilação em Casa 

 

- Todas as áreas geográficas, com excepção da área Sul, têm vindo a registar um 

aumento significativo do número de utilizadores 

 

- As áreas de maior importância e crescimento para a Depilação em Casa, são a 

Grande Lisboa, Interior Norte e Litoral Norte 

 

- As áreas de menor importância e crescimento são o Grande Porto e Sul 
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Gráfico 16 – Fazem Depilação Fora de Casa 

 

- As áreas que têm registado crescimento no número de utilizadores são Grande 

Lisboa, Litoral Centro, Interior Norte e Sul 

 

- As áreas que têm registado decréscimo, principalmente em 2005 são o Grande 

Porto e Litoral Norte 
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Gráfico 17 – Utilizadores Creme/Espuma/Mousse Depilatória 

- Os Utilizadores de Cremes/Espuma/Mousse Depilatória encontram-se na Grande 

Lisboa e é aí que se verifica o maior aumento para todos os anos em análise no número de 

consumidores 

- Litoral Norte e Interior Norte são as áreas que também têm registado crescimento 

 

0
20.000
40.000
60.000
80.000

100.000
120.000
140.000
160.000

Grande
Lisboa

Grande
Porto

Litoral
Norte

Litoral
Centro

Interior
Norte

Sul

Utilizadores Creme/Espuma/Mousse Depilatória 
Últimos 30 Dias

2003 2004 2005
 

Gráfico 18 – Utilizadores Creme/Espuma/Mousse Depilatória nos últimos 30 dias 
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- Os Utilizadores de Cremes/Espuma/Mousse Depilatória nos últimos 30 dias 

encontram-se na Grande Lisboa verificando-se um crescimento significativo de utilizadores no 

Interior Norte e para 2005 

 

- Nas restantes áreas tem-se assistido a um decréscimo no número de utilizadores 
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Gráfico 19 – Utilizadores de Cera Depilatória em Casa 

 

- Os Utilizadores de Cera Depilatória em Casa estão maioritariamente na Grande 

Lisboa 

 

- O Interior Norte é a área que tem registado um crescimento ao longo dos cinco 

anos, colocando-se em segundo lugar no ano de 2005 no número de utilizadores 

 

- De destacar o baixo número de utilizadores no Grande Porto, assim como a sua 

diminuição constante ao longo dos anos em análise 
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Gráfico 20 – Utilizadores de Cera Depilatória em Casa nos últimos 30 dias 

 

- Os Utilizadores de Cera Depilatória em Casa nos Últimos 30 Dias estão 

maioritariamente na Grande Lisboa 

 

- O Interior Norte é a área que tem registado um crescimento ao longo dos cinco 

anos, colocando-se em segundo lugar no ano de 2005 no número de utilizadores 

 

- De destacar o baixo número de utilizadores no Grande Porto, assim como a sua 

diminuição constante ao longo dos anos em análise 
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Gráfico 21 – Total Nacional dos diferentes tipos de depilação 

 

Da análise dos Totais Nacionais podemos concluir que por ordem de importância os 

tipos de Depilação estão assim colocados: 

1 – Depilação em Casa 

2 – Depilação Fora de Casa 

As Utilizadoras por ordem de importância: 

1 – Utilizadoras de creme/espuma/mousse depilatória 

2 – Utilizadoras de cera depilatória em casa 
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Gráfico 22 – Idade, Depilação em Casa 

 

- Da análise do gráfico podemos concluir que as faixas etárias dos 25/34 anos e dos 

35/44 anos são os que mais fazem depilação em casa, praticamente ao mesmo nível, 

 

- Todas as faixas etárias têm vindo a verificar um crescimento constante ao longo dos 

anos, excepto as faixas etárias dos 15/17 anos e dos 18/24 anos, que têm vindo a diminuir 
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Gráfico 23 – Idade, Depilação Fora de Casa 

 

- No seguimento da análise anterior (Depilação em Casa), e comparando os dois 

gráficos, verificamos que as faixas etárias dos 15/17 anos e dos 18/24 anos registam um 

crescimento, 

 

- A faixa etária dos 25/34 anos é a que maior número de utilizadores regista, logo 

seguida da 35/44 anos e da 45/54 anos 

 

- As faixas etárias dos 55/64 e dos +64 anos têm vindo a registar um decréscimo no 

número de utilizadores 
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Gráfico 24 – Classe Social, Depilação em Casa 

 

- A Classe Média/Baixa é a que regista maior número de utilizadores e crescimento 

na Depilação em Casa, logo seguidos nos mesmo parâmetros pela classe Baixa, 

 

- A classe Média tem vindo a registar uma perca no número de utilizadores ao longo 

dos anos em análise 

 

- A classe Alta/Média Alta tem vindo a registar um número crescente de utilizadores 

com especial incidência no ano de 2005 
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Gráfico 25 – Classe Social, Depilação Fora de Casa 

 

- A classe Alta/Média Alta e Média registam tendências inversas quanto ao número 

de utilizadores e relativamente à análise efectuada para o gráfico anterior, 

 

- A classe Média é a que regista maior número de utilizadores e crescimento ao longo 

dos anos em análise, 

 

- A classe Baixa também aqui tem vindo a sofrer um crescimento no número de 

utilizadores 
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Gráfico 26 – Ocupação, Depilação em Casa 

 

- As Reformadas/Pens./Desemp. são as que mais se Depilam em Casa, logo seguidas 

pelas Trabalh./N.Qualif./N.Espec. e pelas Domésticas, 

 

- As que menos se Depilam em Casa são as Téc./Especializ./Peq.Propr. e as 

Quadros Méd.Superiores 
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Gráfico 27 – Ocupação, Depilação Fora de Casa 

- As que mais se Depilam Fora de Casa são as Emp.Ser./Com./Administr. logo 

seguidas pelas Estudantes e pelos Quadros Méd.Superiores 

- As que menos se Depilam Fora de Casa são as Domésticas 
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Gráfico 28 – Situação, Depilação em Casa 

- Os Activos são os que mais se Depilam em Casa, verificando-se um aumento 

constante ao longo dos anos em análise quer para os Activos assim como para os Não Activos  
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Gráfico 29 – Situação, Depilação Fora de Casa 

- Os Activos são os que fazem mais a Depilação Fora de Casa, mas não é linear que 

haja uma tendência para crescimento 

- Os Não Activos também aqui têm registado ao longo dos anos em análise um 

crescimento no número de utilizadores 
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Gráfico 30 – Crianças no Lar, Depilação em Casa 

- As mulheres com crianças na faixa etária dos 7/13 anos têm registado um 

crescimento na utilização da Depilação em Casa, 
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- As mulheres com crianças na faixa etária dos 3/6 anos têm registado um 

decréscimo na utilização da Depilação em Casa, 
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Gráfico 31 – Crianças no Lar, Depilação Fora de Casa 

 

- As mulheres com crianças na faixa etária dos 7/13 anos também têm registado um 

crescimento na utilização da Depilação Fora de Casa, 

 

- As mulheres com crianças na faixa etária dos 3/6 anos têm registado um 

crescimento na utilização da Depilação Fora de Casa, 

 

- Já as mulheres com crianças na faixa etária dos 0/2 anos têm registado um 

decréscimo acentuado na utilização da Depilação Fora de Casa 
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Gráfico 32 – Evolução da Depilação em Casa X Depilação Fora de Casa 

 

- Da análise dos resultados a nível Nacional podemos facilmente constatar que a 

grande maioria das mulheres faz a Depilação em casa, com tendência para aumentar nos anos 

vindouros 
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2.2.2. Cruzamento de Consumos 
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Gráfico 33 – Depilação em Casa X Actividades Tempos Livres 

 

- As Frequentadores de discotecas são as que mais se Depilam em Casa e o número 

de utilizadores tem vindo a crescer ao longo dos anos em análise, a mesma situação se verifica 

para as que Praticam desporto regularmente mas com um menor número de utilizadores 

 

- As que costumam ir ao futebol são as que menos se Depilam em Casa, no entanto 

o seu número tem vindo a aumentar ao longo dos anos mas o último lugar tem-lhes sempre 

pertencido. 
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Gráfico 34 – Depilação Fora de Casa X Actividades Tempos Livres 

 

- As Frequentadores de discotecas são as que mais se Depilam Fora de Casa e o 

número de utilizadores tem vindo a crescer ao longo dos anos em análise, 

 

- As que Praticam desporto regularmente e as Frequent.ginásios/clubes/health 

cl./academias registaram em 2005 um decréscimo acentuado no número de utilizadores 

 

- As que costumam ir ao futebol são as que menos se Depilam Fora de Casa, no 

entanto o seu número tem vindo a aumentar ao longo dos anos mas o último lugar tem-lhes 

sempre pertencido. 
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Gráfico 35 – Depilação em Casa X Actividades Tempos Livres em 2005 

 

Estes dados, com este pormenor, só estão definidos para o ano de 2005 no entanto 

achei importante reproduzi-los para uma melhor visão dos Tempos Livres. 

 

- Os consumidores que Costumam ouvir música são os que mais se Depilam em 

Casa, logo seguidos pelos que Costumam ir ao centro comercial 

 

- Seguidamente vem um grupo com valores idênticos, que são: 

 - Costumam andar de bicicleta 

 - Costumam assistir a concertos 

 - Costumam ir a exposições (pintura, escultura, etc.) 

 - Costumam jogar computador/consola 
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Gráfico 36 – Depilação Fora de Casa X Actividades Tempos Livres em 2005 

Estes dados, com este pormenor, só estão definidos para o ano de 2005 no entanto 

achei importante reproduzi-los para uma melhor visão dos Tempos Livres. 

 

- Os consumidores que Costumam ouvir música são os que mais se Depilam Fora de 

Casa, logo seguidos pelos que Costumam ir ao centro comercial 

 

- Seguidamente vem um grupo com valores idênticos, que são: 

 - Costumam assistir a concertos 

 - Frequentadores de discotecas/bares 

 - Costumam jogar computador/consola 

 - Costumam ir a exposições (pintura, escultura, etc.) 

 - Costumam andar de bicicleta 
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2.2.3. Segmentos de Mercado 

Da análise dos factores Sócio Demográficos supra referidos podemos retirar as 

seguintes conclusões: 

- O público-alvo em análise neste estudo é na sua totalidade feminino 

- A maioria dos utilizadores de depilatórios 2.437.000, fazem a depilação em casa 

- A grande maioria das mulheres que fazem depilação em casa encontra-se na Grande 

Lisboa, Litoral Norte e Interior Norte. No caso da depilação fora de casa a grande maioria 

encontra-se no Litoral Norte 

- A nível Nacional a depilação em casa é a mais utilizada 

- A depilação em casa tem vindo a aumentar nas faixas etárias dos 25/34 até aos +64 

anos, em contrapartida a depilação fora de casa tem registado um crescimento nas faixas 

etárias dos 15/17 e dos 18/24 anos 

- Quanto às classes sociais e para a depilação em casa só a classe média tem vindo a 

registar um decréscimo de utilizadores. 

Na classe média/baixa e baixa por razões financeiras, mas na classe alta/média alta a 

explicação estará no facto de as esteticistas se deslocarem a casa das mulheres. 

No caso da depilação fora de casa a classe média e baixa têm registado aumentos 

constantes 

- As reformadas/Pens./Desemp., Trabalh.N.Qualif./N/espec. e as Domésticas são 

as que mais fazem a depilação em casa. 

Já as estudantes, Trab.Qualif./Especializados e as Emp.Serv./Com./Administ. são os 

que mais fazem a depilação fora de casa 

- As activas e não activas fazem maioritariamente a depilação fora de casa 

- As mães que têm filhos na faixa etária dos 7/13 anos são as que fazem 

maioritariamente a depilação em casa 

- A nível Nacional as mulheres que fazem a depilação em casa são sensivelmente o 

dobro das que a fazem fora de casa. 

 

 



 
 

 

 

Antonio Cabral  
 Pág. 41 de 65

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE ANÁLISE COMPETITIVA 

A análise competitiva, tem como principal objectivo analisar o papel que a 

concorrência desempenha e de que maneira as empresas se posicionam em relação aos seus 

concorrentes. 

O objectivo é conseguir a melhor posição de mercado, baseada em vantagens 

competitivas, e para isso Michael Porter identificou cinco forças que determinam esse 

posicionamento face a um sector ou segmento de mercado. 

As cinco forças de Porter estão distribuídas por áreas, as alterações a qualquer uma 

afectam o ciclo, pois estas estão interligadas. As forças determinam a actividade estrutural dos 

segmentos, sendo que a primeira força, a mais importante e centro da estrutura, é ameaça de 

rivalidade entre empresas, as concorrentes do sector/segmento. 

Existe uma ameaça ao sector quando este não é atraente, quando já possui 

concorrentes directos, agressivos ou em grande número. É ainda menos atraente quando o 

segmento já estiver estagnado ou em declínio. 

Estas condições provocam geralmente guerras de preços, campanhas publicitárias 

mais fortes e frequentes assim como um obrigatório lançamento de novos produtos. 

A segunda força, é a ameaça de novos concorrentes, sendo que para estes, um 

segmento só é atractivo, ou não, mediante as barreiras com que se deparam. Estas barreiras 

são designadas como barreiras “à entrada” e “à saída” e dentro destas classificadas como 

pequenas e grandes. 

O segmento mais atraente é o que apresenta barreiras grandes à entrada e pequenas à 

saída. Os seus retornos/lucros são altos e estáveis; sendo que empresas novas têm dificuldade 

a entrar neste segmento e as de fraco desempenho saem dele facilmente. 

Quando um segmento apresenta barreiras grandes à entrada e à saída, os lucros são 

mais elevados, assim como os seus riscos. Muitas empresas mantêm-se neste segmento mas o 

seu sucesso é precário e instável e o seu futuro penoso. 

Se as barreiras à entrada e à saída são pequenas, as empresas entram e saem do sector 

e os seus retornos são baixos mas estáveis. 
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O pior cenário acontece quando as barreiras à entrada são pequenas e as barreiras à 

saída grandes. Este tipo de situação pode surgir quando uma empresa entra nesse sector num 

período bom, mas quando se depara com problemas de mercado têm dificuldades ou não 

conseguem mesmo sair, mantendo-se nele a produzir excessivamente e tendo lucros pouco 

relevantes. 

A terceira força é a ameaça dos produtos substitutos, estes geralmente penetram o 

segmento quando este já não é atraente ou já existem potenciais produtos de substituição. 

Quando estes substitutos penetram, limitam os preços e os lucros, são as empresas 

que têm de gerir as políticas de preços. Este segmento é ainda mais susceptível quando há 

ameaça de avanços tecnológicos ou mais concorrentes nesses sectores substitutos. 

A quarta força é a ameaça dos clientes e o seu poder de negociação. Um segmento 

não é atractivo ou é inviável quando os clientes têm um grande poder ou quando este está a 

crescer, porque estes irão forçar a uma baixa de preços, exigindo mais qualidade e diversidade. 

Estes factores farão com que as empresas deste segmento colidam e disputem o seu lucro. 

Quando os clientes começam a gerir o seu poder de negociação, as empresas como forma de 

protecção seleccionam os clientes com menos poder e geralmente mudam de fornecedor para 

que as suas ofertas não possam ser recusadas pelos clientes. 

A quinta força de Porter que determina a atractividade de um segmento é a ameaça 

do poder dos fornecedores. Este segmento não é atractivo quando os fornecedores têm o 

poder de aumentar e reduzir as quantidades fornecidas. Assim, estes tendem a ser poderosos 

se estiverem organizados, se não tiverem ameaças de substitutos e se os seus produtos forem 

realmente importantes. 

O sucesso das empresas depende destas cinco forças, além de terem de estar 

constantemente a identificar os seus concorrentes. Actualmente recorre-se a especialistas para 

obter informação actualizada dos seus concorrente, como é o caso das empresas de 

Benchmarking. 

Para uma análise competitiva deverão ser definidos sectores, o número de empresas 

que cada um tem e o nível de diferenciação entre elas, tendo em conta as barreiras à entrada, à 

mobilidade e à saída, assim como a estrutura de custos, o grau de integração vertical e o grau 

de globalização. 
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Além da abrangente sectorial, podemos identificar concorrentes que utilizam a 

abordagem de mercado, isto é, concorrentes são empresas que satisfazem as mesmas 

necessidades dos clientes. 

Logo que as empresas identifiquem os seus principais concorrentes, estudam as suas 

características com base nas estratégias, objectivos, fraquezas e padrões de reacção. 

O sistema de análise competitiva assenta em quatro etapas: 

- Estabelecimento dos sistemas, 

- Pesquisa de informações, 

- Avaliação e análise dos dados, 

- Disseminação das informações. 

A composição de um sistema de análise competitiva tem em conta os concorrentes a 

atacar e a evitar, tendo como base a análise do valor e a categoria dos clientes. 

A análise competitiva engloba também uma elaboração de estratégias competitivas e 

estas estão divididas em quatro grandes grupos: 

- Estratégias de líder de mercado, 

- Estratégias de desafio de mercado ou challenger, 

- Estratégias seguidoras de mercado ou follower, 

- Estratégias de nichos de mercado ou nicher. 

 

As estratégias de líder de mercado são subdivididas em três áreas de acção: 

 

1- Expansão do mercado total (é uma forma de lucrar ainda mais e atingir novos 

consumidores); 

2- Defesa da posição no mercado (ao mesmo tempo que tenta expandir as dimensões do 

seu mercado global, deve defender os seus negócios de ataques de concorrente); 

3- Expansão da posição no mercado (podem melhorar o seu lucro aumentando a 

participação no mercado/ aumento da cota de mercado). 
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As estratégias de desafio de mercado, têm um objectivo estratégico a atingir. A 

maioria visa aumentar a sua participação no mercado. Alguns pontos dessa estratégia são: 

- O desconto no preço, 

- Produtos mais baratos, 

- Melhor serviço, 

- Promoção intensiva, 

- Redução dos custos de produção. 

As estratégias seguidoras de mercado, têm um base uma estratégia de imitação de 

produto, que deve ser tão lucrativa como se tratasse de uma inovação de produto. Estas 

estratégias são suportadas pelos métodos de: 

- Falsificação, 

- Clonagem, 

- Imitação, 

- Adaptação. 

As estratégias de nichos, seguem as estratégias líder mas a uma escala menor, pois 

pretendem ser líder no seu nicho de mercado. As empresas mais pequenas normalmente 

evitam as grandes empresas, visando apenas os pequenos mercados de pouca ou nenhuma 

importância para estas.  
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3.1. Análise Competitiva 

3.1.1. Identificação dos Principais Concorrentes 

Concorrência em Valor

8.236.194 €

1.017.957 €

9.290.712 €

93.846 €

9.744.049 €

198.858 €

Veet, Taky e Opilca Outros
 

Gráfico 37 – Concorrência Total em Valor 

 

- O mercado é dominado maioritariamente pela  Veet, Taky e Opilca 

 

- Em 2003 a expressão em termos de facturação dos “Outros” ainda era visível, no 

entanto nos anos seguintes essa expressão ficou extraordinariamente reduzida 
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Gráfico 38 – Quota de Mercado Total em Valor 

 

- Se em 2003 os “Outros” detinham uma quota de mercado de 11 ponto percentuais, 

nos anos seguintes verificou-se uma drástica redução para 1 e 2 pontos percentuais 

respectivamente para 2004 e 2005, 

 

- Domínio absoluto da Veet, Taky e Opilca com uma quota de mercado nos dois 

últimos anos de 99 e 98 pontos percentuais para os anos de 2004 e 2005 respectivamente 
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Concorrência em Unidades
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Gráfico 39 – Concorrência Total em Unidades 

- As conclusões verificadas para os valores são idênticas para as Unidades 
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Gráfico 40 – Quota de Mercado em Unidades 

- Domínio absoluto da Veet, Taky e Opilca com uma quota de mercado nos dois 

últimos anos de 99 e 98 pontos percentuais para os anos de 2004 e 2005 respectivamente 
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3.1.2. Caracterização dos Principais Concorrentes 

  

 

A Veet é a gama de depilatórios (cremes e ceras) líder em Portugal. Actualmente é 

considerada a marca com maior expertise e aquela na qual os consumidores mais confiam. 

Possui um site para interagir com os consumidores onde apresenta: 

 - Novidades, 

 - Produtos Veet, 

 - Se é a primeira vez, 

 - Sugestões e Conselhos de Beleza, 

 - Demonstrações de Utilização, 

 - Veet for Men, 

 - Compre Veet 

Através do site a empresa proprietária (Reckitt Benckiser (Portugal)) da marca 

interage com os consumidores para: 

- Divulgar os seus produtos, 

- Informar o consumidor sobre modos de utilização, 

- Dar conselhos e fazer sugestões, 

- Criar a sua própria base de Clientes, por mail 

 

 

Deste modo e para os produtos em análise passamos a descrever a gama de produtos 

da marca: 

 

http://veet-pt.dev2.fullsix.co.uk/index.php
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PRODUTOS PARA A MULHER: 

Ceras Cremes e Mousses 

Bandas de Cera Fria Creme Depilatório para Duche 

Bandas de Cera Fria Facial Creme Depilatório 3 mn 

Roll-On Cera Tépida Kit Rasera com faixa lubrificante 

Boiões de Cera Tépida Creme Depilatório peles sensíveis 

 Cremes e Mousses 
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Mousse Depilatória 

 

Creme Descolorante 

Quadro 3 – Produtos Veet para mulher 

PRODUTOS PARA HOMEM: 

Ceras Cremes e Mousses 

Cera Fria Gel Creme 

Quadro 4 – Produtos Veet para homem 

Como se pode analisar pelas tabelas supra e infra a Veet é a marca que mais 

fortemente aposta e se especializa neste nicho de mercado, oferecendo produtos de grande 

qualidade, actualidade e evolução. 

Destaque para a linha para homem que cada vez tem mais procura 
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Quanto aos restantes concorrentes não foi possível encontrar um site ou outra 

informação dedicado aos mesmos, pelo que recorri ao site do Continente para identificar as 

gamas de produto: 

TAKY 

Ceras Cremes e Mousses 

Bandas Cera Fria Maça Gel Aquabody 

Bandas Cera Tacto Suave 

 

Cera depilatória divina 

 

Bandas Cera Fria Cereja 

 

Cera Quente perfume 

chocolate 

 

Quadro 5 – Produtos Taky para mulher 
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Uma empresa de grande sucesso em anos passados mas que não evoluiu, pois 

continua com uma grande gama de produtos nas Ceras mas nos cremes e mousses só aparece 

com um produto. 

OPILCA 

Ceras Cremes e Mousses 

Bandas Faciais 

Creme depilatório 

Cera Fria transparente Creme com óleo de 

damasco 

Cera Quente 

 

Bandas Cera Fria Facial 

 

Quadro 6 – Produtos Opilca para mulher 
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A Opilca faz uma aposta nas ceras faciais e introduz os cremes e mousses. Destaca-se 

como uma marca de qualidade e sobriedade. 

LYCIA 

Ceras Cremes e Mousses 

Cera Fria Depilcalma Roll-On 
Depilatório Depildoce 

Tiras depilatórias corpo Mousse depilatória 

Tiras depilatórios corpo 

pele suave 

 

Quadro 7 – Produtos Lycia para mulher 

 

A exemplo da Opilca a Lycia posiciona-se como uma marca de prestigio com 

produtos de qualidade e actuais. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Antonio Cabral  
 Pág. 54 de 65

GILLETTE 

Máquinas Cremes e Mousses 

Maquina Vénus 4 + 

gel smothing Gel depilatório 

Maquina Goddess Girl 2 

 

Maquina descartável Venus

 

Maquina 3 lâminas 

 

Quadro 8 – Produtos Gillette para mulher 

 

A Gillette sempre apostou forte nas máquinas que face ao seu desenvolvimento 

tecnológico está a tornar-se numa alternativa às ceras, mousses e cremes. Como não podia 

deixar de ser, face ao seu potencial e dimensão a Gillete não deixou de apostar nas mousses e 

cremes mas com um Gel Depilatório. 
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WILKINSON 

Máquinas Cremes e Mousses 

Maquina depilação 

 

Maquina feminina 

com duas laminas 

 

Quadro 9 – Produtos Wilkinson para mulher 

 

A Wilkinson como empresa de menor dimensão, também aposta neste mercado da 

depilação mas com as máquinas, no seguimento do seu Coor Business. Não faz 

desenvolvimento de outros na área dos cremes e mousses, a exemplo do que fez a Gillette. 
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PREÇOS (Continente On-Line) 

Veet Taky Opilca 

Bandas Cera Fria 
Peles Secas Veet 
1 un 

€ 6,39 Bandas Cera Fria 
Maçã Taky 16 un  € 4,99

Bandas 
Depilatórias 
Faciais Opilca 1 un 

€ 5,79

Cera Depilatória 
For Men Bandas 
Veet 20 un 

€ 7,99 
Bandas Cera 
Tacto Suave Taky 
1 un 

€ 4,99

Depilatório 
Bandas de Cera 
Fria Transparentes 
Opilca 12 
unidades  

€ 6,19

Cera Profissional 
Veet emb. 300 gr € 10,59 

Cera Depilatória 
Divina Taky emb. 
400 ml 

€ 7,89
Depilatório Cera 
Quente Opilca 
emb. 100 ml  

€ 5,79

Depilatório 
Bandas de Cera 
Fria Veet 12 un 

€ 6,69 
Depilatório 
Bandas de Cera 
Fria Cereja Taky 1 
un  

€ 4,99
Depilatório Facial 
Bandas de Cera 
Fria Opilca 20 un  

€ 4,89

Depilatório 
Bandas de Cera 
Fria Pele Sensível 
Veet 20 un 

€ 7,99 
Depilatório Cera 
Quente Perfume 
Chocolate Taky 
emb. 200 ml  

€ 7,59     

Depilatório Cera 
Quente Chá 
Verde Veet emb. 
250 ml 

€ 6,08         

Depilatório Cera 
Tépida Veet 0.25 
lt 

€ 6,08         

Depilatório Facial 
Bandas de Cera 
Fria c/ Toalhetes 
Hidratantes Pós-
Depilação Veet 20 
un 

€ 4,24         

Da análise do quadro supra pose-se concluir que: 

- Apostando na qualidade e inovação dos produtos a Veet não precisa de se 

posicionar pelo preço (possui os preços mais caros), o consumidor prefere pagar mais um 

pouco mas adquire um produto de qualidade 

- A Taky que se continua a dedicar maioritariamente as ceras tradicionais teve que 

seguir uma estratégia de preço para poder competir com a Veet e a Opilca 

- Já a Opilca apostou em produtos para a depilação facial como factor de 

diferenciação, mantendo os preços entre os dois concorrentes. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE O MACRO – AMBIENTE 

«... as organizações surgem para desempenhar uma função que é sentida como necessária por outros agentes do 

meio ambiente.» 

António de Sousa 

 

A envolvente (ambiente circundante) de marketing de uma empresa consiste no 

conjunto dos agentes e das forças exteriores ao marketing que afectam a habilidade da 

administração de marketing de desenvolver e manter relações bem sucedidas com os 

consumidores - alvo. O ambiente de marketing oferece oportunidades e ameaças. Segundo 

Kotler as empresas bem sucedidas conhecem a importância vital da observação e adaptação 

constantes à envolvente cuja mudança é constante. O fracasso de muitas empresas ocorre por 

pensar na mudança como oportunidade. A administração de marketing da empresa assume a 

principal responsabilidade na identificação de mudanças significativas de ambiente. Mais do 

que qualquer outro departamento da empresa, o de marketing deve estar atento às tendências 

e das oportunidades de mercado. 

Todos os administradores de uma organização devem de realizar pesquisas para 

conhecer a sua envolvente mas, é o departamento de marketing que tem maior vocação, pois 

tem métodos disciplinados (inteligência de marketing, pesquisa de mercado, etc.) para recolher 

informações sobre o seu ambiente. Nesta pesquisa, a maior parte do tempo é gasto no 

conhecimento da envolvente relativa ao cliente e à concorrência. 

A realização de análises ambientais sistemáticas tornará este departamento apto a 

rever e adaptar as estratégias de marketing apropriadas aos novos desafios e oportunidades de 

mercado. 

A envolvente de marketing pode ser dividida em micro ambiente e macro ambiente. 

O micro ambiente é constituído pelas forças próximas à empresa que afectam a sua habilidade 

de servir o cliente, por exemplo: a própria empresa, os fornecedores, os mercados -

consumidores e os concorrentes. O macro ambiente (discutido na secção seguinte) é 

 



 
 

 

 

Antonio Cabral  
 Pág. 58 de 65

constituído pelas forças sociais mais amplas que afectam todo o ambiente, por exemplo: forças 

demográficas, económicas, naturais, tecnológicas, políticas e culturais. 

 

Ambiente demográfico 

Por demografia entende-se o estudo estatístico das populações humanas, não só no 

que concerne às suas características numéricas (tamanho, densidade, idade, sexo, raça, 

ocupação, localização), mas também à fenomenologia que condiciona aquelas características. 

O ambiente demográfico para Kotler (2000, pag.162) é de interesse primordial para 

os responsáveis de marketing, visto que envolve elementos constituintes dos mercados: as 

pessoas. Os profissionais de marketing têm de acompanhar as tendências de mudança de 

idade, estrutura das famílias, movimentos geográficos da população, características 

educacionais e diversidade populacional. 

 

Ambiente económico 

Kotler refere que “o poder de compra de uma economia depende da renda, dos 

preços, da poupança, do endividamento e da disponibilidade de crédito”. 

As pessoas para poderem adquirir bens ou serviços no mercado necessitam de ter 

poder de compra. O ambiente económico engloba os factores que afectam o poder de compra 

do consumidor e os seus padrões de gasto. Estes factores variam muito de país para país, por 

exemplo: alguns países têm economias de subsistência, consumindo em grande parte o seu 

próprio output industrial e agrícola. Logo, estes países oferecem poucas oportunidades de 

mercado. Por outro lado, temos economias industriais que são possíveis segmentos de 

mercado para uma grande diversidade de produtos. 
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Ambiente natural 

O ambiente natural engloba os recursos naturais que os profissionais de marketing 

necessitam como inputs ou que são afectados pelas actividades de marketing. 

Há quatro tendências que os administradores de marketing têm de ter em linha de 

conta:  

1- Escassez de matérias-primas,  

2 - Aumento do custo de energia (i.e.eléctrica, petróleo),  

3- Aumento da poluição  

4 - Intervenção governamental. 

 

Ambiente tecnológico 

O aparecimento de novas tecnologias cria novas oportunidades e novos mercados. 

Kotler sobre este tema comenta que a taxa de crescimento da economia é afectada pelo 

desenvolvimento tecnológico, e que este tem de ser regulamentado. Este ambiente está em 

constante mutação devido à aceleração do ritmo das mudanças tecnológicas, pois estas criam 

oportunidades ilimitadas para a inovação. 

 

Ambiente político 

As decisões de marketing são fortemente afectadas pelos desenvolvimentos das leis, 

medidas governamentais e pelos grupos de pressão que influenciam e limitam as acções a 

tomar pelas organizações e indivíduos. 

 

Ambiente cultural 

O ambiente cultural é composto por instituições e outras forças que afectam os 

valores básicos, as percepções, as atitudes e os comportamentos de uma dada sociedade. As 

pessoas quando são solicitadas a falar sobre as suas atitudes, respondem habitualmente com a 

indicação do grau de sentimentos positivos, negativos, neutros ou ambivalentes. 
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As atitudes, são frequentemente bons preditores de comportamento, pois estão 

intimamente associados a crenças e a comportamentos. As crenças não são directamente 

avaliativas mas podem contribuir para a avaliação de um mercado ou produto. 

Nas decisões de marketing devem ser conhecidas as características culturais porque 

algumas podem influenciar a tomada de decisões de marketing, por exemplo: persistência de 

valores culturais, mudanças dos valores culturais secundários. 

As pessoas pertencentes a uma dada sociedade têm crenças e os valores transmitidos 

pelo grupo de pertença têm um elevado grau de influência. As crenças e os valores são difíceis 

de serem alterados pois são transmitido de pais para filhos e reforçados pelas escolas, igrejas, 

negócios e governo. 

Apesar dos valores centrais serem muito persistentes, crenças e valores secundários 

estão mais abertos à mudança traduzindo-se assim em oscilações culturais. Veja-se o impacto 

exercido pelos grupos musicais sobre os jovens no seu estilo de vestir, cabelo e normas 

sexuais. 

É desejo constante dos profissionais de marketing conseguir prever mudanças 

culturais de forma a reconhecer ameaças ou novas oportunidades. 
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4.1. Análise dos Principais Factores Macro Ambientais 

4.1.1. Identificação dos Impactos no Mercado, no negócio e nas Empresas. 

 

Metro sexualidade 

Cada vez se nota mais uma crescente preocupação do sexo masculino com o factor 

beleza, elegância ou seja sentir-se bem consigo próprio. A preocupação de se apresentar de 

forma agradável, cuidada e com a dose certa de glamour. 

Com a metro sexualidade a tornar-se cada vez mais em voga, e sendo um dos 

factores macro ambientais de grande importância para o mercado da beleza masculina, irá 

reflectir-se necessária e rapidamente no mercado dos depilatórios. 

Aliás a importância deste fenómeno tem sido de tal modo relevante que as marcas 

utilizam maioritariamente na sua publicidade homens que reflectem esta realidade e produtos 

desenvolvidos com o objectivo da realização de uma depilação perfeita. 

No entanto, e face ao surgimento de novos produtos e um claro reajustamento de 

preço de outras formas de depilação, podemos antecipar que o uso de depilatórios terá 

tendência a longo prazo para se tornar cada vez mais reduzido. 

 

Consciência Ambiental 

Hoje em dia, as pessoas têm uma maior preocupação com a preservação do planeta, 

fruto das várias e diferentes campanhas de sensibilização para a preservação do meio ambiente 

que obrigam as empresas a ter em consideração no desenvolvimento e concepção dos seus 

produtos a componente ambiental. 

Todos nós estamos atentos aos danos e prejuízos que a utilização de alguns materiais, 

como por exemplo o plástico, causa no ambiente assim sendo as lâminas de depilatórias 

descartáveis, utilizando uma grande quantidade de plástico na sua produção e como não são 

reutilizáveis nem recicláveis tendem a desaparecer no mercado. Dada esta ocorrência os 

cremes e bandas de cera fria passam a ter um peso maior no mercado, pelo motivo de só se 
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utilizar uma embalagem para várias utilizações e que é fabricada em material reutilizável. É 

com base nestes dados que consideramos um fenómeno de alto impacto e de alto grau de 

probabilidade de ocorrência. 

Envelhecimento da População 

Face ao forte envelhecimento da população e à fraca utilização por parte deste 

segmento de mercado dos depilatórios, podemos facilmente concluir que este será um 

mercado com um potencial de crescimento reduzido. 

 

Depilação a Laser 

Esta nova técnica veio revolucionar as anteriores retardando o enfraquecimento e 

crescimento do pêlo. Apesar dos custos deste serviço ainda serem muito elevados já existe 

uma procura em ascensão de várias pessoas homens e mulheres que a utiliza, eliminando 

outras formas de depilação constante e agressiva para a pele, como por exemplo as ceras a 

quente e tépidas. Investindo tempo e algum dinheiro na depilação a lazer a pele fica bonita, 

macia e sem pêlos com uma melhor imagem que actualmente preocupa toda a sociedade. 

Por outro lado, evita o incómodo mensal da execução desta tarefa e a longo prazo a 

recuperação do dinheiro gasto nos cremes ou mousses depilatórias e respectivos cremes de 

hidratação. O mundo da estética, a publicidade nos jornais e televisão anunciam o Milagre do 

fim dos pêlos de uma forma definitiva e sem dor que a curto prazo não deixam espaço no 

mercado para os depilatórios. Concluímos assim que estamos perante um fenómeno de baixo 

impacto mas, de alto grau de ocorrência. 

 

Utilização de Produtos que Retardam o Crescimento do Pelo 

Com um mercado cada vez mais competitivo, exigente, e cheio de inovações a 

tendência é tornar-se cada vez mais frequente a utilização de produtos que retardam o 

crescimento do pêlo, que já são bastante procurados. 
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Uma vez que esses produtos já têm uma forte procura, a tendência será cada 

vez mais para a compra desses produtos, o crescimento da procura e o consumo dos 

mesmos. 

Assim sendo o crescente uso destes produtos, aliado à sua crescente eficácia e 

comodidade no uso, irá conduzir inevitavelmente a uma cada vez mais reduzida 

utilização dos cremes, mousses e ceras tépidas. 
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5. CONCLUSÕES 

Este estudo permite retirar diversas conclusões sobre o mercado e sua evolução que 

passo a identificar: 

 

- Claramente, e face à sua evolução na concepção e inovação de novos produtos, a 

Veet irá dominar o mercado da Depilação no que a cremes, mousses e Tiras de Cera Fria diz 

respeito, 

 

- Um outro mercado em franco crescimento, e onde a Veet já está a inovar, é a 

depilação masculina. Pelo que tudo leva a crer que também aqui e rapidamente se tornará 

leader de mercado, 

 

- Os Aerossóis e as Tiras de Cera Tépida estão a decrescer a um ritmo galopante pelo 

que o seu desaparecimento irá acontecer provavelmente em meados de 2009, 

 

- Cada vez mais se faz a depilação em casa e para a grande maioria dos 

consumidores, excepto para as duas primeiras faixas etárias, pelo que as mousses, creme e 

Tiras de Cera Fria terão um grande número de consumidores e em franca expansão, 

 

- A aposta neste mercado deve manter-se, pois estamos a falar de cerca de 4 milhões 

de consumidores, no entanto as empresas não devem deixar de estar atentas aos produtos 

emergentes (nomeadamente a depilação a laser) e começar a reposicionar os seus produtos 
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