
A Ikesaki Cosméticos inaugura ho-
je em Santo André (SP), a maior
loja de cosméticos da rede, com
2,8 mil metros quadrados e mais
de 20 mil itens entre produtos cos-
méticos, equipamentos e acessó-
rios. Está é a quinta loja da empre-
sa, que tem outras duas no centro
de São Paulo, uma no bairro de
São Miguel e outra em Santo Ama-
ro. O foco é atender ao mercado
de profissionais de beleza e tam-
bém ao consumidor final.

A diferença em relação às de-
mais unidades é que a Ikesaki es-
tá testando um novo formato de
lojas, com arquitetura moderna,
voltada para aprimorar a expe-
riência de compra. A estratégia é
testar o formato para a abertura
de lojas voltadas só ao varejo.

A Ikesaki contratou no começo
do ano uma consultoria para pros-
pectar pontos de venda em shop-
pings e dar início à sua operação
exclusiva do varejo. A meta era
abrir oito lojas em centros comer-
ciais neste ano, conforme apurou
o BRASIL ECONÔMICO. E concorrer
diretamente com redes de cosmé-
ticos, como a da francesa Sephora
no Brasil, que prevê inaugurar 16
pontos de venda no país até 2013.

No entanto, a empresa familiar
ainda mantém uma estratégia
conservadora de expansão. E
quer testar o formato de loja antes
de partir para os shoppings. Além
de rede de varejo, a companhia
também possui operação de ataca-
do e é dona da marca Taiff, de se-
cadores e chapinhas de cabelo,
cuja fábrica de fica em São Paulo.

Por enquanto, todas as lojas da
Ikesaki são de rua, mas atendem
também ao consumidor final, es-
pecialmente aos finais de semana.

Força da marca
A Ikesaki também é dona da Beau-
ty Fair — Feira Internacional de Be-
leza Profissional, segundo maior
evento do segmento de cosméti-
cos e beleza do mundo, que acon-
tece de 8 a 11 de setembro, no Ex-
po Center Norte, em São Paulo.
Em sua 8ª edição, a feira foi criada
após a cisão entre a Beauty Fair e a
Cosmoprof Cosmética, em 2005,
na época, a maior feira do setor no
país, da Alcântara Machado. Após
o conflito, os expositoras foram mi-
grando paulatinamente para a
Beauty Fair, levando ao fim da Cos-
moprof no país. ■ R.O.

A Bril Cosméticos, empresa do
grupo Bombril lançada no ano
passado após a compra de 75%
da marca Ecologie, por cerca de
R$ 15 milhões, prepara-se para
apresentar sua primeira linha
de fabricação própria. Com in-
vestimentos da ordem de R$ 5
milhões, a empresa quer atrair
a atenção de pessoas de 15 a 30
anos, com novos produtos e am-
pliação de linhas atuais, como a
Raízes, que foi totalmente refor-
mulada e vai ser direcionada pa-
ra a venda em supermercados.
O lançamento será feito duran-
te a Beauty Fair — Feira Interna-
cional de Beleza Profissional,
que acontece em setembro.

A Bril Cosméticos entrou no
segmento de beleza para concor-
rer diretamente com Flora, da
JBS, dona de marcas como Mi-
nuano, Neutrox e Francis, e tam-
bém com o gigante portfólio da
Hypermarcas, em um mercado
pulverizado e com grande po-
tencial de expansão. Só no ano
passado, o mercado de higiene,
limpeza e beleza faturou R$
29,4 bilhões em todo o país, de
acordo com dados da associa-
ção do setor, a Abihpec.

Novas aquisições, no entanto,
não estão nos planos de Ronaldo
Sampaio Ferreira, presidente do
conselho de administração da
Bombril. “Queremos melhorar o
portfólio atual (de 120 produtos)
e nos preparar para o lançamen-
to de uma linha voltada para o
público adulto, de 40 a 50 anos”,
conta o empresário. A meta é
que a linha adulta chegue ao mer-
cado ainda neste semestre.

Ferreira é um entusiasta do
novo negócio, mas admite que
chegou a acreditar que a Bom-
bril estava atrasada no investi-
mento. “O mercado de higiene
e limpeza está saturado e é com-
plementar do mercado de bele-
za. Entramos bem a tempo, por-
que ele está em grande ascen-
são”, afirmou ele.

Inovação
A Bril Cosméticos vai apostar na
inovação nas linhas de produtos,

fortalecendo o conceito ecológi-
co. A empresa vai apresentar 24
itens desenvolvidos com elemen-
tos naturais, sem a utilização de
parabeno, metais pesados ou sili-
cone. Além de nove produtos da li-
nha Ecologie Corpo como sabone-
te líquido, em barra, locação hi-
dratante. Também serão lançados
cinco itens da linha Ecologie Ho-
mem, como espuma de barbear,
gel fixador e pomada modelado-
ra, por exemplo.

Flora
A Flora, empresa de cosméticos
da JBS, também está investindo
pesado para ampliar sua linha
de produção. Segundo informa-
ções publicadas no Jornal do
Commércio, de Pernambuco, a
empresa vai investir R$ 150 mi-
lhões em uma unidade em Ja-
boatão dos Guararapes, que se-
rá responsável por 1/3 do fatura-
mento da companhia. Por meio
de sua assessoria de imprensa, a

Flora confirmou os investimen-
tos no estado nordestino, mas
sem precisar o montante.

Com faturamento de R$ 1,2 bi-
lhão em 2011 — mais do que o
dobro dos R$ 500 milhões de
2010, o objetivo da indústria é
tornar-se uma das maiores e
mais eficientes empresas brasi-
leiras nos setores de higiene, be-
leza e limpeza. A meta da em-
presa é repetir o crescimento de
2011, e dobrar o faturamento
nos próximos três anos.

Neste ano, a Flora confirmou
recursos de R$ 200 milhões pa-
ra a ampliação da fábrica de Ita-
jaí e também a construção de
um centro de distribuição para
atender a região Sul, além dos
investimentos na planta em Per-
nambuco. Atualmente, a Flora
tem três unidades de produção
em Santa Catarina (Itajaí) e
Goiás (Guapó), com capacidade
para 10 mil toneladas de sabão
em pó por mês.

Entre janeiro e fevereiro des-
te anos, as vendas da empresa
cresceram 25% em relação ao
mesmo período de 2011. ■

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

PERFUMARIA

L’Oréal prevê crescimento acima de 5%
em 2012 por desempenho de Ásia e África

David Levenson/Bloomberg

Marcela Beltrão

Bril Cosméticos lança linha
própria para supermercado

Ikesaki abre
megaloja em
Santo André
Grupo aprimora formato de
atacarejo (atacado e varejo)
para entrar em shoppings

A L’Oréal, maior fabricante de cosméticos do mundo, prevê que suas
vendas em 2012 crescerão em ritmo mais acelerado do que a média
do mercado, que terá uma evolução entre 4% e 5%. O desempenho na
África e na Ásia puxarão as vendas da companhia francesa neste ano,
informou a companhia. No primeiro semestre, a empresa lucrou ¤ 1,16
bilhão, alta de 10% em relação ao mesmo período em 2011. Reuters

EMPRESAS

Com investimentos de R$ 5 milhões, a empresa quer atrair a atenção de jovens
de 15 a 30 anos, com novos produtos e ampliação de linhas atuais, como a Raízes

RonaldoFerreira, do conselhodeadministração daBombril: aquisiçõesnãoestãonosplanos

O VALOR DA BELEZA

Setor tem crescimento médio de 10% 
nos últimos 16 anos, em R$ bilhões

Fonte: Abihpec
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 ago.  2012, Primeiro Caderno, p. 20.




