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A indústria de produtos de beleza no Brasil vendeu R$ 24,9 bilhões e cresceu 14,6% no ano 
passado, quando a economia encolheu 0,2%. O consumidor ignorou a crise, que jogou boa 
parte do planeta na recessão. E continua, agora, sendo o motor do crescimento de marcas 
nacionais e estrangeiras no país. 
 
A expectativa da associação brasileira do setor (Abihpec) é de que as vendas continuem a 
crescer a uma taxa anual média de 10,5%, pelos próximos cinco anos. Não é à toa que 
executivos de multinacionais no país, como o presidente da Procter & Gamble, Tarek Farahat, 
abrem sorrisos quando falam sobre o consumidor brasileiro. Em entrevista ao Valor há dois 
anos, o egípcio Faharat, que havia desembarcado no país em outubro de 2007, disse: "O 
brasileiro é o consumidor perfeito. Adora tomar banho, adora novidade, adora ver anúncio e 
escova os dentes três vezes por dia". 
 
Dados da Abiphpec mostram que a quantidade vendida de produtos de higiene pessoal cresceu 
4% em 2009 - taxa superior à expansão do volume vendido de cosméticos (1,87%) e 
perfumaria (0,59%). O segmento de higiene pessoal também é bem mais robusto, em receita 
(ver quadro). O faturamento bateu em R$ 14,5 bilhões em 2009, com aumento de 14,33% em 
relação a 2008. O de cosméticos cresceu 14,46%, para R$ 6,7 bilhões, e o de perfumaria deu 
um salto de 16%, para R$ 3,7 bilhões. 
 
Nos próximos dois meses, a P&G, maior fabricante de produtos de consumo do mundo, vai 
trazer para o Brasil três novas marcas, de produtos para cabelos, cosméticos e absorventes 
higiênicos. Mas a P&G não está sozinha na estratégia de aumentar os lançamentos - prática 
obrigatória diante de um consumidor que está com mais dinheiro no bolso e ainda não 
experimentou tudo que acha que merece. 
 
No segundo trimestre, a Natura lançou 38 produtos. Nos primeiros seis meses, foram 52. O 
"índice de inovação" da companhia, que mede a quantidade da receita proveniente de 
lançamentos , chegou a 70% no fim de junho. 
 
O número de novos produtos de perfumaria e maquiagem colocados no varejo até meados de 
julho já é maior do que o registrado em igual período de 2009, segundo dados da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e da consultoria americana Mintel. Em 2009, 
foram lançados 3,5 mil produtos de beleza e de cuidados pessoais no Brasil. Em 2010, mantido 
o ritmo dos últimos meses, pode-se chegar a 3,6 mil, projeta a Mintel. 
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