
Fabricantes projetam crescimento de até 30% nas vendas este ano 
 
Um secador mais leve ou mais potente. Uma chapinha que esquenta mais rápido, que cabe na 
bolsa ou que além de alisar o cabelo, também modela cachos. A mulher nunca está satisfeita e 
sempre procura um produto diferente. Para manter o crescimento do mercado de ferramentas 
de beleza, que avança a uma média de 12% ao ano, os fabricantes precisam investir 
constantemente no desenvolvimento de novos produtos. 
 
"Possivelmente a pessoa troca de produto não porque precisa, mas porque procura maior 
eficiência", diz César Tsukuda, diretor comercial da Taiff, fabricante paulistana líder em vendas 
de chapinhas e secadores de cabelo no país. Neste segmento, está havendo um maior apetite 
pela novidade, principalmente para as chapinhas. "O ciclo de vida de nossos produtos está 
mudando", diz Christian Hartenstein, diretor da GA.MA Italy.  
 
Alexandre Cobra, CEO da brasileira Tany, que fabrica em Manaus, chegou há dois anos e meio 
na companhia familiar, criada há 35 anos, para lidar com dois principais desafios. "A empresa 
ainda tem um grande caminho a percorrer nas rede de alimentos [supermercados] e nos 
magazines", diz Cobra. Além disso, a Tany está focando mais o consumidor final e não só o 
mercado dos salões de beleza. A marca vai lançar quatro secadores e cinco pranchas no 
segundo semestre. "Crescemos 22% no primeiro semestre e pretendemos atingir 30% até o 
fim do ano".  
 
Já a líder do segmento não está tão confiante. "Acho que o mercado não vai crescer com a 
euforia que prevíamos no início do ano [20%], mas vamos continuar com dois dígitos, mais 
perto de 10%", diz Tsukuda, da Taiff, que vai lançar duas chapinhas e dois secadores. 
 
A linha de cuidados pessoais, que inclui secadores e chapinhas, é a que mais cresce na Arno - 
"dois dígitos ao ano", diz Ângelo Di Fraia, gerente de marketing de produtos da Arno. "A gente 
tem investido muito para aumentar a distribuição nesse mercado", diz. A Arno lança entre 10 e 
20 produtos ao ano. 
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