


Brasil é o terceiro maior con-
sumidor de cosméticos do
mundo. É o que indica o
Instituto de Pesquisas Euro-
monitor, responsável pelo
levantamento anual do con-

sumo do setor. Em relação ao ano ante-
rior, o mercado interno registrou um
crescimento de 26%, contra um aumen-
to estimado de 1,2% no mercado global.

Essa tendência de alta vinha se
registrando desde 2005, quando o
Brasil conseguiu passar à frente de
mercados tradicionais, como a
Alemanha e a Inglaterra. Atualmente,
com vendas no valor de US$ 18,2
bilhões, superou também o mercado
francês, ficando atrás apenas dos
Estados Unidos e do Japão, que ocu-
pam respectivamente o primeiro e o
segundo lugar.

Nos últimos cinco anos, as expor-
tações do setor de cosméticos tiveram
um crescimento acumulado de 138%,
atingindo US$ 484,4 milhões. Em
2006, a valorização do real em relação
ao dólar provocou alta nas importa-
ções do setor, que subiram 39%, se
comparadas ao ano anterior, chegando
a US$ 294,5 milhões.

No mercado interno, a indústria do
setor também registrou bons resulta-
dos, com um aumento de 5,6%, em

volume, e 14% em faturamento. Para
2007, a Associação Brasileira da
Indústria de Higiene Pessoal, Perfu-
maria e Cosméticos (Abihpec) estima
que o segmento cresça aproximada-
mente 12%. A previsão é que os inves-
timentos se mantenham em US$ 100
milhões, ao ano, até 2010, e sejam dire-
cionados prioritariamente à expansão
das fábricas já instaladas.

Os bons resultados já começavam a
ser comemorados ainda antes que 2006
terminasse, durante a Cosmoprof
Cosmética, a maior feira do segmento
no País, realizada em setembro último
e caracterizada estritamente como um
encontro voltado para a realização de
negócios. O evento, que conta com a
presença maciça da indústria nacional,
foi encerrado com mais de R$ 70
milhões em expectativas de negócios
no mercado interno e US$ 4,6 milhões
em vendas internacionais nos próxi-
mos 12 meses.

As rodadas de negócios organiza-
das entre os 22 compradores interna-
cionais trazidos ao Brasil pela Abihpec
(em parceria com a Agência de
Promoção de Exportações do Brasil -
Apex - e as empresas associadas) obti-
veram bons resultados, combinando os
interesses comuns entre esses profissio-
nais e os expositores do pavilhão. Um

balanço realizado com os participantes
do projeto registrou um valor superior
a US$ 9 milhões em expectativas de
negócios gerados apenas durante as
rodadas, sem contar os US$ 4,6
milhões efetuados no pavilhão de
exposições.

O setor de higiene pessoal, perfu-
maria e cosméticos como um todo
encerrou 2006 com muitos motivos
para comemorar. Segundo dados da
Abihpec, o faturamento foi de aproxi-
madamente R$ 17,3 bilhões no ano,
12,3% maior que em 2005, e cerca de
1,4 milhão de toneladas vendidas, o
que representa um aumento no volume
produzido de 7,6%. Mesmo com o câm-
bio desfavorável, as exportações do
setor, para 132 países, também aponta-
ram para um aumento de 20% em
2006, aproximando-se da casa dos US$
500 milhões.

João Carlos Basílio da Silva, presi-
dente da Abihpec, explica que em ape-
nas três anos o número de vendas exter-
nas dobrou. "O crescimento das nossas
exportações em 2006 superou a média
internacional, o que indica que estamos
aumentando nossa participação no mer-
cado mundial", afirmou Silva, ressaltan-
do que as importações também registra-
ram alta e devem crescer 35%, chegan-
do a US$ 285,4 milhões.

Text Box
Fonte: Brasil - Israel, n. 14, p. 136-137, 2007.




