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Diante de um dólar caro, os cosméticos brasileiros têm sido a primeira opção daquele 
consumidor que busca menores preços, sem perder qualidade, Não à toa. O câmbio — cuja 
média de outubro ficou 21% acima da média de setembro — encareceu, e muito, os 
cosméticos importados. Alguns itens chegaram a ter altas acima de 30% no último mês. De 
perfumes a hidratantes, segundo lojistas, a hora é de o varejo explorar o que há de melhor 
made in Brazil. 
 
Por algum tempo tivemos maior reconhecimento fora do país. Em feiras na Europa e em 
Dubai, por exemplo, temos grandes compradores. As pessoas, independentemente da classe 
social, estão mais interessadas em se cuidar, cuidar da beleza, da saúde, do corpo. E 
oferecemos isso com um preço mais baixo do que as empresas estrangeiras que exportam 
para o Brasil — disse Luís Carlos de Sá, proprietário da indústria de cosméticos Never. 
 
Maracujá, guaraná, açaí, café, bambu e cacau, por exemplo, aparecem como essências de 
vários cosméticos do país. De Minas Gerais para Niterói, surge a marca Kapeh, com xampu, 
hidratantes e sabonetes, à venda no Studio Café, aberto há duas semanas no município. E, no 
Armazém Amazônico, quiosque no Botafogo Praia Shopping, os artigos de beleza não 
sofreram remarcação de preços desde o ano passado. Um dos destaques da loja é a linha 
Andiroba — semente indicada para tratamento de pele e cabelos ressecados — com produtos 
que custam de R$ 6,50 a R$ 19,90. 
 
Não tivemos aumento no custo do produto para o cliente e mantivemos o mesmo preço de 
2007. Em geral, os cosméticos fabricados com recursos extraídos da natureza são mais 
baratos que os manipulados em laboratório, com a vantagem de se utilizar um tratamento de 
propriedades naturais — disse Fernanda Rugai, dona do quiosque. 
 
Enquanto alguns setores amargam retração nas vendas, alguns lojistas de beleza não têm do 
que reclamar. Segundo Armando Einsfeld, franqueado do Boticário, as vendas da filial do 
BarraShopping cresceram 12% em outubro frente a igual mês de 2008, com destaque para os 
itens de maquiagem e perfumaria. Na Mahogany Rio Sul, a alta do dólar fez com que muitos 
consumidores de importados migrassem para os produtos da linha, fazendo com que a loja 
atingisse uma alta de 40% nas vendas desde o início da crise no país. 
 
Até as clínicas de estética e salões de beleza percebem que os tratamentos feitos com 
produtos nacionais atraem mais o consumidor, especialmente em momentos de incertezas. 
No Espaço Coiffeur Longevitá, por exemplo, um dos tratamentos mais procurados é a 
máscara de argila. 
 
Tivemos um aumento de 15% nesse tratamento — apontou Lúcia , sócia do espaço.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 8 nov. 2008, Economia, p. 36. 


