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De supérfluo a básico
É o que comprovam os números do setor de beleza. Brasileiros elevam o

consumo de produtos de higiene, cosméticos e perfumaria, impulsionados
por uma progressiva redução de preços

O
que há alguns anos eram conside-
rados supérfluos, inclusive taxados
como tal, hoje, os produtos de hi-
giene e beleza fazem parte da cesta

de compras de um maior número de brasilei-
ros, tanto em volume como em variedade.

O consumo brasileiro de cosméticos, per-
fumes e artigos de higiene pessoal saltou da
sexta para a quarta posição no ranking mun-
dial. O crescimento de 34,2% no consumo
de produtos de beleza em 2005, elevando o
faturamento para US$ 13,8 bilhões (conside-
rando o mercado de preços ao consumidor)
fez com que o Brasil ultrapassasse mercados
tradicionais, como Alemanha e Reino Unido,
permanecendo logo após EUA, Japão e Fran-
ça, enquanto o crescimento mundial ficou
em 8,2%. São dados expressivos do mercado
brasileiro, segundo a Abihpec - Associação
Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos (www.abihpec.org.
br), com base em pesquisas do instituto Eu-
romonitor. Para o presidente da Abihpec,
João Carlos Basílio da Silva, a expectativa é
de que, com um crescimento anual superior a
20%, possa se atingir a terceira posição em
2007 ou, no máximo, em 2008.

Considerando os dados da Abihpec, a in-
dústria do setor fechou 2005 com crescimen-

João Carlos Basílio: expectativa é atingira
terceira posição em 2007 ou 2008.

to de 14%, alcançando R$ 15,4 bilhões ("ex-
factory" - preço de fábrica sem impostos),
contra R$ 13,5 bilhões em 2004. Em volume
de produtos, o setor movimentou 1,343 mi-
lhão de toneladas, contra 1,251 milhão de to-
neladas no ano anterior.

O desempenho do setor tem-se revelado
bem mais vigoroso que o restante da indús-
tria. Enquanto na média dos últimos cinco

anos, o PIB sofreu uma
variação de 2,2% e a in-
dústria em geral, 2,1%,
o setor de cosméticos
cresceu 10,7%. "Entre
as razões que explicam
esse crescimento estão a
redução da carga tribu-
tária de produtos como
protetores solares, papéis
higiênicos e absorventes,
a criação de novos hábi-
tos de consumo e o
constante esforço da in-
dústria do setor em lan-
çar novos produtos com-
petitivos no mercado na-
cional e internacional",
explica Basílio.

O desenvolvimento do

mercado trouxe consigo consumidores mais
exigentes em relação à diversidade e qualida-
de, e também ampliou o leque de consumi-
dores, atingindo classes de menor renda, re-
sultado de uma progressiva redução dos pre-
ços dos produtos, o que também beneficiou o
setor pelo aumento de vendas de produtos de
maior valor agregado, como hidratantes para
os cabelos e maquilagens, segundo Basílio.
Nos últimos cinco anos, a média dos preços
dos produtos de higiene foi de 3,71%, en-
quanto o índice de preços ao consumidor fi-
cou em 7,25% e o índice geral de preços foi
de 11,27%. A média do índice de preços de
produtos de beleza foi de 7,08%. "Essa redu-
ção de preços se deve aos investimentos reali-
zados pela indústria para driblar a competiti-
vidade entre as empresas", afirma. A previsão
é de que os investimentos se mantenham em
US$ 100 milhões ao ano até 2010 e sejam di-
recionados prioritariamente à expansão das
fábricas já instaladas.

A competitividade do setor vem sendo ali-
mentada pelo aumento do número de novas
empresas no setor. Só em 2005, 109 novas
fábricas foram instaladas em território nacio-
nal, registrando expansão de 8,7% no núme-
ro de empresas. No início de 2006, um total
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de 1.367 empresas estavam autorizadas e re-
gulamentadas junto à Anvisa - Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária.

O bom desempenho
das exportações

N o cenário de um câmbio desfavorável,
que tem predominado desde 2005, as

importações do setor tiveram um crescimen-
to de 34,8% se comparadas ao ano anterior,
atingindo US$ 211,3 milhões. Mesmo assim,

a balança comercial do setor se mantém posi-
tiva em USS 196,3 milhões, devido ao bom
desempenho das exportações de produtos
brasileiros, que cresceram 23% em 2005,
alcançando USS 407,7 milhões.

Nos últimos cinco anos, as exportações do
setor tiveram um crescimento acumulado de
120,7%, revertendo um déficit que era de
US$ 8 milhões em 2001. O Brasil vem am-
pliando sua participação no mercado interna-
cional, com a expansão do número de empre-
sas atuantes no exterior, e a experiência
adquirida ao longo dos últimos anos.

A valorização pela embalagem

T odo o glamour que está ligado ao univer-
so dos produtos de beleza e cosméticos de

certa forma é expresso por sua embalagem.
Em muitos casos, seu custo atinge quase 60%
do custo final de um produto, concentrando
em torno de si os desenvolvimentos mais so-
fisticados, com uso de matérias-primas dife-
renciadas, principalmente no caso de produ-
tos de valor mais alto, como perfumes, cre-
rnes e maquilagem. Aqui, abre-se um vasto
espaço para a criatividade dos designers, que
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podem ousar e experimentar com uma mar-
gem maior de possibilidades. Apesar dos bai-
xos volumes envolvidos no setor de beleza
quando comparado a produtos de consumo
massivo, a indústria nacional de embalagem
tem se capacitado para atender as necessidades
do mercado com a qualidade de fornecedores
internacionais, devido ao ganho em flexibilida-
de obtido pelos equipamentos mais modernos.

Essa realidade muda quando entramos no
campo dos produtos de higiene pessoal, en-
volvendo grandes volumes, distribuição por
grandes redes de varejo, no qual o ganho de
produtividade é fator essencial.

Observando os dados da Datamark (www.
datamark.com.br), consultoria especializada
no mercado de embalagem, na categoria de
cuidados para o cabelo, o xampu é acondicio-
nado basicamente em frascos de polietileno
de baixa densidade (PEBD), com mais de
50%, seguido por PVC e polipropileno (PP).
O mesmo vale para o condicionador. A tin-
tura para cabelo é envasada principalmente
em bisnagas extrudadas de alumínio (76%).

Para as fragrâncias, o frasco de vidro é a
embalagem por excelência. Algo em torno
de 27 mil toneladas de embalagens de vidro
é o quanto movimenta a indústria de perfu-
mes. Aqui, as possibilidades para o design

de frascos e tampas, sem contar os cartu-
chos, abrem-se para a criatividade dos pro-
fissionais. Outra importante categoria para
a embalagem de vidro é o esmalte, com
quase 5 mil toneladas.
• No mercado de sabonetes que movimenta
um grande volume de produtos, predomina o
invólucro flexível composto por papel e filme
de poliéster, com mais de 90% do mercado.
Os cartuchos de papelcartão, que marcam
um posicionamento de maior valor nesta ca-
tegoria, representam 2,5%.

Entre os desodorantes, presença massiva
do frasco squeeze (apertável) em PEBD,
com mais de 90% do mercado. A embala-
gem aerossol de alumínio detém cerca de
5,8% de participação.

No segmento de higiene bucal, as bisna-

gas laminadas detêm a quase totalidade do
mercado de cremes dentais. Entre os enxa-
güantes, cerca de 77% são envasados em
frascos PET; enquanto 22% utilizam fras-
cos de vidro.

O mercado de cremes para a pele, que,
no setor de beleza movimenta um dos ni-
chos de maior valor, serve-se de embalagens
variadas. Bisnagas, frascos e potes plásticos
dividem o mercado.

Não podemos nos esquecer dos cartuchos
de papelcartão, utilizados como embalagem
secundária, que movimentam em torno de
25.000 toneladas por ano no segmento de
higiene e beleza, liderados pelos cartuchos
de creme dental, seguido por fragrâncias e
sabonetes, neste caso como embalagem pri-
mária. Os cartuchos para perfumes, cremes e

maquilagem reservam um espaço
para a criação de uma série de efei-
tos de acabamento e impressão, co-
mo hot stamping, metalização, ver-
niz, corte e vinco diferenciado, uso
de cartões especiais, entre muitas
outras possibilidades, criando um
visual sofisticado, muito apropria-
do para o segmento.
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