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Ligia Aguilhar

Em 2001, Leonard Lauder, então
presidente da grife norte-ameri-
cana de cosméticos Estée Lau-
der, criou o chamado ‘Índice Ba-
tom’, ao detectar que as vendas
do produto subiram durante a
crise que se abateu sobre os Esta-
dos Unidos após a tragédia dos
atentados a Nova York, em 11 de
setembro. Para ele, o motivo des-
se aumento seriam os baixos pre-
ços, que tornavam o batom uma
fonte de prazer acessível em tem-
pos difíceis.

Mesmo não reconhecido por
economistas, o indicador ilustra
uma realidade da indústria de be-
leza, cosméticos e higiene ao re-

dor do mundo. Com ou sem cri-
se, ela não para de crescer.

Só no Brasil, esse segmento re-
gistrou faturamento de R$ 27,3
bilhões no ano passado e cres-
ceu a uma média de 10,4% ao ano
nos últimos quinze anos, segun-
do a Associação Brasileira da In-
dústria de Higiene Pessoal, Per-
fumaria e Cosméticos (Abih-
pec).

O Brasil é hoje o terceiro
maior mercado desse segmento,
atrás apenas do Estados Unidos
e do Japão. E quem atende parte
dessa demanda são as pequenas
empresas. Das 1.659 indústrias
do setor, apenas 14 são de grande
porte – mas ainda responsáveis
por 73% do faturamento.

Com o crescimento do consu-
mo e do poder de compra das
classes C e D, o aumento do po-
der aquisitivo das mulheres e o
envelhecimento da população
em um momento no qual o culto
à belezaé cada vez maior, as opor-
tunidades de negócio são ainda

maiores. Mas, para ganhar mer-
cado, a pequena empresa precisa
se diferenciar. “Há bastante espa-
ço para prestação de serviços e
no atendimento a nichos de mer-
cado”, diz Elderci Garcia, consul-
tora do Sebrae-SP.

O empresário Alexandre Seró-
dio, de 36 anos, primeiro inves-
tiu em um salão de cabeleireiros,
sem sucesso. Com os produtos
que sobraram, criou o Belezana-

web, site especializado na venda
de produtos profissionais para
cabelo, que faturou R$ 8 milhões
em 2010. “Nós vendemos segu-
rança e autoconfiança. A brasilei-
ra se cuida mais do qualquer ou-
tra mulher no mundo”, afirma.

Para ganhar a atenção dos con-
sumidores, ele posicionou o site
como uma espécie de conselhei-
ro online: apresenta aos interes-
sados conteúdo informativo que

ajuda a diagnosticar o melhor
produto para cada tipo de cabe-
lo. “Na área de beleza, se você
demonstra confiança, o cliente
se torna fiel”, diz.

Mas isso não significa que esse
ramo aceite aventureiros. “Di-
versas empresas surgem e fe-
cham todos os anos. Quem quer
sucesso, precisa entender do ne-
gócio”, conclui.

Diferenciação. Já no setor de
higiene também há oportunida-
de para pequenos empreendi-
mentos. Mas, para evitar a con-
corrência, a necessidade de ven-
der algo inovador é maior. Wes-
ley Gomes, de 33 anos, por exem-
plo, apostou na revenda de solu-
ções de higiene para empresas e
estabelecimentos comerciais.

Após conhecer em Curitiba o
fabricante de um dispenser de fio
dental para ser instalado em ba-
nheiros coletivos, investiu com
um sócio apenas R$ 300 para tra-
zer o produto para São Paulo.
Em pouco tempo, aumentou o
portfólio de produtos, que hoje
inclui itens como odorizador de
ambientes. “No mercado de hi-
giene, todo mundo vende a mes-
ma coisa e briga por preço. Se
você tem algo exclusivo, conse-
gue crescer”, diz empreendedor.
No ano passado, sua empresa, a
Wesco, faturou R$ 2 milhões.

Estadão PME

Higiene e beleza
abrem espaço a mais
empreendedores

● A HP viu seu tablet ser vendi-
do, nesse fim de semana, como
ela gostaria de ter visto em julho,
quando o aparelho foi lançado.
Depois de anunciar que planeja
parar a produção de smartpho-
nes e tablets e se livrar de sua
divisão de computadores, a em-
presa resolveu vender o Touch-
Pad com desconto de 80% nos

Estados Unidos, segundo o Bits,
blog de tecnologia do New York
Times.

O modelo de 16 GB saiu por
US$ 100 e o de 32 GB, por US$
150. O estoque da HP para as
vendas em seu site esgotou, e
filas se formaram em lojas como
BestBuy e Walmart. Um mês e
meio atrás, o Bits lembra que o
aparelho custava US$ 500 e US$
600, em suas duas versões.
Divagando sobre a demanda sur-
preendente pelo TouchPad, um
aparelho pouco quisto até pou-
cos dias atrás, o blog This is My

Next perguntou a cerca de 50
pessoas que compraram o tablet
mais barato o que as motivou.

Entre várias respostas, as
quais foram detalhadas no blog,
a maioria dos consumidores argu-
mentou que o tablet foi vendido
abaixo do que elas pagariam nor-
malmente pelo produto, cuja mé-
dia foi de US$ 224,90. E vários
disseram que, mesmo não sendo
necessariamente tão bom, o Tou-
chPad é melhor que muito tablet
com Android vendido a US$ 100
nos Estados Unidos. / NAYARA
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Caderno:
Uma vez por mês no Estadão

Rádio Estadão ESPN:
2ª, 4ª e 6ª, sempre às 7h48

Na internet:
www.estadaopme.com.br

iPad tira
grandes
rivais do
mercado
Com demanda abaixo do esperado, tablets
da HP e da Dell deixam de ser vendidos

Era pós-PC. Léo Apotheker, da HP, anunciou na semana passada fim do tablet da empresa e possível saída do mercado de PCs

NOVA YORK

A morte súbita do TouchPad,
da HP, depois de apenas sete
semanas nas prateleiras, foi
uma lembrança de como os gi-
gantes do setor de tecnologia
fracassaram até agora em sua
tentativa de tirar um pedaço
do mercado do iPad, da Apple.

O TouchPad se juntou ao
Streak 5, da Dell, no cemitério
dos tablets, e as vendas fracas de
muitos produtos sugerem que
outros seguiram o mesmo cami-
nho. “Os tablets não iPad sim-
plesmente não vão vender no va-
rejo”, disse o analista Mark Ger-
ber, da empresa de pesquisa e in-
vestimentos Detwiler Fenton.
“Essa foi uma mensagem clara
dos eventos dos últimos dias.”

Outros tablets que não conse-
guiram atrair os consumidores
incluem o Eee Pad Transformer,
da Asus, e o Xoom, da Motorola
Mobility, empresa que o Google

anunciou recentemente que vai
comprar.

O PlayBook, da RIM (fabrican-
te do BlackBerry), tem enfrenta-
do avaliações negativas e vendas
baixas, mas provavelmente vai
sobreviver, já que é essencial pa-
ra estratégia de seu fabricante.

“Não espero que a RIM deixe
de vender o PlayBook em um cur-
to prazo, ou que abandone a pla-
taforma, porque, na visão da
RIM, esse é o futuro”, disse o ana-
lista Colin Gillis, da BGC Finan-
cial.

Os rivais da Apple não foram
muito melhor no desenvolvi-
mento de software para tablets.
O iOS, da Apple, ficou com 61,3%
do mercado de tablets no segun-
do trimestre, mais que o dobro
dos 30,1% do Android, do Goo-
gle, seu competidor mais próxi-
mo. Segundo a Strategy Analy-
tics, a Microsoft ficou com so-
mente 4,6% e a RIM com 3,3%.

Mais competição. Mas o pano-
rama pode mudar rapidamente.
A decisão do Google, na semana
passada, de comprar a Motorola
Mobility, fabricante de tablets e
smartphones, aumentou as apos-
tas contra a Apple, já que permiti-
rá à líder da internet aparelhos
para apresentar seu software, da
mesma maneira que a Apple faz.

Todas as atenções estão volta-
das agora para a versão “Ice
Cream Sandwich”, do Google,
que vai unificar os sistemas ope-
racionais Android usados em ta-
blets e smartphones. Isso deve
encorajar desenvolvedores a mi-
grar para plataforma e criar apli-

cativos melhores.
A Microsoft também pode re-

presentar uma ameaça quando
lançar seu software para tablets,
que vem sendo chamado de Win-
dows 8, mas isso não deve acon-
tecer até meados de 2012.

“O ecossistema construído ao
redor da Microsoft é o maior
ecossistemade computação exis-
tente, então isso faz com que a
companhia esteja bem posicio-
nada para conseguir uma tração
importante no mercado de ta-

blets”, disse Colin Gillis, da BGC
Financial.

A Microsoft tem falado que o
software rodarão em vários ti-
pos de aparelhos, de PCs tradi-
cionais a laptops e tablets, e que
vai incorporar comandos de

mouse e teclado.
A Amazon, fabricante do popu-

lar leitor eletrônico Kindle, tam-
bém deve anunciar planos de lan-
çamento um tablet ainda este
ano, apresentando um desafio
para a Apple.

Oequipamento da Amazon po-
de mudar o jogo, segundo relató-
rio recente do analista Colin Se-
bastian, da Robert Baird & Co. O
tablet provavelmente rodará o
sistema Android Honeycomb,
com tela de sete polegadas e pre-
ço abaixo de US$ 300.

O analista projetou vendas de
mais de 3 milhões de unidades
no primeiro, e acrescentou que o
produto da Amazon deve vender
mais que os tablets Android da
Motorola e da Acer, com poten-
cial de ultrapassar também o Ga-
laxy Tab, da Samsung.

A reação do mercado também
não desanimou a Sony, que pla-
neja lançar dois modelos de ta-
blets ainda neste ano. / REUTERS

Oportunidade. Site criado por Alexandre Seródio teve faturamento de R$ 8 milhões em 2010

Para consultora, há
boas oportunidades para
prestação de serviços
e no atendimento a
nichos de mercado

A US$ 100, tablet
da HP vende
como nunca
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MARK GERBER
ANALISTA DA DETWILER FENTON
“Os tablets não iPad
simplesmente não vão vender no
varejo. Essa foi uma mensagem
clara dos eventos dos últimos
dias.”

COLIN GILLIS
ANALISTA DA BGC FINANCIAL
“A Microsoft está bem
posicionada para conseguir uma
fração importante no mercado.”

R$ 27,3 bi
foi o faturamento líquido
do setor em 2010

10,4%
foi o crescimento médio registra-
do nos últimos quinze anos
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