
PA
ST

A 
D

EN
TÍ

FR
IC

A 
CO

U
TO

A PASTA QUE ESTÁ NA BOCA DE 
TODOS OS PORTUGUESES, HÁ GERAÇÕES

Pasta  Medicinal  Couto

1ª EDIÇÃOJUNHO/JULHO2018

HISTÓRIA DO DESIGN EM PORTUGAL



PA
ST

A 
D

EN
TÍ

FR
IC

A 
CO

U
TO

FICHA TÉCNICA

REDAÇÃO

COLABORADORES

IMPRESSÃO

CLÁUDIA GROSSO
20160459

JOANA NUNES
20160389

RUI PATACA
20160573

PIEDADE JARDINE
20160471

ARTE E FOTOGRAFIA
CLÁUDIA GROSSO JOANA NUNES RUI PATACAPIEDADE JARDINE

COUTO, S.A.

IADE
UNI. EUROPEIA

HISTÓRIA DO DESIGN 
EM PORTUGAL SANDRA SALDANHA

DIGISET, LDA



PA
ST

A 
D

EN
TÍ

FR
IC

A 
CO

U
TO

ÍNDICE

2 6 12

16 21 20 22

23

Comparação de 
Marcas

Webgrafia

Decrescimento 
da Marca

ConclusãoComparação de 
Marcas na 
Atualidade

Análise Sobre 
a Publicidade

H istória do Design em Portugal é uma públicação  bimestral,  independente 
fundada em 2018 dedicada a dar a conhecer marcas iconográficas Portuguesas 

de Design. 

Cada Tópico explora uma área em volta da pasta dentífrica Couto, a qual foi criada 
para apoiar, documentar e dar a conhecer marcas de design Português às pessoas 
na  comunidade criativa.

Nesta edição optámos por falar sobre a icónica pasta de dentes Couto, que marcou as 
gerações passadas e a nossa geração atual, como um símbolo do Design Português.
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INTRODUÇÃO

No âmbito da unidade curricular de História de Design em Portugal foi-nos proposto 
explorar uma marca portuguesa escolhida por nós.
A marca selecionada é a pasta de dentes Couto, que foi das primeiras pastas dentífricas 
em Portugal. 

O design vive da sua ligação com a sociedade, existe para atender às suas necessidades, 
ambições e desejos, influencia a criação dos produtos, imagens, ambientes e infraestruturas 
que nos rodeiam. 
Tendo a Couto S.A. desenvolvido um design inovador para a sua época (1930’s), sendo 
o nosso trabalho baseado na inovação e desenvolvimento da parte gráfica da pasta 
de dentes Couto, tanto em cartazes como anúncios em relação ao que era feito pela 
concorrência existente na mesma altura. 
Com este trabalho pretendemos fazer uma análise e opinião crítica sobre a parte técnica 
e contextual do design português e da sua evolução ao longo dos tempos, tendo como 
base alguns tópicos como: 

1º. Introdução à marca - pequeno texto introdutório sobre a marca, explicar o que são, o 
que fazem, porquê a sua existência no mercado com o nome “pasta de dentes medicinal”, 
quais as suas principais vantagens…; 

2º. Análise sobre a publicidade - O que era feito na época, qual a sua relevância em 
relação aos outros e as suas publicidades, o que era feito, a forma como faziam, a parte 
técnica; 

3º. Opinião crítica em relação aos estudos feitos no tópico anterior - dar a nossa opinião 
sobre a forma como foi elaborada a publicidade desta marca, os contributos que trouxe 
para o desenvolvimento da publicidade e da forma como se comunica em Portugal; 

4º. Comparação de marcas - comparar publicidades existentes da pasta de dentes couto 
com outras marcas que surgiram ao longo dos tempos; 

5º. O porquê do decrescimento da marca ao 
longo dos tempos - como passou de algo 
extremamente usado e conhecido para algo 
desconhecido e quase sem uso, com base na 
análise feita no tópico anterior; 

6º. Opinião critica, sobre o que poderia ser 
feito para melhorar a comunicação feita 
atualmente, pela marca Couto nos seus 
produtos, a nível da publicidade - conclusão 
realizada com base em todo o trabalho 
elaborado até então. 
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Alberto Gomes da Silva, herdeiro da Pasta Dentífrica Couto

Na cidade do Porto, nasceu em 1918 a firma Flôres e Couto, que mais tarde (em 1931) se veio 
a chamar Couto, Lda. Ano na qual a administração da firma passa a ser exclusivamente 
responsabilizada por Alberto Ferreira do Couto, o criador da “Pasta Medicinal Couto”, 
criada em 1932 com a colaboração de um amigo dentista. Esta pasta, tão inovadora em 
Portugal, contém quinze ingredientes: água, glicerina, sódio, cálcio, eugenol (desinfetante 
com qualidades bactericidas), hortelã-pimenta, mentol ou cloreto de potássio. É utilizável 
por todos exceto as crianças. A sua função, que a tornou rapidamente no produto mais 
conhecido da empresa, era combater problemas nas gengivas provocados pelo tratamento 
da sífilis, uma doença sexualmente transmissível, cuja cura frequentemente afeta as 
gengivas e os dentes. Como esta doença afetava uma parte considerável da população, 
e a pasta Couto era uma solução eficaz e acessível a todos, pelo que a procura desta 
aumentou exponencialmente.

Em 2004, com a designação de Couto, S.A., a empresa mudou-se das suas antigas 
instalações no Largo de São Domingos, no Porto, para o complexo industrial da Utic em 
Vila Nova de Gaia. Ainda hoje a Pasta Medicinal é produzida de forma semiartesanal num 
laboratório moderno, a pasta manteve a fidelidade em relação à tradição e à receita 
original do produto, sem recurso a ingredientes de origem animal.

INTRODUÇÃO À MARCA
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Restaurador e Petróleo Olex da empresa Couto Lda.

A fábrica produz também “Vaselina Pura Couto”, “Creme Desodorizante Couto”, “Água 
Oxigenada Couto”, e “Petróleo Olex”. O “Restaurador Olex” faz parte dos produtos mais 
históricos da empresa, ainda que nenhum destes tenha alcançado o sucesso e popularidade 
da Pasta Medicinal. Em 2017, foram lançados uma maior variedade de produtos, como o 
“Creme de Mãos Couto”, o “Sabonete Couto” o “Creme Hidratante Couto” etc. 

Perto da altura em que a marca celebrou os seus 80 anos, o nome “Pasta Medicinal” foi 
obrigatoriamente alterado para “Pasta Dentífrica” por causa das regras da União Europeia, 
causando uma paragem temporária na fábrica que demorou seis meses.

A Pasta Medicinal Couto acabou por ganhar fama a nível nacional, devido ao seu design 
original, a sua embalagem de estilo retro, que deixou marca na sociedade portuguesa do 
século XX, e igualmente graças aos originais anúncios televisivos que foram apresentados 
ao longo dos anos.

A família Couto ainda está a gerir hoje em dia a empresa, o administrador sendo Alberto 
Gomes da Silva, sobrinho do fundador que o sucedeu devido à sua morte em 1974.
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Inicialmente, a publicidade gráfica (normalmente feita através de cartazes) da pasta de 
dentes Couto era feita manualmente através da arte do desenho. Este era um fator 
bastante importante, pois na época em que a pasta de dentes foi criada, ou seja, por volta 
de 1930, as impressões a cores ainda não eram usadas. Daí, toda e qualquer publicidade 
via cartaz não só ser desenhada à mão e impressa por cópia. 

Com o passar dos anos, diria que por volta de 1960, a marca Couto, começou a investir no 
uso do desenho com cor e consequentemente da sua impressão a cor também. A partir 
desta época, a marca começou a apostar no uso excessivo da cor, das suas tonalidades 
e vibrações, sendo estas de caris intenso ou pastel, e até mesmo do contraste entre os 
dois para causar um maior impacto no público alvo. A impressão a cor era algo caro, visto 
não ser muito usada, o que fazia com que fosse considerada de grande importância a 
empresa que utilizasse esta tecnologia para servir os seus fins, sendo esta também uma 
vantagem por ser algo novo. Como resultado desta inovação, a publicidade Couto S.A. 
causou grande impacto na visão do público sobre a pasta dentífrica; e, consequentemente, 
fez disparar as vendas.

Anúncio Pasta Medicinal Couto
Revista Ocidente, Setembro de 1938

Cartaz Pasta Medicinal Couto
1963

ANÁLISE SOBRE A 
PUBLICIDADE
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Outra característica encontrada a partir da análise feita a estas publicidades, é que a 
marca dá uma grande importância à família, para além de ser uma empresa familiar, esta 
retrata isso no seu produto. Tenta passar a ideia de que é possível ter um sorriso mais 
bonito a cada nova geração, que é um produto familiar que qualquer mulher compra 
no supermercado. É uma pasta de dentes que serve para toda a família, pelas suas 
propriedades medicinais. 

A imagem transmitida através deste meio publicitário, é que é um produto que está 
sempre presente nas pequenas coisas do dia a dia, que é fácil de utilizar, fácil de ter em 
casa, usado por muitas famílias e uma boa opção para tratar tanto da escovagem dos 
dentes, como da prevenção e tratamento de doenças. Estas características, podem ser 
reparadas através dos slogans utilizados, que eram bastante apelativos. 

Cartaz Pasta Medicinal Couto
1941

Cartaz Pasta Medicinal Couto
1962
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Cartaz Pasta Medicinal Couto
1972
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Cartaz Pasta Medicinal Couto
1972

Para além dos slogans apelativos, a marca investe em meios ambientes mais 
naturalistas e simples, de fácil e direta perceção da mensagem. Isto é nada mais 
nada menos, do que o uso de um marketing fantasioso, uma espécie de filme e 
drama em volta do produto, que é construído para elucidar os consumidores de que 
aquele produto é de confiança e boa qualidade, criarem a sensação de necessidade 
de compra. Na época eram utilizados ambientes mais rústicos e naturalistas no 
fundo do cartaz, dando a ideia de paraíso, e bem-estar através deles. Já nos dias 
de hoje, qualquer cartaz visto nas ruas leva muito para o lado mais industrial, 
mais do consumismo e universalidade, naquele tempo a conquista era feita pelo 
individual e singularidade de cada pessoa. 

Durante muitas décadas a publicidade sempre foi um ponto muito forte da empresa 
Couto. Para além dos cartazes publicitários, a empresa investiu em anúncios 
originais na televisão, calendários, revistas, jornais e propagandas em transportes 
públicos.
Na década de 70, foi apresentado ao público um anúncio televisivo icónico e 
irreverente:
Neste anúncio, podemos ver um moçambicano a dançar com uma cadeira nos 
dentes e a fazê-la andar à roda acima da cabeça. No fim, é-nos dita a frase “Palavras 
para quê? É um artista português.”. 
Analisando esta publicidade, podemos constatar que esta queria transmitir aos 
portugueses que o “artista português” tinha dentes fortes, gengivas sãs e uma boca 
saudável graças à utilização da pasta medicinal Couto. Por ser uma publicidade 
tão irreverente, conseguiu chamar a atenção do público português, ao contrário 
de outros anúncios de outras marcas como a Colgate e a Pepsodent que também 
lançaram anúncios televisivos na década de 70.

Uma empresa com um sucesso tal, vê-se obrigada a estar sempre ao corrente 
das tendências e avanços do mundo. Como tal, este mesmo grafismo mudava 
e adaptava-se conforme as gerações e o tempo ia decorrendo e iam surgindo 
novas tendências de design.  A principal característica desta marca, em termos de 
grafismo, é a aposta na tendência de design, no seguimento das modas e do que era 
feito tanto nacional como internacionalmente, do estar à frente da época, prever o 
que o consumidor iria gostar de ver de acordo com o que se passa em cada época, 
e isso é notório ao longo dos vários anos de cartazes, pelo facto de começar no 
desenho realista por volta de 1930 e ter passado pelo design menos realista, o 
desenho tipo fotografia, a fotografia e nos dias de hoje a vectorização. Todas estas 
características, causam um impacto que muitas outras marcas portuguesas não 
conseguiram atingir, tornando numa marca tão célebre e reconhecida. Outro fator 
de grande importância é uso de características tipicamente portuguesas, como a 
escolha das pessoas nos cartazes, as cores, o meio ambiente, a luz e os próprios 
temas abordados. 
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OPINIÃO CRÍTICA EM RELAÇÃO AOS 
ESTUDOS FEITOS NO TÓPICO ANTERIOR

Os cartazes publicitários, a nosso ver, na época de 1930’s eram feitos de uma forma 
muito imperfeita, faltava rigor no desenho, não existiam cores, os temas eram sempre 
semelhantes… No entanto, numa época onde a comunicação estava no inicio e o design 
não era uma arte, a mensagem que passavam, ou pretendiam passar, era bem transmitida 
para o público. Os consumidores recebiam bem a mensagem e identificavam-se com os 
personagens criados nos cartazes, viam ali refletido o seu dia a dia e uma esperança de 
um futuro melhor na sua saúde oral. 

Cartaz Pasta Medicinal Couto
1930’s

Cartaz Pasta Medicinal Couto
1950’s
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Em Portugal, a Couto, era a única pasta de dentes que existia na época de 1930’s. Na 
mesma época, no Brasil, existia uma pasta de dentes chamada Kolynos, que tinha 
as mesmas características gráficas que a pasta couto. Posto isso, acreditamos 
que a pasta de dentes couto se tenha inspirado na pasta de dentes Kolynos, ou 
vice-versa, pois até as senhoras usadas para representar a marca, são bastante 
parecidas se não iguais. 

Cartaz Pasta Medicinal Couto
1960

Cartaz Kolynos Creme dental
1950’s
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Com o tempo a marca foi evoluindo, passou a ter um desenho mais rigoroso, 
começaram a ser usadas cores, como forma de destacar os elementos e de atração 
ao público, chamar pela cor e não só chamar pela mensagem, era preciso fazer 
com que as pessoas olhassem para os cartazes, os anúncios, toda a publicidade, e 
com o tempo isso tornou-se possível de fazer através da cor pois passou a existir 
máquinas e meios para se fazer tal coisa. Por outro lado, as mensagens eram cada 
vez mais ligadas ao facto de ser uma pasta medicinal, cada vez era mais destacada 
essa mensagem, pois era uma mais valia para a empresa, tendo em conta que 
começaram a surgir outras marcas de pastas de dentes ao longo dos tempos e que 
isso era o que a destacava das outras.
O facto da Couto S.A., em anos tão pouco evoluídos, 
comparativamente aos de hoje, ter conseguido 
chegar a esta solução, diante de um problema 
que afetava tantas pessoas (mas que não deixava 
de ser polémico e até tabu) diz-nos muito sobre a 
marca. Os seus criadores e produtores, tinham de 
ser pessoas com grande coragem e com grandes 
conhecimentos na área das ciências, porque hoje 
achamos simples de resolver o problema, mas na 
época era um problema muito grave e aflitivo para a 
população.

As príncipais mensagens transmitidas eram sobre o 
tratamento da sífilis, pois era um problema de grande 
importância na altura, e ter uma pasta de dentes que 
ajudava a combater esta doença era ótimo, e assim, 
estas identificavam-se com a marca. Os anúncios 
apareciam em muitos jornais da época, e ainda hoje 
de vez em quando aparecem nos nossos jornais 
digitais, tais como o “Diário de Noticias”, o “Jornal 
de Notícias”, a “Visão Sapo”, o “Correio da manhã”, “A 
Vida Portuguesa”, entre outros.

Para concluir, achamos que a pasta dentífrica Couto, apesar das suas boas intenções, 
de todo o valor que teve no mercado, do reconhecimento bem merecido, do esforço 
do negócio, já não investe o suficiente na divulgação da sua marca, na forma como faz a 

Anúncio Pasta Medicinal Couto
1940’s
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sua publicidade, na forma como quer 
chegar ao seu publico alvo… Hoje em 
dia, muita gente não compra a pasta 
de dentes, porque nunca ouviu falar 
dela, porque não a conhece, porque 
acha que não faz nada, que as pastas 
de supermercado é que são boas. 
O facto de não estarem integrados 
nas grandes superfícies não facilita o 
negócio, mas a falta de investimento 
no mesmo, poderá fazer com que 
este se afunde ao logo dos anos, e 
é uma pena isso acontecer devido 
a toda a parte histórica da empresa 
que está envolvida por trás do nome 
e da marca.

Anúncio Pasta Medicinal Couto
1930’s

Anúncios Pasta Medicinal Couto
1930’s
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COMPARAÇÃO DE MARCAS

A pasta dentífrica, ou pasta de dentes como é chamada coloquialmente, é um 
produto essencial para qualquer um. No entanto, a história deste produto tão 
importante no nosso dia-a-dia é surpreendentemente recente. 

Apenas nos meados do século XVIII, é que foi desenvolvido em laboratório um 
creme mais parecido com as pastas dentífricas que conhecemos hoje. (Antes 
deste creme, eram usados para lavar os dentes pó de porcelana, sal, tijolo e até 
carvão vegetal. Produtos como estes, acabavam por ser extremamente abrasivas 
para o esmalte dental.) Foi o dentista americano Washington Sheffield, em 1850, 
que desenvolveu a primeira pasta de dentes. Tratava-se de um pó para limpar os 
dentes, feito de giz e sal que se tornou muito popular no país, naquela época. A 
ideia teve ainda mais sucesso quando o filho de Sheffield criou um tubo flexível 
para armazenar o produto fabricado pelo pai. A invenção foi tão bem-sucedida 
que, mais tarde, foi aproveitada pela Colgate & Company, que lançou sua marca em 
1896 com o nome de Colgate Ribbon Dental Cream.

Em Portugal, a população tinha acesso condicionado a produtos como este novo 
“creme de lavar os dentes” da Colgate.  A ideia de um produto destes, com identidade 
e fabrico nacional, era um conceito nunca antes visto... Até que foi criada a Pasta 
Medicinal Couto. 

Fundada em 1932 no Porto. Após um ano de ser lançada, passou a ser vendida em 
todo o país. Começou a ser fabricada para os bochechos dos sifilíticos, quando a 
doença era uma epidemia.

Quando foi lançada a concorrência era quase nenhuma, as únicas concorrentes que 
encontrou-se na pesquisa feita foram a pasta dentífrica “Pasta Couraça”, “Colgate”, 
“Gellé Frères” e “Benamôr”.

A Pasta Couraça era criada na “Fábrica Couraça” fundada em 1928, por um 
transmontano chamado Manuel Benigno Benedito Teixeira. Esta pasta dentífrica era 
comercializada em Lisboa, na Rua de S. Bento e conseguiu conquistar o comércio 
nos Estados Unidos, Checoslováquia, Palestina, Egipto, Brasil entre muitos outros. 
Encontrou-se um anúncio publicado na página 50 do Almanaque Ilustrado de Fafe, 
em 1939.
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A pasta dentífrica Colgate, da qual encontrou-se um anúncio no artigo “Ilustração 
Portuguesa” no ano de 1916 e 1920. A partir dos anúncios constatou-se que esta só 
era comercializada em Lisboa, mais precisamente numa drogaria na Rua da Prata.

Em 1930, no artigo “Ilustração Portuguesa nº91”, deparou-se um artigo de uma pasta 
de dentes chamada “Gellé Frères” onde verificou-se que esta era comercializada 
em Lisboa também.

Também em 1930, encontrou-se um anúncio na revista “Ilustração nº101, 1 de Março 
de 1930” de uma pasta dentífrica chamada “Pasta Benamôr”. A Benamôr foi fundada 
no ano de 1925 em Lisboa por um farmacêutico que criava pomadas milagrosas no 
Campo Grande. Esta marca ficou conhecida devido ao seu famoso creme de rosto 
Benamôr e não pela sua pasta dentífrica.

Ao analisar os anúncios acredita-se que o sucesso da pasta medicinal Couto, após 
o lançamento, deveu-se ao facto do uso e acentuação da palavra “Medicinal” nos 
anúncios. O uso da palavra “medicinal” na pasta de dentes foi devido ao uso da 
substância clorato de potássio, que prometia combater os problemas nas gengivas 
provocados pela sífilis (doença que atingiu imensa gente na altura).

A concorrência na altura tinha uma maior preocupação em destacar mais o quanto 
a pasta dentífrica iria deixar os dentes bonitos e uma boca perfumada, como por 
exemplo os anúncios da Benamor, Gelle Frerés e Couraça.

Encontrou-se um cartaz de 1961 da pasta de dentes Binaca, a qual segundo a 
pesquisa realizada, ficou popular em Portugal nos anos 60 mas mesmo assim, 
nunca chegou ao patamar da pasta Couto.

A sua exclusividade e a sua fórmula inovadora, teve um enorme sucesso na época. 
Finalmente, os portugueses puderam também sentir a diferença de uma boca e 
dentes limpos e saudáveis. A Pasta Medicinal Couto, contribuiu decisivamente para 
a mudança dos hábitos de higiene oral dos portugueses, e foi igualmente pioneira 
ao apostar em publicidade, coisa que nos dias de hoje é indispensável. Por isto, é 
que a Pasta Medicinal Couto marcou uma geração.
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Nos dias de hoje em Portugal, a pasta dentífrica Couto tem uma concorrência feroz, 
entre elas a Colgate, Oral-B e Sensodyne. Dado a existencia de muitos boatos 
acerca da pasta ter acabado, a empresa desceu a pique a margem de lucro.

No entanto, a pasta Couto é consideravelmente mais barata em relação às outras 
no mercado, ao custar 1,70€ por 60ml. Muitas das pastas dentífricas atuais são 
mais caras, e, na maior parte dos casos, a sua qualidade não justifica o preço 
destas. As outras pastas são mais caras pois o consumidor está a pagar as suas 
campanhas e publicidades.
 
A Colgate que já era comercializada em Portugal uma década antes da pasta 
medicinal Couto, é atualmente a marca líder mundial na área de higiene oral. 
Ganhou pelo quinto ano consecutivo, a Escolha do Consumidor 2018 na categoria 
de Dentífricos em Portugal. A equipa de publicidade da Colgate está ativamente 
envolvida em estratégias de marketing e promoção para impulsionar as vendas, ao 
contrário da Couto que opta por não o fazer.
Outro fator que faz com que a pasta Colgate tenha maior sucesso atualmente que 
a Couto, é o fato desta ser vendida em praticamente todos os supermercados, 
principalmente em grandes superfícies como no Continente e Pingo Doce. A Couto 
optou por não vender nessas plataformas, porque segundo o Alberto Gomes da 
Silva, herdeiro da Couto, a empresa não tem condições para vender nessas grandes 
superfícies, e para justificar isso, Alberto Gomes da Silva ainda acrescentou “vendo 
qualidade, não vendo publicidade”.
Apesar de não ser vendida em grandes supermercados, podemos encontrar esta 
pasta ainda à venda em alguma superfícies como no El Corte Inglês, em Lisboa, 
em alguns Hipermercados Jumbo, no Híper Lena, em Fernão Ferro, e em lojas 
de carácter “nostálgico” ou de produtos exclusivamente portugueses, espalhados 
pelo país.
 
O único meio de comunicação encontrado por parte da empresa Couto é a sua 
plataforma online, a qual proporciona uma experiência de navegação intuitiva, com 
informação relevante e orientada para o cliente.
De forma simples e rápida, é possível conhecer todos os produtos da marca Couto 
e as suas características. O site tem um design atual, onde podemos navegar 
através do computador pessoal, tablet ou mesmo smartphone.

COMPARAÇÃO DE MARCAS
ATUALIDADE
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DECRESCIMENTO DA MARCA

A falência, ou decrescimento, de uma empresa frequentemente necessita um 
conjunto de fatores para chegar a esse ponto, sobretudo quando essa mesma 
sucedeu e prevaleceu ao longo dos anos. Esses fatores estão frequentemente 
relacionados ao ambiente externo, especialmente com a falta de clientes. 

No caso da Couto, S.A., o simples facto desta seguir os padrões tradicionais 
desarmou-a de vantagens como por exemplo a produção em massa ou a mudança 
da receita (ingredientes mais baratos e acessíveis), estando estas duas ações a 
infringir o próprio conceito da empresa: Produzir um produto de qualidade e fiel 
ao sabor original. Isso pode criar mais dificuldades financeiras como por exemplo 
a sustentabilidade necessitada para cada trabalhador.

Outro facto que abalou o sucesso da pasta, foi o facto de, na altura, já não ser 
recomendada pelos dentistas porque não continha flúor, um componente que 
ajuda a fortalecer os ossos e a proteger de cáries; que foi mais tarde adicionado à 
receita.

Infelizmente, a empresa viu-se obrigada a abdicar algumas das suas tradições 
para manter-se funcional. Hoje em dia, a produção em massa, industrialização, a 
internacionalização da venda de produtos e a expansão do mercado estrangeiro 
criam notáveis desvantagens para a venda e expansão da pasta Couto, pois esta 
depara-se com mais concorrência e com uma necessidade de inovar mais rápida 
e eficientemente.
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Temos o exemplo da Colgate, a Oral-B, 
Sensodyne e Aquafresh como concorrência 
difícil de ultrapassar. Marcas estas que 
obtêm grande vantagem em termos 
de produção e quantidade. Também as 
marcas brancas são uma ameaça em 
termos de preço, pois uma produção em 
massa e/ou a utilização de ingredientes 
mais baratos abrange mais eficientemente 
as necessidades atuais da sociedade que 
é um consumo rápido, eficaz e barato. 

Paralelamente, o que a impede de aumentar 
as vendas é o mesmo que a impede de 
apresentar falência e de desaparecer: 
a sua forte identidade. A criação de 
novos produtos e a adaptabilidade às 
necessidades atuais são, apesar de tudo, 
um fator crucial para o desenvolvimento 
da empresa. No entanto, por mais 
que a Couto, S.A. tente moldar-se às 
necessidades atuais, não poderá afastar-
se da tradição, sendo esta que a única e 
tão emblemática. A pasta Couto está de 
facto, graças a esse movimento, a tornar-
se num ícone da identidade portuguesa, 
suportado por uma comunidade nicho.
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CONCLUSÃO

Podemos concluir então, que a marca Couto S.A. é das marcas portuguesas mais 
emblemáticas. O facto de solucionar um problema importante na época em que foi 
criada, juntamente com a maneira como foi publicitada, tornou-a num verdadeiro 
caso de sucesso. 

Hoje, sustém a sua existência apenas ao ser vendida em lojas de caracter tradicional 
ou nostálgico. Sendo suportada apenas por uma pequena comunidade de clientes 
que a procuram, provavelmente pelo seu peso histórico. Se a Couto, S.A. em 1930 
em diante soube responder tão bem às necessidades da população, também hoje 
conseguiria fazer o mesmo. Recuperando o seu sucesso, através da identidade de 
um produto histórico alienado ao desejo pelo original, da atualidade. Tendo em 
conta que hoje está muito na moda o ar “vintage”, a empresa tem grande vantagem 
neste âmbito, em relação à concorrência. No entanto, o design não basta para 
relançar a Couto S.A. 

Na nossa opinião, a marca deve apostar no marketing e publicidade. Aumentando 
a sua visibilidade, tanto em revistas e anúncios gráficos (mupies, cartazes, etc); 
falando com os dentistas, obtendo assim a sua aprovação e consequentemente 
ganhando a confiança dos consumidores; e ainda colaborando com influenciadores, 
de modo a dar uma essência jovem e atual a um produto que, afinal de contas, não 
é tão novo assim.

Como tal, não deve perder prestígio nos dias de hoje. Deve reinventar-se, mantendo 
a sua essência e carácter. Se teve tanto sucesso nos anos em que foi criada, 
certamente saberá regressar agora. 
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