
Mercado

PRODUTOS INFANTIS

Consumidores
do amanha

Cenário otimista impulsiona a indústria brasileira de higiene pessoal,
perfumaria e cosméticos, que tem no segmento infantil a segunda melhor

classificação no mercado de consumo mundial

A
indústria brasileira de higiene pes-
soal, perfumaria e cosméticos deve
fechar 2007 com alta de 13% em
seu faturamento, sobre os R$ 17,5

bilhões (US$ 8,1 bilhões) de 2006, segundo
os dados da Associação Brasileira da Indústria
de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
(Abihpec). De acordo com o levantamento
da entidade, entre 1996 e 2006, o setor tri-
plicou seu faturamento, apresentando um
crescimento anual médio de 10,9%. No pe-
ríodo, a indústria em geral cresceu 33,2% e o
PIB contabilizou alta de 32,6%, enquanto o
segmento cresceu 212,7%. Desde 2003, os

altos e baixos da indústria foram revertidos,
com a valorização do real, e a cada ano, o fa-
turamento evolui em dólares e em real. No
mercado mundial, o Brasil ocupa a terceira
colocação no ranking dos maiores índices de
consumo de produtos de beleza, atrás apenas
de Japão e EUA, com 6,7% de participação.
Para o mercado externo, o Brasil vendeu US$
137,5 milhões em 2006, importando US$
91,4 milhões, o que gerou um superávit de
US$ 46,1 milhões para a balança comercial.
Nos últimos cinco anos, as exportações regis-
traram um crescimento acumulado de 153%,
enquanto as importações evoluíram 47,7%.

O déficit comercial do setor, que atingiu US$
163,1 milhões em 1997, foi sendo reduzido
nos anos seguintes, atingindo USS 8 milhões
em 2001 antes de ser transformado em superá-
vit. A América do Sul é o principal mercado
brasileiro para os produtos do setor. Entre
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2005 e 2006, o aumento das exportações foi
influenciado sobretudo pela recuperação da
economia argentina. No mercado mundial, o
Brasil é o terceiro colocado entre os fornecedo-
res de produtos para banho, masculinos, de hi-

giene oral e cabelo, e o quarto, em cosméticos
cores; o quinto, em proteção solar; o oitavo,
em produtos para pele; e o nono, em produtos
depilatórios. Seu mercado mais forte é o de
produtos infantis, que ocupa a segunda coloca-
ção no ranking de consumo mundial.

Crianças e jovens
ditam tendência

Q uando os pequenos ditam as regras, a
criatividade das empresas corre solta,
com linhas exclusivas de produtos em

embalagens cada vez mais inovadoras. No
segmento, muitas são as apostas no licencia-
mento de personagens em quadrinhos e dese-
nhos animados para fisgar a imaginação do público infantil. Para crianças a partir de três

anos, a Natura desenvolveu a linha Natura
Crianças de água de colônia para meninas e
meninos, além de shampoo, condicionador e
loção hidratante, todos os produtos ilustrados
com os personagens do Sítio do Pica Pau
Amarelo. Em outra tentativa de associar seus
produtos aos heróis da criançada, a Akla Cos-
méticos, licenciada da Mattel, recorreu à Bar-
bie para encantar as meninas apresentando
shampoos, condicionadores, loção hidratante
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Linha Sophie: O Boticário realizou pesquisas para
identificar perfil das garotas tweens, de 6 a 12 anos

e sabonete em frascos que re-
metem à silhueta da boneca e
produtos de cuidado com os
cabelos em embalagens ilustra-
das com imagens do filme Bar-
bie Fairytopia munidas de tam-
pas decoradas com glitter. Sem
esquecer dos meninos, a AMa
Cosméticos lançou a linha Hot
Wheels, também licenciada da
Mattel, composta por sham-
poo e condicionador nas ver-
sões Sport, Vitaminado e Mar
e Piscina. Com rótulos sleeve,
as embalagens seguem o pa-
drão de velocidade e perfor-
mance da marca Hot Wheels.
Para os cuidados com o corpo
dos meninos, a empresa apre-
sentou um desodorante roll-on
próprio para crianças.

A linha Megakids trouxe sham-
poos, condicionadores, gel e sabo-
nete do Super Homem e Bat-
man, do DC Comics da Warner
Bros, também investindo no li-
cenciamento de personagens.
Na mesma medida, algumas
empresas optam pela criação de
personagens próprias para ilus-
trarem suas embalagens, na ten-
tativa de aproximar os produtos
da linguagem de seu público-al-
vo. E o caso da linha Sophie, de
O Boticário, de produtos para
meninas, entre 6 e 12 anos, cha-
madas tweens, desenvolvida na
cor pink, que traz a personagem
Sophie. A linha conta com pro-
dutos comercializados nas emba-
lagens standard da marca e deo-
colônia em embalagens de vidro

Linha Hot Wheels:
sem esquecer
dos meninos.
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