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O número cada vez maior de mulheres aderindo às escovas progressivas já causa estragos no 
mercado de higiene e beleza. De acordo com pesquisa inédita feita pela consultoria Nielsen 
Brasil, o uso de técnicas de alisamento tem reduzido o volume de vendas de diversos produtos 
no país. Os xampus, por exemplo, registram queda de 5,6%, assim como os pós-xampus 
(condicionadores e cremes), com recuo de 8,5% entre janeiro e junho deste ano. As tinturas 
para o cabelo amargam retração de 3% no mesmo período. 
 
Já nos salões de beleza, o número de tratamentos cresce a cada mês e, em alguns casos, já 
representa até 40% do faturamento mensal da redes de beleza. Ao mesmo tempo, diversos 
fabricantes tentam se adaptar aos novos tempos. L'0réal, Embeleze, Natura, Niely e Mahogany 
investem em produtos para lavar e pintar apenas os cabelos alisados. 
 
Segundo Ana Carolina Franceschi, coordenadora de análises especiais da Nielsen, apesar de 
não haver um número que mostre o avanço das escovas progressivas no país, o mercado de 
produtos para o cabelo vem se retraindo, pois as mulheres, ao se submeterem às técnicas, 
têm de ficar sem lavar o cabelo por alguns dias e ainda reduzir as lavagens semanais por 
meses. 
 
Isso tudo acaba afetando as vendas dos produtos. O mesmo acontece com as tinturas, já que 
muitas mulheres deixam de pintar os cabelos devido ao alisamento. Essa é a principal hipótese 
para a retração dessas categorias no país, já que a renda do trabalhador está aumentando e 
impulsionando outros setores, como o de bebidas alcoólicas — explica Ana Carolina. 
 
Segundo a pesquisa da Nielsen, o número de lares compradores de xampus, condicionadores e 
tinturas este ano caiu 8%. Nos primeiros seis meses deste ano, os três segmentos 
movimentaram cerca de R$ 2,4 bilhões, detalha a consultoria. Além disso, Ana Carolina 
ressalta que outro fator pode ter atrapalhado o faturamento da categoria. 
 
A importância das vendas porta-a-porta cresceu este ano, passando de 35% para 42,4% do 
total. Por outro lado, supermercados, farmácias e perfumarias perderam participação. E 
diversas marcas de cosméticos só estão presentes nos canais tradicionais, atrapalhando, 
assim, seus negócios — ressalta. 
 
A Natura, por exemplo, principal empresa de venda porta-a-porta do país, tem em seu 
catálogo a linha Vitaplant, que oferece tratamento completo para as madeixas alisadas. São 
xampus, condicionadores, cremes para pentear e máscaras de tratamento com preços que 
variam de R$ 8,90 a R$ 27,90. 
 
Depois que decidiu alisar o cabelo, a vendedora Anielle Fahel passou a escolher produtos 
específicos. 
 
Meu cabelo é muito crespo. Luto contra ele desde os 15 anos. Depois que fiz alisamento, virou 
vício. Só uso produtos específicos que não têm sal. É muito nítida a influência da manutenção 
dos fios. O alisamento dura muito mais — diz Anielle, de 31 anos. 
 
A francesa L'Oréal também aposta nos produtos das linhas Professionnel e Matrix, voltados 
para cabelos artificialmente lisos. Segundo Rodrigo Miranda, diretor da linha Professionnel, as 
vendas crescem acima das expectativas. Além disso, o executivo ressalta que os produtos, 
vendidos apenas em salões de beleza, são necessários para dar continuidade ao alisamento, 
pois reduzem a umidade e dão mais brilho. 
 
O mercado de alisamento no Brasil já é maior que o de tintura. Hoje, o país é o terceiro maior 
consumidor mundial da companhia em produtos para manter os cabelos lisos — garante 
Miranda. 
 



Depois do advento da escova progressiva, o salão Espaço Divas, em Ipanema, registrou queda 
de 40% nas vendas de produtos "normais para os cabelos". Segundo o sócio Evânio Alves, as 
clientes preferem fazer a progressiva, que custa entre R$ 100 e R$ 200, do que investir em 
produtos que podem sair bem mais caros: um xampu, por exemplo, pode custar R$ 80. 
 
Na Embelleze, líder no segmento de alisantes, com 22,6% de participação nas vendas do país, 
cerca de 26% das unidades vendidas são itens de alisamento e relaxamento. A companhia 
lançou recentemente mais uma linha, a Tutane Força, com vários itens para manter os fios 
lisos. 
 
A rede Mahogany, com lojas em diversos shoppings do Rio, também criou linha exclusiva, a 
Texture K. Segundo Andréa Salema, uma das sócias da companhia, as vendas desses itens 
cresceram 20% este ano. 
 
A Texture K representa 5% do faturamento da Mahogany, número alto se contarmos que as 
lojas oferecem mais de 300 produtos — diz Andréa.  
 
 
Leia mais: 
 
Perucão faz a festa no salão 
 
Nos salões de beleza, uma nova fonte de renda. E muitas opções de escovas progressivas, 
como as de chantilly, algodão e bambu. A fase chocolate já passou, dizem especialistas. O 
Club Capelli, com espaços na Barra e no Leblon, realiza mais de 150 alisamentos por mês, 
cerca de 8% do total de atendimentos feitos pela rede. As técnicas, como a de orquídeas, 
respondem por 20% do faturamento. 
 
No RM Trends, os seis tipos de alisamento representam entre 30% e 40% do faturamento do 
salão. Para o cabeleireiro Tiago Parente, do Fashion Clinic, as técnicas respondem por 70% das 
receitas. Lá são mais de 15 formas de alisamentos definitivos e temporários, como escova 
marroquina, de chantilly e de algodão: 
 
Corri o avanço da tecnologia, acredito que as mulheres se sentiram mais seguras, até porque 
não são sempre definitivos. Aquele mito de que alisar cabelo fazia cair e danificava os fios 
mudou. Temos técnicas que não só alisam como nutrem e tratam os fios. Por isso, é 
praticamente impossível não conhecer alguém que já alisou as madeixas. Porém, é preciso 
saber quais os componentes utilizados no processo. 
 
No Werner e no Walter, as técnicas — todas sem formol — representam cerca de 7% do 
faturamento. 
 
                                      Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 10 ago. 2008. Economia, p. 38. 

 


