
indústria de higiene pessoal, per
fumaria e cosméticos se rende à 
chamada nova classe média. Dez 
entre dez executivos e especialis

tas do setor confirmam em uníssono: o v i 
goroso crescimento registrado nos últimos 
anos não seria possível sem os ganhos de 
renda obtidos pelas camadas mais humil
des da população. "É a mulher quem sem
pre decide e compra para ela e toda a famí
lia. Um hábito que vem sendo seguido por 
homens mais jovens, mas ainda muito 
lentamente", afirma Lásaro do Carmo Jr, 
CEO da Jequiti. Com o surgimento de um 
novo exército de consumidoras — ávidas 
por cremes, itens de maquiagem e perfu
mes — as vendas do setor dispararam. 

Dados da Associação Brasileira da In
dústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos (Abihpec) mostram cresci
mento médio deflacionado composto de 
10% do setor nos últimos 17 anos, com as 
receitas líquidas passando de R$ 4,9 bi
lhões em 1996 para R$ 34 bilhões em 2012, 
expansão acumulada de quase 600%. A 
entidade acredita em manutenção dessa 
taxa até 2017. Nas contas de Alex Agostini, 
economista-chefe da agência classifica-

dora de risco Austin Rating, o percentual 
médio anual de alta ficou em 11,7% nos úl
timos cincos anos, um período de crise 
para a economia mundial e de baixo cres
cimento do país. Tanto vigor levou o Brasil 
à terceira posição do ranking geral mun
dial, segundo o Euromonitor de 2012, e a 
algumas primeiras colocações por produ
tos, como perfumes e desodorantes. 

Com US$ 42 bilhões de vendas ao con
sumidor no ano passado, o Brasil deteve 
9,6% de participação nos US$ 433 bilhões 
movimentados mundialmente no varejo 
com produtos de higiene pessoal, cosmé
ticos e perfumes; atrás apenas de Estados 
Unidos (15,9%) e lapão (10,9%), aponta o 
Euromonitor. As vendas no país tiveram 
leve variação de 0,1%, em relação a 2011. A 
terceira posição do Brasil, é fato, pode es
tar ameaçada pela China. Quarto colocado 
no ranking mundial, com fatia de 7,4%, o 
gigante asiático registrou uma expansão 
de 12,4% em 2012. Tal perspectiva, contu
do, ainda não assusta a indústria nacional. 
"O Brasil passa por um momento excelen
te e está prestes a se tornar o segundo 
maior consumidor mundial de perfumaria 
e cosméticos", diz Artur Grynbaum, pre-
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sidente do Grupo Boticário. 
E deverá ocupar a primeira posição em 

dois anos, segundo as estimativas de Car
mo. Nem mesmo a perspectiva de cresci
mento abaixo do previsto para a econo
mia brasileira em 2013 tira o ânimo do 
setor. Ao contrário, o entusiasmo só faz 
crescer. "Em momentos de crise, esse 
mercado cresce mais, porque as pessoas 
precisam elevar a autoestima, precisam 
estar bem até para se sobressair numa 
disputa por postos de trabalho, por exem
plo", explica Jomar Beltrame, vice-presi
dente da Embelleze. "Esse é um setor di
ferente dos outros. Não é afetado por cri
ses, como a indústria de bens duráveis, 
porque depende mais de renda do que 
crédito, pois os produtos têm valor razoa
velmente reduzido e são comprados nor
malmente à vista", completa Agostini. 

Os números da Abihpec evidenciam 
bem essa peculiaridade. No ano passado, 
enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) 
do país cresceu 0,9% e a indústria nacio
nal teve variação negativa de 2,7%, o setor 
registrou expansão deflacionada de 8,9%. 
Ao longo dos últimos 17 anos, apontam os 

estudos da entidade, os 10% de cresci
mento médio anual do setor superaram 
com folga a evolução média composta do 
PIB (3%) e da indústria em geral (2,2%). 
São dados vigorosos que embasam deci
sões de investimento. Seja no varejo, seja 
na indústria, não são poucos os anúncios 
de empresas nacionais e estrangeiras es
treando nesse mercado ou ampliando seus 
ne-gócios, caso da norte-americana Es-
tée Lauder, que transformou São Paulo em 
sua base de operações para a América La
tina no ano passado. Outro exemplo é o 
Grupo Silvio Santos, que em outubro de 
2006 decidiu apostar na Jequiti, hoje uma 
marca cobiçada pelo público. 

"O Brasil é um mercado com mais de 
100 milhões de consumidores e um grande 
potencial: 50% da população é responsá
vel por 47% do consumo de produtos de 
higiene pessoal, cosméticos e perfumes. 
Ninguém quer estar fora dele", diz Carmo. 
Ele acredita que o crescimento continuará 
acima dos 10% nos próximos anos, o que 
justificará mais investimentos da compa
nhia no desenvolvimento de novos produ
tos e em sua primeira fábrica própria. A 

unidade está sendo construída nas proxi
midades de São Paulo, mas o local e o vo
lume de recursos aportados no empreen
dimento são mantidos em sigilo pelo exe
cutivo. "Não posso falar. O chefe briga", 
brinca Carmo, referindo-se ao empresário 
e apresentador de TV Silvio Santos. Hoje, a 
Jequiti terceiriza sua produção por sete 
empresas. Em breve, responderá direta
mente pela fabricação de 70% da sua linha 
de perfumes e desodorantes. 

O Grupo Boticário também tem reali
zado fortes inversões, destaca Gryn-
baum. São R$ 657 milhões no total, dos 
quais R$ 380 milhões aplicados na cons
trução de uma fábrica em Camaçari, na 
Bahia; R$ 155 milhões em novo centro de 
distribuição em São Gonçalo dos Campos, 
também na Bahia; R$ 85 milhões na am
pliação dos ativos industriais em São José 
dos Pinhais, no Paraná; e R$ 37 milhões em 
um centro de pesquisa e desenvolvimento, 
também em São José dos Pinhais, com 
mais de 8 mil metros quadrados de área 
construída, que foi inaugurado em março. 

"Com esses investimentos, preten
demos continuar sendo reconhecidos 
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como uma organização preparada para 
atuar num cenário complexo, em que o 
nivel de exigência do consumidor está 
cada vez mais alto. Hoje, o consumidor 
não espera apenas encontrar bons pro
dutos e serviços. Ele quer marcas que o 
entendam bem e que sejam capazes de 
surpreendê-lo", assinala o executivo. O 
Grupo Boticário obteve um faturamento 
no varejo de R$ 6,9 bilhões em 2012, ex
pansão de 25% em relação ao ano ante
rior. "Pretendemos manter nossa taxa 
de crescimento em torno dos 20% ao 
ano, registrado desde 2008." 

Os aportes em pesquisa e desenvolvi
mento crescem bastante em todo o setor e 
ganham em sofisticação. As empresas têm 
investido mais no desenvolvimento de in-
sumos provenientes da rica biodiversidade 
brasileira e em tecnologias avançadas, 

como a nanotecnologia, que garante me
lhor performance especialmente de pro
dutos para a pele. "Por conta da mudança 
social, temos novos entrantes nesse mer
cado, mas também consumidores que, 
com renda maior, estão cada vez mais exi
gentes. Para concorrer com os importados 
e fazer frente à produção nacional, as 
companhias precisam inovar", afirma 
Agostini. No ano passado, segundo esti
mativas dos especialistas, essa indústria 
investiu quase R$ 14 bilhões em pesquisa, 
desenvolvimento, novos princípios ativos 
e nas marcas — volume que dobrou em 
quatro anos e cresceu 18% em relação a 
2012. Tal esforço tem garantido também 
maior produtividade e, consequentemen
te, preços mais competitivos. 

"É um setor altamente competitivo, 
com tendência de 'comoditização' rápida 

dos produtos. Para se diferenciar, é preciso 
investir muito em serviço, distribuição e 
inovação porque o consumidor quer cada 
vez mais novidades e novas experiências", 
diz o CEO da Jequiti. Conforme a Abihpec, 
são 2.342 empresas atuando nesse merca
do no Brasil, das quais 20 são de grande 
porte, com receitas líquidas acima de R$ 100 
milhões. Esse grupo detém 73% do fatura
mento total do segmento, que correspon
de a cerca de 2% do PIB brasileiro. 

No último ano, a companhia do Grupo 
Silvio Santos aplicou R$ 20 milhões em 
inovação, observa Carmo. Sua meta é 
lançar 150 produtos em 2013, incluindo 
alguns "inusitados para o tratamento de 
pele". Carmo não revela a meta de cresci
mento da Jequiti para este exercício nem 
os aportes em novos produtos, porém diz 
que no primeiro quadrimestre as vendas 
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já cresceram 15%. Já a Embelleze, que 
acaba de anunciar a entrada no segmento 
de xampus e condicionadores para crian
ças, também programa um pacote de in
versões para aumentar sua capacidade, 
com a aquisição de máquinas e equipa
mentos, informa Beltrame, que também 
guarda esses números a sete chaves. 
"Quase 100% da produção é própria e esta
mos aumentando a capacidade em quase 
todas as linhas", diz ele. A empresa deve 
colocar 60 novos produtos no mercado 
neste ano e tem por meta um crescimento 
em torno de 17% para o período. Nada exa
gerada, considerando-se que a expansão no 
primeiro trimestre atingiu 13,9%. O vice-
presidente da Embelleze diz que a nova l i 
nha é destinada para meninas a partir de 
dois anos. "Queremos estar presentes em 
todo o ciclo de vida da mulher." 
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Text Box
Fonte: Indústria Química, São Paulo, ano 1, n. 1, p. 28-31, ago. 2013.




