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Brasil é segundo maior mercado em perfumaria e produtos para cabelo 
 
O Brasil está mais cheiroso. O aumento do poder aquisitivo das classes C e D em 2007 colocou 
o País na posição de segundo maior consumidor mundial de desodorantes, produtos para 
cabelos, higiene bucal, perfumaria e cosméticos masculinos e para crianças. A pujança desse 
mercado já faz com que grandes empresas, como a Avon e Unilever, aumentem os 
investimentos para atender à crescente demanda. 
 
"A classe C está entrando com um enorme força nesse mercado. Não que esses consumidores 
estejam começando agora a usar produtos de higiene e beleza; eles já usavam, mas para 
ocasiões especiais. A novidade é que os estão incorporando ao dia-a-dia", diz João Carlos 
Basílio da Silva, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos (Abihpec). 
 
O País já ocupa, desde 2006, a terceira posição entre os maiores mercados de produtos de 
higiene pessoal, perfumaria e cosméticos do mundo, perdendo apenas para Estados Unidos, o 
maior mercado, e Japão. Com um faturamento de US$ 22,23 bilhões, essa indústria registrou 
um crescimento de 22,6% em 2007, segundo dados do Euromonitor, empresa de pesquisa de 
mercado. Só nos primeiros seis meses de 2008, essa indústria cresceu 7,73% em vendas em 
relação ao mesmo período do ano passado. 
 
O Brasil já é o segundo maior em vendas para a multinacional Avon, que acaba de anunciar o 
investimento de US$ 150 milhões na construção de um novo centro de distribuição, na cidade 
de Cabreúva, a 80 km de São Paulo - será o maior da empresa no mundo. Dentre os 100 
países onde a companhia está presente, o Brasil tem também a maior força de vendas: 1,2 
milhão de revendedoras.  
 
Os produtos mais comercializados no último ano foram os cremes anti-sinais, maquiagem e 
perfumes. "Como estamos padronizando nossas linhas ao redor do mundo, baixamos custos e 
tornamos os produtos acessíveis a pessoas com menos recursos", diz Luiz Felipe Miranda, 
presidente da Avon Brasil. "Certamente o crescimento desse público no Brasil é um dos fatores 
para o nosso crescimento também." 
 
A Jequiti, empresa de cosméticos do Grupo Silvio Santos criada em 2006, faturou R$ 21 
milhões no ano passado e acredita que pode ultrapassar o dobro deste valor nesse ano. Ela 
atua com vendas diretas, como Avon e Natura, e foca o público das classes B, C e D. 
"Oferecemos cerca de 400 produtos com ingredientes nacionais e importados por um preço 
muito acessível", conta o diretor-geral de Cosméticos do Grupo Silvio Santos, Lázaro do Carmo 
Jr. Um creme anti-sinais da marca custa em torno de R$ 50, valor 40% inferior ao de 
concorrentes. Ele conta que as consultoras que vendem a marca são reflexo da população 
brasileira, o que cria identificação com as clientes. "O que é maioria no Brasil é maioria na 
Jequiti."  
 
AJUSTES 
 
Para vender para as classe C e D, as empresas têm feitos ajustes, em especial nos preços. A 
Natura reduziu valores dos itens de linha básica (xampus, sabonetes e desodorantes) para 
facilitar o acesso aos consumidores. "Após conhecerem a marca, as pessoas buscam mais 
opções. Anti-sinais, hidratantes e sabonetes são os que mais crescem", diz o vice-presidente 
de negócios da Natura, José Vicente Marino. 
 
A Procter&Gamble fez no último mês um reposicionamento da marca de tintura Wellaton. 
"Reduzimos o preço da linha, para jovens que estão começando a usar tintura", diz a diretora 
de marketing da P&G Beauty, Juliana Azevedo. 
 

 



Leia mais: 
 
Higiene cresce mais que beleza 
 
Desodorante, antisséptico bucal e papel higiênico foram os itens com maior expansão no País 
em 2007 
 
Não são os produtos de beleza que mais ganham o consumidor das classes C e D. À frente dos 
cosméticos, os itens de higiene pessoal, como desodorantes, antissépticos bucais, papel 
higiênico e absorventes são os que mais avançam no banheiro desses brasileiros.  
 
Um levantamento realizado pela empresa de pesquisa de mercado Nielsen aponta que em 
2007 as vendas de desodorantes cresceram 24,7% em vendas no País, o de antissépticos 
bucais, 17,8%, e o de papel higiênico, 9,5%. Em volume de produtos, os antissépticos bucais 
cresceram 28,7%, enquanto desodorantes avançaram 12,3%. O terceiro lugar ficou com os 
lenços umedecidos, usados para a limpeza de pele, que cresceram 7%. 
 
"Ao final de 2008, o Brasil deverá assumir a liderança mundial no segmento de desodorantes", 
avalia João Carlos Basílio da Silva, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Higiene 
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec). Segundo ele, a diferença para o maior mercado 
de desodorantes, o americano, é de apenas US$ 50 milhões em vendas.  
 
A gigante Unilever está investindo R$ 75 milhões em campanhas de marketing para promover 
o uso do produto. Em 2003, o índice de penetração do produto entre os brasileiros era de 
76%. "Hoje o desodorante já é um produto com 87% de penetração no Brasil", diz a diretora 
de Marketing de Desodorantes da multinacional Unilever, Roberta Santanna. "Mas isso significa 
que 13% dos brasileiros não usa desodorante; ainda é um bom espaço pra crescer." 
 
Ela diz que a maioria dos consumidores (45%) utiliza o tipo roll-on, mais caro que o spray, 
porém mais acessível que o aerosol. "Para explorar esse mercado, toda nossa estratégia de 
comunicação visa mostrar às pessoas como o uso é relevante." O produto de acesso da 
empresa tem valor médio de R$ 2,50. "Mas o portfólio completo contém 120 itens, porque é 
preciso oferecer todo tipo de produto para todo tipo de público, em todo o tipo de 
embalagem." 
 
BOCA E BARBA 
 
De acordo com Basílio, é expressivo o crescimento dos enxaguatórios bucais. Só no primeiro 
semestre, esse tipo de produto cresceu 29,56% em volume de vendas. "É um produto que 
vem sendo mais incorporado em função da publicidade agressiva. Há três anos vem crescendo 
nesse ritmo", diz. Outra categoria em expansão é de produtos preparatórios para barbear - 
expansão de 17,32% em volume. 
 
Segundo a diretora de marketing da P&G Beauty, divisão da multinacional Procter&Gamble, 
Juliana Azevedo, todas as categorias de higiene pessoal crescem. "Vimos um aumento de 
consumo em todos os nossos produtos de baixo e médio valor e também a migração de alguns 
consumidores de produtos médios para aqueles de maior valor."  
 
Conforme o frio acaba e o verão se aproxima, o consumo também tende a aumentar. "No 
verão, as pessoas querem estar mais bonitas e compram mais produtos para o corpo e 
cabelos: é o pico de vendas de xampu e coloração." Ela diz também que o mercado de higiene 
e beleza cresce movido a inovações: "Cerca de 40% de todos os produtos à venda hoje no 
Brasil estão na prateleira há menos de dois anos." 
 



 
 

 
Leia mais: 
 
Brasileiras são as que mais tingem os cabelos 
 
As vendas de produtos para cabelos no Brasil crescem quatro vezes mais que a média mundial 
e devem permanecer nesse ritmo pelo menos até 2010. "Cabelo no Brasil é arma de sedução", 
diz João Carlos Basilio da Silva, presidente da Abiphec. "O Brasil teve desempenho fantástico 
nessa categoria em 2007. Enquanto o mercado mundial cresceu 5,7%, o Brasil obteve um 
aumento de 25,8%." 
 
Segundo ele, as brasileiras são as que mais tingem os fios: o índice de penetração de tinturas 
entre o público feminino chega a 98%, um recorde mundial. Mas há espaço para crescer. "Aqui 
no Brasil os consumidores de tinturas pintam os cabelos a cada três meses, enquanto o prazo 
ideal seria um mês e meio, o tempo médio que as raízes do cabelo levam para crescer", diz 
Juliana Azevedo, diretora de Marketing da P&G Beauty, que no Brasil comercializa as marcas 
Wella e Koleston. Segundo a executiva, o Brasil supera gigantes como Estados Unidos e China 
em vendas de produtos pós-xampu. "A maioria dos brasileiros, cerca de 62%, lavam os 
cabelos mais de cinco vezes por semana", diz Juliana. "De todos os condicionadores e cremes 
pós-xampu vendidos no mundo, 12% são vendidos no Brasil." 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 21 set. 2008, Economia & Negócios, p. B10-
B11. 


