


—> MERCADO

nstalada no bairro paulistano dos Jardins, a loja da Eos Cos-
méticos chama a atenção não só pela arquitetura, mas princi-
palmente pela atmosfera. O espaço é um convite ao exercício
dos sentidos, do olfato ao tato. Os 90 produtos da marca, entre
sabonetes, xampus, cremes, perfumes e velas, podem ser ex-
perimentados sem cerimônia. E a intenção é esta. "Nossa linha
tem por base a riqueza mineral da água, respeita a natureza da
pele e busca restaurar sua barreira de proteção natural", afirma

Mariângela Bordon, 50 anos, dona da Eos Cosmé-
ticos. Criada há um ano e meio, a marca é volta-
da ao público A/B, e, até meados de 2009, além
de duas lojas próprias, será distribuída em 400
pontos-de-venda, entre drogarias e perfumarias.
Hoje, está presente em 250 endereços.

A Eos é a segunda investida da empreendedora
no setor. Depois de vender a marca de produtos
para cabelos OX, a primeira à base de tutano de boi,
em 2004, e de cumprir um período de "quarente-
na", Mariângela retornou ao universo dos cosmé-
ticos. "Eu acredito que ainda há espaço para quem
oferece um produto com diferencial e valor agre-
gado, embora a competição seja acirrada", diz.

A volta da empresária ao mercado de cosméticos
é uma prova do quanto o setor é sedutor e receptivo
a novidades. Os números confirmam. O Brasil é o
terceiro maior mercado consumidor de produtos
de higiene e beleza, atrás dos Estados Unidos e do
Japão. O ramo apresentou um crescimento médio
anual de 10,9% nos últimos 12 anos e passou de
um volume de vendas de R$ 4,9 bilhões em 1996
para R$ 19,6 bilhões no ano passado. "A expectati-
va é fechar 2008 com um faturamento de R$ 21,2
bilhões", afirma João Carlos Basílio, presidente da
Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pes-
soal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec). Estima-se
que do início da década de 90 para cá, 200 empresas
sejam abertas a cada ano. Todas embaladas pelo au-
mento do consumo, predisposição do brasileiro em
conferir novidades, acesso à tecnologia de ponta,
boa oferta de terceirização de produção, além do
aumento da expectativa de vida, que traz a rebo-
que a necessidade de conservar uma impressão de
juventude (veja os gráficos na pág. ao lado).

Na visão de Basílio, apesar da instabilidade eco-
nômica internacional, o cenário é positivo. "Cres-
ceremos em menor escala, mas acima da média das
demais indústrias", diz. O que estimula o desenvol-

vimento, na visão dos especialistas, é uma mudança
no comportamento do consumidor, que cada vez
mais valoriza suas necessidades e desejos. Estudos
demonstram que, em tempos de recursos limitados
para se investir em bens maiores, as pessoas atenuam
suas frustrações com pequenas indulgências", afir-
ma Márcia Oller, consultora de marketing e varejo
da MK5. "Se eu não posso comprar o carro dos meus
sonhos, pelo menos posso me dar ao luxo de con-
sumir meu creme preferido." Ela lembra que esse foi
um comportamento típico do pós-guerra, quando
a economia sofreu um forte abalo e as mulheres,
recém-chegadas ao mercado de trabalho, levaram as
vendas dos cosméticos da Avon às alturas.

RECÉM-CHEGADO
Otimista com o comportamento revelado pela

indústria da beleza, o empresário Agnaldo Serra
Júnior, 72 anos, não recuou diante dos primeiros
sinais de instabilidade. Pelo contrário, seguiu seu
planejamento à risca. A Cosmética, uma das mais
novas marcas do país, foi lançada dia 24 de outubro,
em São Paulo, no auge do sobe-e-desce das bolsas
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de valores. "Investi R$ 4 milhões na cria-
ção de uma linha de produtos orgânicos
para higiene pessoal, uma tendência que
já é forte na Europa, nos Estados Unidos
e no Japão", afirma Serra Júnior. Ainda
tímida, com quatro produtos e produção
terceirizada de 80.000 unidades mensais,
a Cosmética tem planos de somar 100
itens até 2011, abrir uma loja-conceito
na capital paulista, ganhar distribuição
nacional e faturar no primeiro ano R$ 1,5
milhão. "Nosso objetivo é atuar em ni-
chos e virar referência para o consumidor,
mesmo respondendo por apenas 1% do
mercado", diz o empresário.

LANÇAMENTOS CONSTANTES
Ciente de que sem diferenciais não

atingirá seus objetivos, Serra Júnior pro-
cura oferecer produtos únicos ao merca-
do. Entre as novidades, está o enxagua-
tório bucal em pó, à base de ingredientes
naturais, que deverá chegar às prateleiras
em janeiro. "Trata-se de uma revolução
na linha e uma demanda do próprio con-
sumidor, que pede a cada dia mais prati-
cidade", afirma o empreendedor.

Assim como a Cosmética, que tem
apenas sete funcionários, a maioria dos
negócios do setor é de pequeno e mé-
dio portes. De acordo com a Abihpec,
das 1.596 empresas ativas, apenas 15
são grandes. Mas embora representem
apenas 30% do faturamento do ramo,
os pequenos fabricantes têm um papel
importante no desenvolvimento dessa
indústria. Na visão dos especialistas, por
trabalharem basicamente em nichos, eles
buscam diferenciais e acabam por criar
produtos na medida para as necessidades
de seus consumidores.

Se há pouco mais de duas décadas
um mesmo creme era usado para tra-
tar o rosto e o corpo, hoje as ofertas
são muito mais segmentadas. Segundo
levantamento feito pelo Laboratório de
Monitoramento Global de Embalagens,
da ESPM, em 2007 chegaram ao merca-
do 73.381 produtos de higiene e beleza,
dos quais 2.370 criados no Brasil. "A



cada dez lançamentos feitos por aqui, oito são
de cosméticos" diz Fábio Mestriner, coordenador
do Núcleo de Embalagens da ESPM.

Investir em novidades, de acordo com os espe-
cialistas, é um dos principais caminhos para se con-
quistar bons resultados em um mercado competitivo
como o de cosméticos. A receita vale para grandes
e pequenos. Com 2.500 lojas em 1.400 cidades e
presente em 20 países, O Boticário lança em média
200 produtos por ano e mantém 600 itens em linha.
"A indústria movimentou R$ 832 milhões em 2007,
com crescimento de 23% em relação a 2006. Em
2008, o faturamento deverá ser 18% superior ao do
ano passado" afirma o presidente Artur Grynbaum.
Considerado a maior rede de franquias de cosméticos
do mundo, O Boticário investe constantemente na
inovação de seus produtos e no visual de suas lojas,
que ganham nova roupagem de cinco em cinco anos.
Grynbaum observa que, das 2.500 franquias da rede,
1.100 já estão adaptadas ao novo formato, com um
incremento médio de 15% nas vendas.

INVESTIMENTO EM NICHOS
Seja qual for o canal de distribuição escolhido

- venda direta, franquias, catálogos, varejo tra-
dicional ou virtual —, o caminho para conquistar
uma fatia desse mercado é apostar na segmentação.
"O segredo está em não tentar competir apenas no
preço e bater de frente com os grandes fabricantes,
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mas em investir em inovação e despertar a compra
por impulso", afirma Eugênio Foganholo, diretor da
Mixer Desenvolvimento Empresarial, consultoria
de varejo e bens de consumo (leia o quadro abaixo).
Os especialistas sinalizam que há boas chances na
área industrial para quem deseja investir em pro-
dutos infantis, que respondem por apenas 2% do
mercado nacional e têm um grande público-alvo,
já que um terço da população brasileira tem menos
de 14 anos; em linhas para a terceira idade, pois
os idosos já somam 12% da população mundial e
serão ainda mais representativos nas próximas dé-
cadas; e no segmento de orgânicos, que no mundo
movimenta R$ 13 bilhões.

A empresária Clélia Cecília Angelon, dona da
Surya Cosméticos, de São Paulo, sabe o que significa
apostar em um novo conceito e atuar em um seg-

OFEREÇA algo único, realmente inovador

na formulação, nos princípios ativos, na

embalagem ou no serviço agregado

SAIBA que, quanto mais específico for

o produto, mais chance ele terá de dar

certo. Esse é um mercado de nichos

PROCURE terceirizar a produção, já que

os investimentos em máquinas, insumos e

pessoal especializado são altos

SEJA criterioso na escolha dos fornece-

dores. A legislação exige certificação de

origem dos ingredientes e registro das

fórmulas nos órgãos de saúde e vigi-

lância sanitária. Qualquer deslize pode

custar caro ao negócio

MANTENHA uma relação estreita com

a empresa terceirista, a fim de assegu-

rar qualidade, quantidade, reposições

e acompanhamento das tendências do

mercado, além dos registros da empresa

nos órgãos competentes

ESCOLHA o canal de distribuição em que

deseja atuar e foque seus esforços — não

queira abraçar o mundo. Trabalho bem-feito

garante sucesso até mesmo de porta em

porta: vide o exemplo da Natura

AFINE sua logística. O produto deve che-

gar ao ponto-de-venda na data marcada e

nas condições determinadas pelo pedido

DÊ atenção especial às embalagens. De-

signs exclusivos custam mais e exigem

um tempo maior para serem produzidos.

Em compensação, garantem identidade

ao produto. É preciso pesar o quanto se

está disposto a gastar



mento específico. Ela foi uma das primeiras a lançar
no país xampus e cremes orgânicos à base de ativos
da flora brasileira. "No início, só encontrava recepti
vidade em lojas de produtos naturais. Aos poucos, as
pessoas foram revendo seus conceitos de vida e va-
lorizando nossas linhas" afirma. No exterior, porém,
eles sempre tiveram boa aceitação. A empresa, que
faturou no ano passado R$ 10 milhões, exporta para
21 países, tendo como principais destinos Estados
Unidos, França e Japão. Para Clélia, o lançamento da
linha capilar Orgânica de Frutas, somado à partici-
pação em cerca de 20 feiras especializadas, garantiu
à Surya um crescimento de 45% em relação a 2007.

» Clélia Cecília Angelon,
dona da Surya Cosméticos:
exportação para 21 países

"Um percentual que não deverá se repetir em
2009, por conta da desaceleração do consu-
mo, mas que será perseguido de perto com
a abertura de novos mercados, entre eles, a
Rússia", diz a empresária.

FUTURO PLANEJADO
Embora o ramo pareça imune à crise, os

especialistas advertem que esse é um dos
mercados mais trabalhosos, seja para acertar
o público-alvo, seja para se adequar à legisla-
ção. "Sem conhecer a concorrência e praticar
um marketing agressivo, é difícil sobreviver",
afirma Marilene Coelho, 43 anos, dona da Bel
Col Cosméticos, de São Paulo. Pioneira na
introdução de cremes com 50% de colágeno
na formulação no mercado nacional, quando a
concorrência ainda oferecia no máximo 10%,
a empresária conta que levou cinco anos para
operar no azul. "Cheguei a vender cerveja na
praia para pagar o salário dos funcionários,
mas não deixei de investir em novos produtos
com o respaldo da biotecnologia", conta.

Persistência, na visão de Marilene, é uma
das virtudes para quem espera vencer nessa
área, principalmente quando de saída você
erra em um ponto essencial: o canal de dis-
tribuição. Por três meses, os cosméticos da
Bel Col foram vendidos de porta em porta
e o retorno, segundo a empresária, foi nulo.
"Não recebi 70% do que vendi. Parti rapidi-
nho para uma rede de distribuidores."

Com 15 anos de mercado, a Bel Col aplica
10% do faturamento médio anual de R$ 6 milhões
em novas formulações, tem 69 produtos em linha
para uso doméstico e em cabines, apresenta cerca de
15 lançamentos por ano, exporta para nove países e
mantém 20 centros técnicos para treinamento de pro-
fissionais. Os planos para 2009 incluem o aumento
da linha corporal, implementação do plano de carreira
para os 39 funcionários e início das obras da fábrica
em Cabreúva, interior de São Paulo. "A ordem é ter
cautela e ficar atento aos movimentos da economia,
mas jamais deixar de apostar no próprio negócio. Não
é a primeira vez que enfrentamos turbulências econô-
micas. A experiência nos deixa mais fortes."
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