
Vendas de cosméticos de luxo sofrem nos EUA 

O NPD Group divulgou dados que mostram o "sofrimento" do mercado de beleza de prestígio 
com a crise e o ranking dos 5 perfumes mais vendidos no país. 

Para quem apostava que o setor de beleza poderia sair imune (ou ao menos, com ferimentos 
leves) da atual crise econômica, pode começar a se preoucupar. O instituto de pesquisas NPD 
Group, um dos mais importantes do mercado de beleza, divulgou os números sobre o 
desempenho do setor em 2008 e, pela primeira vez, todas as três categorias (fragrâncias, 
skincare e maquiagem), apresentaram maus resultados e as vendas totais de cosméticos de 
prestígio caíram 3% em relação ao ano de 2007. 

O mercado de beleza de prestígio nos Estados Unidos, fechou 2008 com vendas de US$ 8.3 
bilhões. A categoria mais afetada, como já era sabido pelo próprio mercado, foi a de perfumes, 
com vendas de US$ 2.68 bilhões, 6% inferiores a 2007. 

Tanto os perfumes masculinos quanto os femininos apresentaram queda, de 8% e 5% 
respectivamente. Mas, de acordo com o NPD, os Gift Sets de valores mais elevados, 
comercializados por preços entr US$ 60,00 e US$ 100,00, representaram um certo alento para 
a categoria, sendo responsáveis por 65% dos kits comercializados no período, ante 40% no 
ano de 2005. Esse segmento específico, apresentou em 2008, crescimento de 12% em valor e 
de 11% em unidades vendidas. 

Além disso, apesar da queda no número de lançamentos, fortemente puxada pela baixa de 
20% no número de novidades para o público masculino, as fragrâncias feminias lançadas no 
último ano, apresentaram um crescimento de 9%. O NPD também divulgou o ranking das 5 
marcas mais vendidas em 2008: 

Top Five Fragrance Brands in 2008  

1. Acqua Di Gio Pour Homme, Giorgio Armani/ L´Oréal (foto) 

2. Beautiful, Estee Lauder  

3. Coco Mademoiselle, Chanel  

4. Light Blue, Dolce & Gabbana/P&G 

5. Chanel No. 5, Chanel 

Queda em Maquiagem causa surpresa 

As vendas de maquiagem no canal atingiram US$ 3.2 bilhões, queda de 3%. Enquanto as 
vendas de fragrâncias já apresentavam tendência de queda ao longo dos últimos anos, o 
declinío nas vendas de maquiagem foi encarado como um fato que causou certa surpresa. O 
ano de 2008 marca a primeira queda para a categoria, que apresentou baixa em todos os 
segmentos, incluindo produtos para face, boca e olhos.  

De acordo com o NPD, a queda poderia ser pior, não fossem algumas categorias, como o das 
maquiagens de apelo natural. Os produtos para face de posicionamento premium e preço mais 
elevado, também se mantiveram fortes. 

Já o mercado de Skincare permaneceu estável (o que na atual conjuntura, pode ser 
considerado um ótimo resultado), com vendas de US$ 2.4 bilhões. As vendas de categoria 
englobam produtos para face, corpo, solares e cabelos. Entre os destaques da categoria, estão 
os antiidade, os produtos especializados, produtos de alto valor e as marcas naturais.  



Produtos que oferecem tratamento para problemas específicos como clareamento, vermelhidão 
e alergias, apresentaram crescimento de dois dígitos. Os produtos comercializados à preços 
superiores à US$ 70,00, cresceram 4% em valor, em relação à 2007. Por fim, as marcas de 
produtos naturais, bem-estar ou spa, apresentaram crescimento de 6%, atingindo US$ 304 
milhões. 

O NPD entende por produtos de beleza de prestígio os produtos de perfumaria, skincare e 
maquiagem que tem as lojas de departamento como principal canal de distribuiação. 

"As realidades econômicas de 2008 criaram uma mudança fundamental nas expectativas dos 
nossos consumidores e na maneira em como eles se relacionam com o mercado de beleza. Em 
2009, temos que reconhecer que apesar de o consumo de produtos de prestígio não vai parar, 
ele vai mudou. Ele se tornou e vai se tornar ainda mais cuidadoso, mais seletivo e mais 
significante. Em todas as três categorias, existiram áreas que experimentaram crescimento, 
apesar da fraca performance geral. Nós observamos crescimento nas vendas de produtos mais 
caros, produtos naturais e de produtos de marcas conhecidas e confiáveis que apresentaram 
inovações," disse Karen Grant, vice-presidente de Beleza do NPD. 

"Seguindo em frente, precisamos continuar a olhar para essas oportunidades, achar novas 
maneiras de atingir os consumidores e construir um relacionamento e uma comunicação com 
eles. Esse relacionamento é uma parte cada vez mais significativa do valor total percebido pelo 
consumidor sobre o que estamos oferecendo para ele e onde ele vai fazer o seu investimento," 
finaliza Grant. 
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