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Indústria de cosméticos brasileira não vê motivos para
se preocupar com a crise, e aposta no atendimento
personalizado para aumentar ainda mais as vendas

Urna franquia comercializada a cada sema-
na. Essa é a meta do empresário Guilherme Já-
cob, dono da rede de lojas Akakia Cosméticos.
O plano foi traçado antes da crise econômica
mundial, "mas continua absolutamente o mes-
mo", garante o executivo. A empresa pretende
investir R$ l milhão em equipamentos até o
final de junho e quer duplicar sua capacidade
de produção neste ano. Com menos de três
anos de existência, a Akakia tem 140 unidades
franqueadas. No ano passado, faturou R$ 27
milhões, um crescimento de 30% em relação
a 2007. Para 2009; os planos são ainda mais
ambiciosos - crescer 40%. "Se tem uma crise
aí fora, seremos os últimos a entrar e os pri-
meiros a sair", afirma Jacob.

A crise mundial parece mesmo não ter
chegado à indústria nacional de higiene e
beleza. Dados da Associação Brasileira da In-
dústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cos-
méticos (Abihpec) mostram um crescimento
em 2008 de 10,4% em relação a 2007, sem
mudanças bruscas no último trimestre do pe-

ríodo. O Brasil foi o país que registrou o maior
crescimento no setor entre os top 10 do Euro-
monitor, ampliando sua participação no mer-
cado de 7,6% para 8,6%. Desde então, ocupa
a terceira posição no ranking mundial dos
maiores consumidores. Para João Carlos Ba-
sílio, presidente da Abihpec, há boas chances
do Brasil continuar avançando nesse ranking,
encabeçado por Estados Unidos e Japão.

O desempenho favorável do setor não é
novidade. Há 13 anos, o crescimento médio
deflacionado é de 10,6%, O que surpreende
é a continuidade dos resultados mesmo num
cenário de crise. "O setor tem se mostrado
muito agressivo nos seus investimentos em
marketing e pesquisa e desenvolvimento, Gra-
ças a esse empenho, o ritmo de lançamentos
e relançamentos tem se mantido em torno de
20 produtos por dia- índice semelhante ao de
2008. É natural que ganhemos espaço em rela-
ção a outros setores que ficaram mais tímidos
diante da crise", avalia Basílio. Ele acrescenta
ainda que os reajustes dos preços dos itens do
setor estão há mais de cinco anos abaixo dos
índices gerais apurados pela Fipe,

Números de 2009 já divulgados por gran-
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dês empresas comprovam o vigor desse mercado.
Uma das marcas líderes em cosméticos no Brasil,
a Natura registrou no primeiro trimestre um cres-
cimento de 26,5% na receita líquida, que somou
R$ 844,7 milhões. No relatório produzido para os
investidores, a empresa afirma que permanece
atenta aos movimentos da economia, "Continua-
mos, no entanto, confiantes na estratégia e vitali-
dade da nossa empresa, bem como no contexto
econômico no qual nosso modelo comercial se
insere", destaca o documento. Ainda no relatório,
a Natura chama a atenção para a "histórica resili-
ênciâ" do setor de cosméticos e perfumaria diante
das variações da economia.

Para a curitibana Racco, o momento também
é de euforia e números generosos. Há 21 anos no
mercado, a marca teve crescimento de 50% nos
últimos seis anos. A expectativa é crescer 40% em
2009- Para Carla Andrade, diretora corporativa da
empresa, o desempenho é resultado de investi-
mentos em inovação tecnológica e no conceito de
tratamento, Com a linha Ciclos, lançada há quatro
anos, a Racco alcançou consumidoras das classes
A e B, sem perder seu público original (classe C).
Um estudo feito pela empresa mostrou que as
mulheres consideram cosméticos como primeira
necessidade e estão dispostas a deixar de pagar a
conta de luz para não abrir mão da continuidade
de um tratamento cosmético.

Aliás, a noção de que produtos de higiene
pessoal e cosméticos não são supérfluos é ou-
tro fator que explica a resistência do segmento à
crise. Para Basílio, não há mais dúvidas de que a
sociedade brasileira vê os artigos de higiene como
de primeira necessidade - até por sua função em
termos de saúde pública. "Isso acontece com
muitos cosméticos também. Por exemplo, tintura
para cabelo é um cosmético, mas a pressão social
sobre quem deixa as raízes brancas ou mesmo
da cor natural aparecerem é tão intensa que esse
produto se torna de primeira necessidade, Uma
aparência malcuidada é interpretada como des-
leixo e isso reflete negativamente para a pessoa,
especialmente no seu ambiente de trabalho."

Indulgência

Para Sirnone Kier, gerente de marketing da
Mary Kay, marca americana de cosméticos, a crise
pode ser um motivo a mais para a compra de um
creme ou um batom. "Já que a consumidora não
pode comprar uma geladeira nova, acaba se per-
mitindo um mimo. É uma forma de se presentear
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num momento difícil." Gestora de produto da
Harry Cosméticos, fabricante da marca Ecologie,
Alessandra Rinaldi também acredita num impac-
to positivo da crise para o setor. "Por enquanto
o mercado de cosméticos não sentiu o impacto
da crise. Pelo contrário, as pessoas estão mais im-
pulsionadas a comprar cosméticos de maior valor
agregado para suprir suas necessidades de com-
pra, uma vez que "está proibido o endividamento
a longo prazo", avalia a executiva.

Uma pesquisa realizada recentemente pelo
instituto LatinPanel corrobora com essa idéia de
"pequenas indulgências" do consumidor brasi-
leiro. Com a crise, muitas pessoas desistiram de
comprar marcas premium e migraram para outras
de médio e baixo custo com o objetivo de ajustar
o orçamento doméstico. Foi o que aconteceu, por
exemplo, com os produtos de limpeza, bebidas e
alimentos, Já nos itens de higiene pessoal, as pre-
mium saltaram de 44%, em 2007, para 49%, em
2008. A pesquisa conclui que nesses itens o con-
sumidor se permite fazer uma recompensa.

Consultora de vendas da Mary Kay desde 1996,
Fernanda Pessoa é testemunha da força do mer-
cado da beleza. Ela garante que, desde setembro
passado, as vendas aumentaram muito. "Sempre
ouvi falar que o mercado de cosméticos é um dos
que mais cresce num cenário de crise, mas ainda
não tinha vivenciado esta experiência. O que eu
pude sentir no contato com as minhas clientes é
que a crise econômica acaba gerando muita incer-
teza e medo. Ao adquirir cosméticos, as clientes
acabam se sentindo mais bonitas e confiantes e
assim conseguem superar melhor este período",
afirma a revendedora. "Sem contar também a op-
ção de ganhar um dinheiro extra, caso decida se
tornar uma consultora", observa,

Assim como Natura e Racco, a marca Mary
Kay concentra suas vendas no sistema de ven-
da direta, outro segmento que não tem visto
sombra da crise. De acordo com a Associação
Brasileira de Vendas Diretas (ABEVD), de outu-
bro a dezembro de 2008 o setor registrou um
crescimento no faturamento bruto de 12,6% em
relação ao trimestre anterior. O número é sur-
preendente se comparado ao desempenho do
varejo tradicional que, de acordo com dados do
IBGE, apresentou retração de 2,3% no mesmo
período comparativo, No ano, o setor de vendas
diretas faturou R$ 18,5 bilhões com a atuação de
2 milhões de revendedores autônomos.

'A base do segmento é o relacionamento e
até acontece a venda a crédito, mas é um crédi-
to de confiança, dado pela consultora e não pela
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empresa", afirma Lírio Cipriani, presidente da
entidade. Hoje, o segmento de cosméticos e
perfumaria representa quase 90% dos negó-
cios de venda direta no Brasil 1' Para Cipriani,
por mais eficiente que seja a logistíca de uma
marca que trabalha com o varejo tradicional,
a penetração de mercado nunca será igual ao
canal de distribuição feito por revendedores
autônomos. "Nós atingimos qualquer ponto
do Brasil", garante.

A executiva Carla Andrade, da Racco,
concorda. Segundo ela, o chamado porta-a-
porta aproxima muito a marca do consumi-
dor porque existe a figura de um consultor
explicando conceitos e resultados dos pro-
dutos. ;'Isso traz uma fidelizacão muito forte.
É diferente da gôndola, onde o cliente não
compra porque não entende para que serve
o produto exposto", afirma. A Racco fechou
2008 com 350 mil consultoras ativas e traba-
lha para aumentar esse número em 20% até
o fim do ano. "Nosso foco é na retenção. Ca-
dastrar é fácil, queremos é mantê-las fiéis e
ativas", afirma Caria.

Oportunidade

Em períodos de crise, o segmento de
vendas diretas também aparece como uma
oportunidade de negócios para muita gente.
"Nós percebemos um aumento no número
de consultores. São pessoas que perderam o
emprego ou simplesmente decidiram reforçar
a renda", explica Simone Kier, da Mary Kay.
Mas o trabalho de consultor de vendas diretas

está longe de ser um bico para muitos pro-
fissionais da área. A Mary Kay, por exemplo,
estimula a carreira com a concessão de uma
série de bônus por desempenho de vendas.
Os prêmios incluem jóias, viagens nacionais e
internacionais e carros cor-de-rosa, cor símbo-
lo da marca em todo o mundo.

Hoje, existem no Brasil cerca de 90 mu-
lheres na direção dos chamados "troféus
sobre rodas". Fernanda Pessoa é uma delas.
Como diretora-executiva independente, ela
recebeu em 2005 o direito de usar um Astra
cor-de-rosa com IPVA e seguros pagos pela
Mary Kay. No final do ano passado, o modelo
foi trocado por um Vectra. Fernanda também
já ganhou inúmeras viagens, incluindo desti-
nos como Dallas, São Francisco, Nova York,
Quebec e África do Sul, "Comecei do zero,
como consultora de beleza. Com o tempo a
marca foi se solidificando e mais mulheres
quiseram fazer parte do meu time."

Hoje, Fernanda tem consultoras espalha-

Para que um cosmético
seja considerado
orgânico, ele precisa ter
um mínimo de 95% de
ingredientes naturais ou
de origem vegetal

das pelo Brasil inteiro. Sua função é treinar,
direcionar e motivar essas mulheres. "O que
mais gosto nesta carreira é a flexibilidade.
Não temos chefe, somos donas do nosso
próprio negócio, fazemos o nosso horário
e temos reconhecimentos incríveis, além da
possibilidade de ganhos ilimitados", destaca
a executiva. A decisão de vender cosméticos
aconteceu um pouco por acaso. Quando foi
morar com o marido no Canadá, em 1996,
Fernanda teve que buscar outra carreira, já
que seu diploma de Direito não era reconhe-
cido naquele país, Assim, começou a vender
Mary Kay. Quando a marca entrou no Brasil,
em 1998, decidiu voltar ao Brasil.

O setor de vendas diretas é o maior em-
pregador no mercado de produtos de beleza,
E também o que mais cresceu nos últimos 14
anos em número de vagas: 292,2%, de acordo
com dados da Abihpec e da ABEVD. Em 1994,
eram 510 mil consultores contra 2 milhões em
2008. Só a Avon, líder global em vendas dire-
tas e precursora desse canal no Brasil, garante
que tem mais de l milhão de revendedores
no território nacional. No mundo, são 5,8 mi-
lhões. Ainda segundo a empresa, de cada três
batons vendidos no Brasil, dois são da Avon.
Na última campanha institucional da empresa,
a marca reforçou o trabalho de suas consulto-
ras ao escolher algumas delas para protagoni-
zar as peças publicitárias.

Mas o varejo tradicional ainda é o principal
canal de distribuição do segmento de higiene
e beleza, respondendo por mais da metade
das vendas. O modelo está nos planos da Kush
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Uma palavrinha mágica tem movimentado o
mercado de cosméticos lá fora= orgânico. Em paí-
ses como Estados Unidos, Japão, França e Alema-
nha, grandes empresas do ramo estão se reestru-
turandc para atender consumidores que aderiram
aos cosméticos elaborados com matérias-primas
naturais. No mundo inteiro, são cerca de 1,1 mil
empresas certificadas, com destaque para gran-
des marcas como LOréal, Avent, Clarins e Yves
Saint Laurent. É pouco mais de 2% do mercado
mundial de produtos de beleza, mas a expectativa
é de um crescimento de 40% ao ano.

A última Beyond Beauty Paris, uma das
maiores feiras internacionais do setor, reali-
zada em setembro de 2008, dá uma dimensão
do crescimento da indústria de cosméticos
orgânicos. Metade dos estandes era dedica-
da a produtos sustentáveis. "Observa-se um
grande interesse por esse novo mercado. Há
uma proliferação de empresas certificadas, e
ria mídia européia especializada em cosméti-
cos só se fala em orgânicos", afirma Gwendal
Bellocq, gerente de operações da Associação
de Certificação Instituto Biodinâmico (EBD),
com sede em Botucatu (SP).

A entidade é uma das certificadoras brasi-
leiras de produtos orgânicos, incluindo cosmé-
ticos. Atualmente, existem apenas duas marcas
do setor com o selo do IBD - Reserva Fólio e
Magia dos Aromas -, mas há outras dez

em processo de certificação. O principal selo de
cosméticos sustentáveis no Brasil é a Ecocert,
de origem francesa, que certificou marcas como
Surya Brasil e Florestas. Para Bellocq, é só uma
questão de tempo para que a tendência chegue
com força no Brasil e conquiste mais espaço nas
prateleiras das lojas.

Mas para que isso aconteça, será preciso ven-
cer alguns obstáculos. Um deles é a falta de regu-
lamentação oficial para elaboração de cosméticos
orgânicos. Sem fiscalização, há muitas empresas
que usam deliberadamente os termos orgânico,
natural e ecológico, sem se importar com os in-
gredientes usados na fórmula. Esse problema não
ocorre apenas no Brasil. Mesmo em países como
a França há problemas de harmonização das nor-
mas. "Existem muitas diferenças em qualidade de
certificação", afirma Bellocq.

Outro desafio é dominar o uso de ingre-
dientes naturais para que os produtos sejam
bem formulados. Bellocq cita o exemplo de
conservantes e emolientes, que ainda apre-
sentam poucas alternativas naturais. Uma das
conseqüências é a formulação de cosméticos
que apresentam variação de cheiro, cor e efi-
cácia num prazo muito curto. "O consumidor
não aceita produto orgânico de má qualida-
de", destaca o gerente do IBD. A boa notícia,

segundo ele, é que o setor de matéria-prima
já acordou para esse mercado e vem apresen-
tando avanços significativos.

Bellocq não arrisca prognósticos, mas não
tem dúvidas do potencial do Brasil para o mer-
cado de cosméticos orgânicos. Não apenas para
atender à demanda interna, mas também para
exportação. A Magia dos Aromas é uma prova
disso. Há apenas três anos nesse mercado, a
empresa se prepara para exportar. "Estamos em
negociação e esperamos que isso ocorra ainda
este ano", afirma Marcos Caram, sócio-proprie-
tário da marca, também de Botucatu. No ano
passado, a empresa apresentou um crescimento
de 20% na produção. A expectativa é, no mínimo,
repetir esse índice em 2009.

Com experiência de mais de 20 anos no
ramo de farmácia de manipulação, Caram de-
cidiu produzir cosméticos orgânicos em 2004.
Muitos clientes reclamavam de alergia e lhe
pediam para formular produtos naturais. No
início, a maior dificuldade do negócio foi com
relação à disponibilidade de matéria-prima,
mas a oferta tem crescido. A primeira linha da
Magia dos Aromas foi lançada em 2006, já com
certificação do IBD. Os produtos são vendidos
em lojas de cosméticos, farmácias de mani-
pulação e no varejo de produtos naturais. "A
fidelização dessas lojas com a marca mostra o
potencial do nosso produto."
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do Brasil. Em 2007, a empresa lançou a marca
Weeze Bath & Body, com produtos para corpo
e banho. Inicialmente, o objetivo era investir
em franchising. Três lojas franqueadas chega-
ram a ser abertas. "Agora estamos fazendo um
redirecionamento estratégico para o varejo
tradicional. Não chega a ser uma desistência
do modelo de franquias, pretendemos retor-
nar em quatro ou cinco anos", afirma Manue-
la Bossa, proprietária da marca. A proposta,
segundo ela, é tornar a marca conhecida do
consumidor. Para isso, a empresa vai trabalhar
fortemente com a atuação de consultoras nos
pontos-de-venda.

O problema é a forte concorrência nesse
canal, situação que exige um trabalho muito
forte para manter o produto em evidência
nas prateleiras. Antes de criar e franquear
a marca Akakia, o empresário Guilherme
Jacob produzia e vendia cosméticos para
redes de supermercados e lojas especializa-
das. Ele conta que só conseguiu espaço para
seus produtos depois que obteve a licença
da Looney Tunes para uma linha baby. Pes-
quisando alternativas, decidiu partir para o
franchising e não sente saudades do varejo
tradicional, '!As exigências de grandes redes
em investimentos para manutenção do espa-
ço de vendas são muito negativas. Com lojas

da marca temos uma valorização de verdade
do nosso produto", diz Jacob.

É justamente atrás dessa valorização que
está a engenheira química Vanessa Mayo, fun-
dadora da Korai Cosmética. Depois de nove
anos bem-sucedidos no varejo tradicional,
a empresária começou a sentir o peso da
concorrência e resolveu aderir ao sistema
de franchising. 'A fidelização é praticamente
impossível num ponto-de-venda que não é
seu", afirma Vanessa. Atualmente, a Korai tern
uma loja própria em Moema e uni quiosque
no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. A
meta é começar a franquear este ano. "Estou
extremamente confiante porque os resulta-
dos de nossas lojas têm sido muito bons, A
concorrência é muito menor no mercado de
franquias." Aos poucos, a Korai deve deixar
o varejo tradicional. "Não dá para coexistir",
afirma Vanessa,

Num mercado dominado por marcas con-
sagradas - 70% do faturamento do setor está
concentrado em 15 empresas de grande por-
te-o jeito é encontrar nichos de produtos
ainda não explorados, Foi o que fez Vanessa
Mayo. Depois de trabalhar seis anos no mer-
cado de matéria-prima para a indústria de
cosméticos, ela decidiu criar uma linha com-
pleta de cuidados com o corpo dedicada ao

mercado semiprestígio, localizado entre o
luxo e o popular. "Com produtos de qualida-
de e preços médios, começamos crescendo
em média 50% por ano", conta a empresária.
No primeiro ano da marca, a empresa faturou
quase RS l milhão.

A Korai Cosmética também faz linhas ex-
clusivas para grandes redes. Entre elas as Lojas
Renner. É outro mercado bastante promissor
para a indústria da beleza. Atualmente, esse
nicho representa 55% do faturamento da Ko-
rai. A empresa está construindo uma quarta
fábrica, exclusiva para atender esse mercado.
O licenciamento de marcas também é o foco
da DNA Cosméticos. Hoje, a empresa respon-
de pelos produtos com a marca Ronnie Von,
vendidos em seus catálogos, e Ocimar Verso-
lato, comercializados em lojas franqueadas
pelo estilista. 'A meta a longo prazo é ter 30%
de produtos da própria marca e 70% de pro-
dutos de nossos parceiros", afirma Ronaldo
Nascimento, diretor comercial da DNA.

Profissional

Um outro canal de distribuição tem cha-
mado a atenção do mercado nos últimos anos,
São salões de beleza e clínicas estéticas que
até bem pouco tempo eram ignorados pelo
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setor, "Cabeleireiros não tinham o hábito de
vender produtos. Hoje, eles perceberam que,
sem forçar a barra, podem ampliar seus ga-
nhos com a venda de produtos como xampus
e condicionadores", diz Manuela, da Kush. Em
2002, o laboratório criou uma linha especial
para cabelos com o objetivo de atender profis-
sionais. Resultado: não parou mais de crescer.
Com a marca Truss, a empresa foi a primeira
a produzir itens nacionais para escova defini-
tiva, na época mais conhecida por alisamento
japonês, justamente por usar produtos em
sua maioria importados do Japão.

Com seis anos de vida, a Truss conta com
48 distribuidores que percorrem salões de
beleza do Brasil inteiro. Para Manuela, bons
produtos é tudo o que se precisa para ganhar
credibilidade em tão pouquíssimo tempo.
"No início era- como vender chinelo em terra
de descalço porque existiam poucos concor-
rentes, apenas multinacionais. Mas hoje con-
tamos com o sucesso de nossas formulações.
Nossa planilha de resultados mostra que 80%
das vendas acontecem por indicação, O ca-
beleireiro indica uma vez e a cliente já se
fideliza, não existe vendedor melhor", afir-
ma a empresária. No ano passado, a marca
cresceu 52%, superando significativamente a
meta estipulada de 30%. Para 2009, o índice

fixado foi de 15%, mas só em janeiro o cresci-
mento chegou a 82%, Para atender à deman-
da crescente, a Kush está construindo uma
segunda fábrica. A expectativa é aumentar a
produção em 300%.

O mercado profissional também é o foco
da Extratos da terra, especializada em trata-
mento para corpo e estética. Com uma equi-
pe de 65 distribuidores, a empresa calcula
que existam atualmente entre 15 mil e 20 mil
profissionais utilizando seus produtos em clí-
nicas de vários estados brasileiros. O número
é resultado de quase 30 anos de atuação, No
ano passado, a empresa teve um crescimento
de 28%, índice que espera repetir em 2009.
No momento, a Extratos da Terra se prepara
para ingressar no mercado varejista por meio
de lojas licenciadas. O proprietário Joel Ate-
rino de Souza explica que, com o sucesso da
marca nas clínicas, o consumidor final come-
çou a requisitar pontos-de-venda.

Atualmente existe apenas uma loja con-
ceito anexa à fábrica, mas a meta é chegar
a 30 unidades até o final do ano. Para isso,
a empresa está investindo cerca de R$ l
milhão na ampliação da indústria, As obras
devem estar concluídas em março de 2010 e
elevar a produção de l milhão de unidades
para 1,5 milhão. A expectativa é dobrar o nú-

mero de empregos. Hoje, são 41 funcioná-
rios. "Em termos de faturamento, esperamos
um crescimento de 40% em 2010", afirma
Souza. A empresa produz atualmente 280
itens. Os produtos comercializados nas lojas
da marca serão os mesmos da linha profissio-
nal. A mudança será apenas na apresentação
das embalagens.

Assim como em qualquer outro setor da
economia, o segmento de produtos de be-
leza exige uma análise constante do merca-
do. Foi assim que a Contém 1g reformulou
toda a sua operação e passou de perfumaria
a loja especializada em maquiagem. "Come-
çamos a olhar o mercado de maquiagem e
vimos que não existia ninguém no Brasil
atuando com força nesse segmento", conta
Fernando Galiteri Soares, diretor comercial
da rede de franquias, com cerca de 180 uni-
dades. A proporção de 80% de vendas em
perfumes e 20% em maquiagem se inver-
teu. O púbiico-alvo deixou de ser a adoles-
cente e passou a ser a mulher na faixa dos
30 anos, totalmente independente.

Para se adequar ao novo mercado, as lo-
jas foram reformuladas. A proposta, segun-
do Soares, era fazer um espaço para ensinar
a mulher a se maquiar. "Assim ela consome
mais", explica o executivo. As vendedoras
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Existem atualmente no Brasil cerca de
1,7 mil empresas atuando no mercado de
produtos de higiene pessoal, perfumaria e
cosméticos com registro na Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa). E há também
um número muito semelhante de empresas
operando informalmente, ou seja, ignorando
o que a indústria chama de princípios de boas
práticas de fabricação e controle.

A informação é da consultora Maria Regi-
na Diniz de Oliveira, técnica do Sebrae Nacio-
nal. A situação é séria porque o uso de cos-
méticos sem o aval da Anvisa pode colocar
em risco a saúde dos consumidores desses
produtos. Praticamente a totalidade desses
estabelecimentos é de micro e pequenas em-
presas, que representam 98,9% dos negócios
de cosméticos no Brasil, concentrados na
Região Sudeste (85%).

Para resolver essa situação de ilegalida-
de e desenvolver o potencial dos pequenos
negócios da indústria da beleza, foi assinada
em 2006 uma parceria entre Abinpec, Sebrae
e Associação Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI). O programa também tem a
participação de outros órgãos oficiais como
BNDES, Anvisa e Inpi. Quatro desafios foram
fixados para o segmento: adequar marco le-

gal, elevar padrão tecnológico e produtivo,
desenvolver a cultura exportadora e conso-
lidar o cosmético brasileiro como solução
ambiental sustentável.

O trabalho começou com a formalização
sanitária das empresas. Na Bahia, um dos
primeiros estados a desenvolver o programa,
o diagnóstico inicial mostrou que apenas três
empresas tinham registro na Anvisa. "Hoje
já são 38 e, em breve, serão 48", comemo-
ra Regina. Segundo a consultora, o bom de-
sempenho do programa no estado pode ser
comprovado pelos dados apresentados pela
Anihpec. Em 2005, a associação computava
21 indústrias de cosméticos na Bahia. No ano
passado, esse número chegou a 42, exata-
mente o dobro.

A meta, segundo Regina, ê preparar esses
pequenos negócios para exportar. "O Paraná,
por exemplo, tem empresas com potencial mui-
to grande para isso", destaca. Além da Bahia e
Paraná, há outros dez estados desenvolvendo
o programa, incluindo Santa Catarina, Goiás,
Amazonas, Pará e Minas Gerais. "O que nós
queremos é levar conhecimento e fazer com
que micro e pequenas empresas de cosméti-
cos operem com tecnologia para se tornarem
competitivas", afirma a consultora.

passaram a ser também maquiadoras e as
lojas ganharam cadeiras semelhantes às de
salão de beleza. Cursos de automaquiagem
são promovidos nos pontos-de-venda, orga-
nizados em nichos de acordo com ocasião
de uso e etnia. A primeira loja com o con-
ceito make-up foi inaugurada em dezembro
de 2007 e, hoje, já são 13 unidades, A meta
é chegar a 50 lojas ainda neste ano, seja por
meio de conversão de unidades já existen-
tes ou novos pontos. "Convencemos pelos
números. Temos casos de lojas convertidas
que aumentaram o faturamento em 100%",
afirma Soares,

O consumidor também aceitou a mu-
dança de forma muito rápida. O tempo de
permanência dentro da loja aumentou de 14
para 30 minutos. O tíquete médio alcançou
um crescimento de mais de 50%. "Quando
elas aprendem a se maquiar, querem levar to-
dos os produtos para uma maquiagem com-
pleta, desde itens de preparação de pele até
o batom", comenta o executivo. Com toda
essa movimentação, a Contém 1g não sentiu
reflexos da crise. No primeiro trimestre de
2009 o crescimento foi de 23%. No ano pas-
sado, a empresa registrou ura aumento de
30% no faturamento. É como dix o empre-
sário Joel Aterino de Souza, da Extratos da
Terra: "O setor não está imune à crise não. Se
estamos crescendo é porque estamos traba-
lhando para isso. Ainda há uma fatia grande
de mercaclo para abocanhar". i
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