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É possível ficar horas ouvindo Hirofumi Ikesaki contar histórias. Com uma memória invejável, 
é capaz de descrever os cachorros dos fazendeiros de café dos anos 40 e o tipo do 
encanamento das casas em São Paulo, em 1960. As minúcias são descritas com calma, no 
mesmo ritmo das pinceladas de tinta preta dos artistas japoneses de sumiê. E essa calma e 
detalhismo são totalmente contrastantes com o jeito do imigrante japonês conduzir seus 
negócios. 
 
Hirofumi Ikesaki fundou, há 44 anos, o grupo que leva seu sobrenome e hoje compreende 
todas as pontas do setor de beleza: varejo de cosméticos, móveis para salão, indústria de 
equipamentos, serviços de distribuição e feiras de negócios. E, todos os dias, Hirofumi atende 
a uma gama imensa de compromissos para que o negócio cresça cada vez mais. O empresário 
também virou referência dentro do bairro da Liberdade, que é uma de suas paixões. "Já posei 
para foto do lado de um latão de lixo reciclável na Itália porque meu pai queria levar o modelo 
para implantar no bairro", conta um de seus filhos, Ricardo, que o auxilia na administração dos 
negócios. 
 
Hirofumi também é membro da associação de comerciantes do bairro e do Rotary Club. Depois 
que começa a conversar, leva o assunto até o fim, independentemente do cargo que seu 
interlocutor ocupe. A entrevista ao Estado, por exemplo, ocorreu após encontro com 
pesquisadores japoneses e reuniões com assessores de candidatos à prefeitura de São Paulo. 
Hirofumi chegou ao Brasil na década de 30, como imigrante, com os cinco irmãos e o pai, para 
trabalhar na lavoura em Bastos, no interior de São Paulo. Mas, adolescente, percebeu que seu 
negócio era o comércio. 
 
Decidiu vir para a Capital, onde assumiu uma tinturaria. "Eu era muito bom e a tinturaria dava 
dinheiro, mas um dia eu vi que um cabeleireiro ganhava em uma hora o que um tintureiro 
ganhava em uma tarde. Aí, resolvi mudar de ramo", conta. 
 
Originalmente, o negócio começou como uma loja de cosméticos na rua Galvão Bueno, no 
bairro da Liberdade. Hoje, no mesmo local, está instalado um prédio de 10 andares onde mais 
de 16 mil itens são oferecidos aos consumidores e aos profissionais de salões de beleza. 
 
Feira de negócios movimentou R$ 140 milhões em quatro dias 
 
Além dessa loja, o grupo controla outra unidade no bairro de São Miguel Paulista e inaugurou, 
na semana passada, uma nova unidade na Liberdade. Há também outra loja no bairro, 
especializada em mobiliário para salões de beleza. Ao total, cerca de 5 mil clientes passam 
pelos caixas todos os dias. 
 
"Eu não entrei no negócio para perder. Quero estar sempre à frente, mas não por ganância. É 
para acompanhar a evolução do mundo", diz Ikesaki. A perspectiva é que neste ano o grupo 
cresça mais do que o mercado de cosméticos, que avança a um ritmo de 12% ao ano. 
 
EVOLUÇÃO 
 
Hirofumi diz que uma de suas maiores vontades é ajudar o mercado de cosméticos a crescer. 
"Esse mercado dá emprego. Esse mercado movimenta a economia. Precisa ter profissionais de 
qualidade no salão, nas lojas, nos concorrentes. Não quero competir com quem não é sério." 
Para isso, ele criou, dentro das unidades de varejo, centros de formação de profissionais, nos 
quais cerca de 2 mil cabeleireiros fazem cursos a cada mês com representantes das principais 
marcas de produtos e ferramentas. 
 
"Todos os dias vemos evolução em produtos, ferramentas e técnicas. A Ikesaki criou um 
ambiente que oferece isso", afirma Claus Borges, cabeleireiro e artista da Redken no Brasil, 
que usa equipamentos da marca Taiff para trabalhar. "Estão no mesmo nível dos secadores e 
chapas que vêm do exterior." 



 
Na terça-feira, foi fechado o balanço da Beauty Fair, feira do setor de beleza que a Ikesaki 
organiza e que reúne as principais marcas de cosméticos e equipamentos existentes no País. 
Nos quatro dias de evento, foram fechados algo em torno de R$ 140 milhões em negócios. 
 
"O Brasil virou referência no mercado de cosméticos, e a Beauty Fair é uma das feiras que 
projeta os produtos no exterior", diz a empresária Amália Sina, presidente da Sina Cosméticos. 
Além de participar da feira, ela também vende seus produtos nas lojas Ikesaki. "O sr. Ikesaki 
sempre me tratou da mesma maneira como ele trata as grandes empresas. Não importa se a 
pessoa está começando, como eu, ou se é um gigante. Para ele, somos todos iguais." 
 

 
Leia mais: 
 
Imigrante temia ser discriminado 
 
Ele não precisa as datas para não denunciar a idade. Hirofumi Ikesaki apenas conta que veio 
para o Brasil na década de 30, muito criança, com os cinco irmãos e o pai para trabalhar na 
lavoura em Bastos (SP). 
 
"Eu era bom com a enxada. Sabia 'amora', primeiro com a 'rima', depois com o esmeril pra 
ficar bem 'amoradinho'", conta o empresário, com o sotaque japonês que ainda lhe resta. Mas 
a vida na lavoura não lhe agradava. "Quando a lavoura é boa, pagam pouco. Quando é ruim, 
pagam muito. É muito risco, muita preocupação." 
 
Quando ficou doente e teve de se afastar do trabalho pesado da roça, Hirofumi ajudou um 
amigo do pai em um armazém de secos e molhados. "Era aquilo que eu queria. Vender. Queria 
ir para São Paulo." Quando o pai juntou dinheiro e comprou um sítio em Maringá, ele disse que 
não iria com eles. "Achei que ia apanhar do meu pai. Mas ele me mandou vender a fazenda 
recém-comprada, pois não iria separar a família", relembra, com olhos lacrimejantes. Ele 
admite que, apesar da vontade de ir a São Paulo, tinha medo da discriminação. Eram os anos 
40, logo após a 2a Guerra Mundial. "Alemão e italiano é que nem brasileiro, mas japonês você 
vê de longe." 
 
Na capital, arrumaram trabalho na tinturaria de um amigo da família, também imigrante. Eles 
assumiram a loja, que depois foi vendida para que Hirofumi desse início à sua loja de 
cosméticos. "Tinha concorrentes grandes, mas fui às escolas de cabeleireiros e colei meu 
cartão na porta. Não entregava, pra não parar em fundo de gaveta." A clientela surgiu, 
cresceu, e hoje o empresário se considera bem-sucedido. "Aprendi a não entrar em luta pra 
perder. Tem de correr pra estar na frente." 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 set. 2008, Economia, p. B15. 
 


