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A indústria de beleza tem registrado resultados extremamente positivos. Nos últimos 13 anos, 
a média de crescimento anual real foi de 10,6% e a crise econômica mundial não prejudicou 
em nada este ritmo.  
 
Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 
(Abihpec), entidade que congrega empresas que representam 90% da produção nacional do 
setor, no ano de 2008, o faturamento em vendas ex-factory foi de R$ 21,7 bilhões e 
apresentou 10,6% de crescimento em relação a 2007. 
 
Com participação de 8,6% do mercado mundial de Higiene Pessoal, Perfumaria e cosméticos 
(HPPC), o Brasil ocupa a terceira posição do ranking de 2008 divulgado pelo Euromonitor, 
atrás apenas dos EUA e do Japão que têm marketshare de, respectivamente, 15,6% e 10,1%. 
 
O resultado estimado de vendas da indústria de janeiro a junho deste ano foi de 18% 
(nominativo, sem descontar a inflação), o que fez com que a Abihpec revisasse a projeção, 
feita em dezembro, de 5% de crescimento real para o ano de 2009. 
 
Agora a nossa projeção é de 11% de crescimento, descontando a inflação, ou até maior 
explica o presidente João Carlos Basílio. 
 
Segundo o executivo, há uma série de razões para que o setor continue a evoluir 
aceleradamente, mesmo com a crise. Um deles é que a renda do trabalhador não foi 
comprometida, o que de forma geral, lhe preservou o poder de compra. Para ele, a indústria 
da beleza não depende de crédito e sim de renda. 
 
Além disso, ele cita também os hábitos de higiene do brasileiro, que fazem parte da rotina da 
população e tem importantes impactos na preservação da saúde. Os cuidados com a aparência 
ajudam na elaboração de uma imagem social positiva, o que também tem um peso importante 
no ambiente de trabalho. 
 
Mas, dentre todos esses fatores, devo destacar o fato de que o setor teve a visão de continuar 
a investir mesmo diante da crise. Os lançamentos continuaram no mesmo ritmo dos anos 
anteriores, assim como a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos foram mantidos 
acrescenta Besílio Basta abrir uma revista feminina ou observar o horário nobre das principais 
emissoras para ver que as marcas deste setor patrocinam os lideres de audiência. Esse tipo de 
empenho faz com que nossa indústria não só mantivesse, mas também evoluísse na sua 
relação de proximidade com o consumidor. 
 
Existem no Brasil 1.694 empresas atuando no mercado de produtos de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos, sendo que 15 empresas de grande porte, com faturamento líquido 
de impostos acima dos R$ 100 milhões, representam 70% do faturamento total. 
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