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anos, uma massa de cerca de 40 m i 
lhões de brasileiros foi incorporada à 
classe média, adicionando itens, que 
antes eram supérfluos, à sua cesta. 
"O aumento do número de empre
gos formais e a ascensão da mulher 
no mercado de trabalho foram fato
res que contribuíram para que m u 
lheres da classe C investissem mais 
na compra desses itens", comenta 
Basílio. Essa observação, que pode, 
em parte, responder pela representa
tividade da nova consumidora brasi
leira, resultou na entrada do País no 

ranking dos dez mercados que mais 
cresceram em 2011, último ano apu
rado pela Abihpec. C o m o resulta
do do último faturamento nacional 
avaliado, o País registrou o maior 
crescimento percentual entre os pri
meiros dez países do setor, equiva
lente a 1,7% do PIB (Produto Interno 
Bruto). Mundialmente, o segmento 
cresceu 9,8%, movimentando 425,9 
bilhões de dólares contra 387,7 bi
lhões de dólares em 2010. A soma 
desses principais mercados foi de 273 
bilhões de dólares, correspondendo a 
64 ,1% do total. 

Uma pesquisa realizada pela A s 
sociação em conjunto com a con
sultoria Booz £r Company revela 
que o consumo de produtos desse 
mercado deverá crescer em torno de 
5% ao ano, em volume, até 2015. A 
estimativa aponta que ocorrerá um 
salto, em valores, de 27,3 bilhões de 
reais em 2010 para 50 bilhões de reais 
em 2015. O investimento anual das 
empresas, que está na faixa de 9,3 
bilhões de reais, deverá mais do que 
duplicar, alcançando 20 bilhões de 
reais. "Recentemente, aumentamos 
o nosso portfólio para melhor atender 
o público feminino", explica Carina 
Narcizo, gerente da Categoria de 
Barbeadores da BIC. Atualmente, a 
empresa tem cinco linhas de produtos 
de higiene voltadas para o público fe
minino, sendo itens nas categorias de 
barbeadores e de espumas para depi
lação. O último lançamento aponta 
para um mercado ainda não explora
do e indica boas perspectivas de de
senvolvimento. A i n d a não havia no 
mercado uma espuma para depilação 
feminina", comenta Carina. Segundo 
estudos realizados pela BIC, 72% das 
brasileiras usam a lâmina como o seu 
principal método de depilação. 

Entre as categorias que compõem 
a cesta, as mais procuradas pela m u 
lher da classe C são as de cremes 
para os cabelos, xampus e condicio
nadores. Na análise realizada pelo 
Euromonitor, o Brasil é vice-líder em 
produtos para cabelo e banho. Nas 
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subcategorias, a liderança é de itens 
para coloração, condicionadores, 
permanentes/alisantes, sabonetes e 
cremes para o corpo. O setor local 
faturou, em 2011, 29,4 bilhões de re
ais em valores Ex-Factory (saídos de 
fábrica, livres de impostos sobre ven
das), 7,9% a mais que em 2010. "O 
setor mantém um crescimento médio 
de 10,9% em vendas líquidas Ex-Fac
tory nos últimos cinco anos, motiva
do especialmente pelo aumento do 
poder de consumo da classe C e do 
investimento de nossas indústrias em 
mídia, inovação e tecnologia", diz Ba
silio. Os dados são do levantamento 
anual da Abihpec, os quais mostra
ram que as subdivisões de produtos 
para cabelos (colorir/descolorir, con
dicionadores, fixadores/modeladores, 
permanentes/alisantes, produtos para 
tratamento do cabelo, e xampus) so
mam 6,7 bilhões de reais Ex-Factory. 
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Perfil da consumidora 
N o m e : Ca ta r i na K i m 
I d a d e : 32 a n o s 
P r o f i s s ã o : r e p r e s e n t a n t e c o m e r c i a l 

Antes de sair de casa, Catarina passa por um ritual de 
beleza. Não se esquece do batom, do lápis de olho, do 
rímel, da sombra nos olhos e do perfume. Vaidosa desde 
criança, a representante comercial nota na filha de dez 
anos uma futura consumidora de cosméticos. "As crianças 
veem as mães se arrumando em casa e querem ficar 
iguais. Acho que a mídia e os fabricantes têm investido 
muito nesse mercado infanto-juvenil que cresce cada dia 
mais", comenta. Com uma vida corrida dividida diariamente 
entre o trabalho, a academia, os cuidados com a casa 
e a filha, a executiva não deixa de comprar os produtos 
de beleza pela internet e por lojas especializadas. "Os 
produtos em que eu mais gasto por mês são os cremes 
para os cabelos. São produtos caros e importados, mas 
que dão um resultado final fantástico. Acho que eles 
merecem todo esse cuidado. Afinal, os cabelos são a 
moldura do rosto." Catarina gasta cerca de 5% de sua 
renda mensal com cosméticos e acredita que houve uma 
melhora significativa na qualidade dos itens de beleza nos 
últimos anos "graças à tecnologia e à concorrência 
na indústria especializada". 

Perfil da consumidora 
N o m e : Rena ta C a l d a s d e O l i ve i ra 
I d a d e : 31 a n o s 
P r o f i s s ã o : e n c a r r e g a d a f i n a n c e i r a 

Com gastos mensais de 200 reais com itens de 
beleza, Renata encontra suas marcas preferidas 
em lojas especializadas para produtos de beleza 
e higiene localizadas em São Paulo. Diariamente, 
hidrata a pele usando esfoliantes e, a cada 15 dias, 
lança mão de cremes específicos para o cabelo. As 
linhas que mais utiliza para os fios são Lanza, L'Oréal 
e Kerastase. Ela afirma que as fórmulas, embalagens 
e aromas melhoraram muito nos últimos anos e 
aprova as novas tecnologias desenvolvidas pela 
indústria. "O ramo da beleza é um mercado muito 
emergente, e está cada vez mais em ascensão." 
Mesmo tendo na categoria de cremes para hidratar 
cabelo o principal foco de gastos com beleza, não 
considera os itens da cesta uma prioridade no 
orçamento mensal e procura usá-los com economia. 
"Produtos de qualidade para os cabelos são mais 
caros", afirma a encarregada financeira. 
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"A mulher brasileira está sempre à 
procura de novidades de beleza para 
os cabelos, e assim nos esforçamos 
por proporcionar a ela o que há de 
melhor no mundo em nosso segmen
to" , diz Jomar Beltrame, vice-presi
dente do Sistema Embelleze. 

Com a maior fatia do mercado de 
beleza, os produtos para os cabelos 
representam 22,8% das vendas anu
ais. Por isso, as categorias envolvidas 
nesse universo têm se convertido no 
foco principal de indústrias especializa
das no assunto. "A chegada da Wella 
Pro Series, uma linha profissional vol
tada para a consumidora, e não para 
profissionais, tem sido muito come
morada não apenas pelas clientes, que 
esperavam por uma opção com esse 
diferencial, mas também pelos nossos 
parceiros de negócios, que já vêm co
lhendo resultados acima do esperado 
em relação às vendas", explica Juliana 
Azevedo, diretora de Marketing da 
Procter &- Cambie do Brasil. 
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Text Box
Fonte: Distribuição, São Paulo, ano 21, n. 242, p. 42-48, mar. 2013.




