
Mercado de primeira 

OBrasil já é o segundo maior 
consumidor de cosméticos 
no mundo, atrás apenas dos 
Estados Unidos. Em valores, 

essa indústria movimentou R$ 24,9 bi
lhões faturados, em 2009, de acordo com 
a Abihpec - Associação Brasileira da In
dústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos, (www.abihpec.org.br) 

São números que impressionam, se 
considerarmos que em 1996, o fatura
mento havia sido de R$ 4,9 bilhões. 

São muitos os fatores, que, juntos, 
concorrem para tal resultado. O princi
pal, o aumento do poder de consumo das 
classes de menor renda, associado à as
censão da mulher no mercado de trabalho 
e de consumo, tem levado ao aumento da 
compra de produtos da cesta de beleza. 
Outro vetor que também começa a mudar 
o perfil do mercado é o envelhecimento da 
população. No Brasil, em 2009, a popula
ção acima de 60 anos, correspondia a 25% 
do total, e até 2020, deverá representar 
35,3%. Significa um maior cuidado com a 
saúde e a beleza para manter a qualidade 
de vida dos idosos. 

Produtos para os cabelos, para a 
pele, esmaltes e batons são campeões de 
vendas, nas lojas, supermercados, por 
canal de vendas direta, farmácias, etc. E 
estão também cada vez mais presentes 
na web. É só ver a quantidade de sites e 
blogs em que as 'It Girls' testam os produ
tos de beleza e fazem o seu comentário, e 
de quebra, falam de suas embalagens. E 
reúnem muitas seguidoras. Dá para ima
ginar o poder de influência dessas redes? 

Cosméticos lideram 
lançamentos de 
embalagens 

Orelatório elaborado no Núcleo de Es
tudos da Embalagem E S P M (www. 

espm.br) pelo Laboratório de Monitora
mento Global da Embalagem da E S P M 
sobre os lançamentos mundiais de emba
lagem em 2010 confirma o crescimento do 
consumo de cosméticos no mundo. O rela
tório utiliza a ferramente GNPD - Global 
New Products Database, da Mintel, que 
cobre os principais mercados do mundo, 
registrando lançamento de embalagens. 

De acordo com o relatório, os cosmé
ticos e produtos para o cuidado com o cor
po dominaram o TOP 10 das categorias 
que tiveram maior número de lançamen
tos em 2009 no mundo. 

Entre janeiro e junho de 2010, foram 
lançadas 133.546 novas embalagens no 
mundo, em todas as categorias, 7,32% 
acima do número de lançamentos realiza
dos em mesmo período de 2009. O número 
de lançamentos voltou a crescer depois da 
queda verificada em 2008, com a crise. O 
Brasil , porém, foi o único país entre os 
Top 10, que cresceu consistentemente nos 
últimos cinco anos, saltando do 8o lugar 
em 2005 para o 4o lugar em 2009, che
gando a ocupar a 2a posição de janeiro a 
junho de 2009, respondendo por 10% dos 
lançamentos mundiais nesse período. 

Passada a fase mais aguda da crise, 
a partir do terceiro trimestre de 2009, os 
três líderes, EUA, Japão e Reino Unido, 
recuperaram suas posições originais. 

Linha Shrek, da Biotropic: frasco da Tec Sopro e 
rótulo da Baumgarten, primeiro termoencolhível 

vazado. Brasil é o segundo maior mercado 
para cosméticos infantis 

Em 2005, os cosméticos que hoje são 
7 entre 10 categorias com mais lançamen
tos, eram 3 entre 10. 

No ranking de 2005, faziam parte 
Refeições Prontas, Bolos e Massas, Vita
minas e Carnes, que não estão mais no 
ranking atual. 

Entre os cosméticos, batons lideram 
as categorias que mais lançaram produ
tos, seguidos por produtos para cuidado 
facial, produtos para o corpo, esmaltes 
para unhas, produtos para o banho, ma-
quilagem para os olhos e xampu. 

Os dados indicam uma proeminência 
da mulher no grupo de consumidores que 
a indústria está olhando. 

O estudo monitora também os posi
cionamentos adotados pelos lançamen
tos em 2010, com destaque para o cres
cimento consistente da preocupação com 
a saudabilidade, a naturalidade e com a 
sustentabilidade. 

Embalagens mais amigáveis entra
ram pela primeira vez no TOP 10. 

A vida agitada também pautou os 
posicionamentos mais adotados. Produ
tos mais fáceis e mais rápidos de preparar 
ganharam destaque. Graças à preponde
rância dos cosméticos nos lançamentos, o 

http://www.abihpec.org.br
http://espm.br


O mercado mundial em 2010 poderá 
alcançar US$ 24,3 bilhões, quase o dobro 
do registrado em 1997, com US$ 13 bilhões. 

De acordo com dados da Abihpec, os 
cosméticos masculinos (desodorantes, xam
pus, preparados para barbear, perfumes e 
colônias) tiveram um crescimento acumu
lado de 54,55% em um período de seis anos 
(1999-2005), no mercado interno. Em fatu
ramento, este percentual foi para 86,1%. 

Lançamentos de 
embalagem no Brasil 

Os lançamentos de embalagem no Brasil 
em 2010 foram 20% menores que em 

mesmo período de 2009, enquanto no resto 
do mundo cresceram 7,3%. Isso ocorreu por
que o Brasil, durante seis meses no início de 
2009 chegou a ocupar o 2° lugar no ranking 
de lançamentos, respondendo por 10% dos 
lançamentos neste período, acelerando na 

posicionamento Botânico/Herbal 
é o líder do ranking desde 2005 e 
o posicionamento Mais Brilho en
trou para o TOP 10 em 2009. En
tre as embalagens mais utilizadas 
nos lançamentos de 2010, estão 
aquelas utilizadas pelas catego
rias que mais lançaram produtos. 
Mais uma vez os cosméticos, com 
frascos, potes, tubos e bisnagas, se 
destacam no ranking. 

No ranking dos materiais, 
o item Plásticos não-especifica-
dos ficou em 1o lugar, seguido 
por embalagens de vidro e PET. 
Quando analisamos os materiais 
mais adotados nos lançamentos, 
constatamos o crescimento dos 
plásticos de forma geral com 
destaque para o PET , que ocu
pava o 6° lugar em 2005 e subiu 
para o 3° lugar em 2009. O filme 
metalizado que era o 2o material 
mais adotado em 2005 caiu para 
o 5° lugar em 2009. O cartão 
multi-laminado e o alumínio se 
alternaram na 10 a posição nos 
últimos 5 anos. 

O potencial que se 
esconde no universo 
masculino 

Mas, se depender do Brasil, o 
crescimento do mercado de 

cosméticos não deve se restringir 
às mulheres. 

Estudo do Euromonitor (www. 
euromonitor.com) identificou cres
cimento anual de 10% na produ
ção de cosméticos específicos para 
o público masculino. Nessa pes
quisa, o Brasil está na 2a posição 
no ranking mundial para cosméti
cos masculinos, com 9% do market 
share, perdendo apenas para os 
EUA, que tem 18%. O faturamen
to desses produtos na América 
Latina em 2009 ficou em torno de 
US$ 4,7 bilhões. 

http://euromonitor.com
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crise, enquanto o resto do mundo pisava 
no freio. Após a crise, os líderes EUA, Ja
pão e UK voltaram a suas posições origi
nais. Mesmo assim, o Brasil saltou do 8o 

lugar em 2005 para o 4o lugar em 2009. 
A exemplo do que acontece no mun

do, os cosméticos ocuparam no Brasi l 
7 posições entre as 10 categorias que 

mais lançaram embalagens em 2010, e 
produtos para o corpo lideraram o nú
mero de lançamentos no Brasi l . Entre 
os posicionamentos mais adotados nos 
lançamentos nacionais, o destaque vai 
para produtos e embalagens com apelo 
Ético-Ambiental, que ficou em 3o lugar 
no ranking enquanto no mundo este po
sicionamento está na 4a posição. 

Vaidade começa no berço 

Omercado brasileiro de produtos cos
méticos infantis movimentou US$ 

740 milhões no ano de 2008, atingindo a 
segunda colocação no ranking mundial, 
com participação de 12,7%, segundo da
dos do Instituto Euromonitor. Os Esta
dos Unidos, em primeiro, somam 13,9% 
do consumo mundial e faturamento de 
US$ 810 milhões. O crescimento da ca
tegoria em 2008, comparado a 2007, foi 
de 32,93%, índice bem acima do cresci
mento geral do setor. 

No mundo, os produtos de higiene 
e cosméticos voltados às crianças movi
mentaram US$ 5,84 bilhões em 2008, um 
crescimento de 10,81% em relação a 2007. 

Os cuidados com as crianças come-

çam desde cedo com a hora do banho, 
e os produtos voltados a elas se carac
terizam pelo aspecto lúdico e atrativo, 
unindo brincadeiras e aspectos edu
cativos, valorizados e explorados nas 
embalagens e agora também em jogos 
e outras formas de comunicação inte
rativa na internet. 

Cresce interesse por 
orgânicos 

Outra tendência que cresce entre 
as pessoas do mundo todo é a do 

consumo de produtos mais saudáveis, 



naturais e sustentáveis. As vendas glo
bais de cosméticos orgânicos e naturais 
atingiram em 2007 cerca de US$ 7 bi
lhões, segundo o Organic Monitor. O 
mercado brasileiro de cosméticos orgâ
nicos tem acompanhado o crescimento 
mundial do setor, e segundo a Euro-
monitor, o Brasi l deve crescer 7,4% no 
segmento de cosméticos orgânicos e na
turais até 2012. Esse crescimento está 
relacionado à demanda dos consumi
dores por produtos menos prejudiciais 
aos consumidores e menos impactantes 
ao meio ambiente. 

Embalagens 
seguem o ritmo 

Oconsumo de embalagens pelo setor 
de cosméticos, higiene e perfuma

ria é um dos mais dinâmicos, pela pró
pria característica de busca incessante 
por novidades. 

Segundo a Datamark (www.datamark. 
com.br), o crescimento no consumo de es
maltes (leia mais na pág. 70) é significativo 
da alta verificada no setor de cosméticos. 

Entre os tipos de embalagem, a 

bisnaga, por exemplo, é tipicamente uti
lizada por produtos de beleza, como em 
cremes para a pele, produtos para o ca
belo e higiene oral. Só os cremes e loções 
para a pele respondem por um consumo 
de mais de 160 milhões de unidades de 
bisnagas plásticas, cerca de 40% do to
tal de bisnagas plásticas utilizado para 
produtos não-alimentícios. Os frascos em 
P E A D representam a outra parcela das 
embalagens de cremes para a pele, com 
226 milhões de unidades, sendo o restan
te dividido entre potes de PP, PET e PS e 
latas de alumínio. 

A categoria dos batons ou maquia
gem para os lábios, apontada pelo Relató
rio de Lançamentos Mundiais de Embala
gem, como aquele que mais lançamentos 
fez nos primeiros seis meses de 2010, 
movimentou, segundo a Datamark, 141 
milhões de unidades em 2008, constituída 
basicamente por tubos rígidos. 

O segmento de produtos para o ca
belo movimenta altos volumes, com des
taque para o creme de tratamento, que 
mais do que triplicou seu consumo desde 
2000; o mesmo acontecendo com a cate
goria de coloração capilar. 

http://www.datamark
http://com.br
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