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Sempre que vai viajar, a empresária paulistana Fa- 

rida Nesi, proprietária de uma grife de acessórios 

femininos, fica na dúvida: como fazer o pacote 

que inclui xampu, sabonete, perfume, delineador, 

blush, pó, batom e desodorante não emperrar o zíper 

na hora de fechar a mala? A preocupação se justifica 

porque na verdade a lista é ainda maior: tem também 

condicionador, creme para a pele, para o rosto, para 

as costas, para o cabelo - e por aí vai. Enquanto isso, 

seu namorado, Eduardo, prepara o próprio nécessaire. 

Sim, ele, como muitos brasileiros, já anda com uma 

valise para cima e para baixo levando cremes, produ

tos para aliviar as rugas e protetor solar, só para citar 

o trio básico. Farida e Eduardo não formam um caso 

isolado. Eles integram um cenário que, de uns tempos 

para cá, cada vez fica maior no País - o da indústria 

de cosméticos.

O Brasil já é o terceiro maior mercado consumi

dor do mundo em itens de cosméticos, perfumaria e 

higiene pessoal. Em 2003, os brasileiros, e as brasilei

ras, gastaram 26,5 bilhões de reais na compra de cre

mes e companhia para uso estético. Este ano o resul

tado deve ser de aproximadamente 60 bilhões de reais. 

A entrada dos homens nesse ramo - a vaidade mascu

lina não para de ficar em alta - é um fator que, claro, 

impulsiona as vendas: segundo a consultoria Euromotor, 

o consumo de produtos de higiene e beleza pelo pú

blico masculino teve alta de 163% nos últimos cinco
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anos. Mas o "boom" está mais re- 

lecionado à nova posição social da 

mulher - sobretudo as que migra

ram para a classe C. "Elas têm dire

cionado grande parte do dinheiro 

que recebem para a compra des

ses produtos e serviços", diz Re

nato Meirelles, sócio-diretor do 

Data Popular, entidade que realiza 

pesquisas para detectar as tendên

cias da nova classe média. "Isso é 

um reflexo direto do aumento do- 

número de mulheres no mercado 

de trabalho."

De fato, as mulheres da classe C 

têm maior representatividade nesse 

levantamento: significam 47,4% 

do total, seguidas pelas mulheres 

da classe A, com 34,2%. O gasto 

com produtos e serviços de estética 

e higiene aumentou 124% na última 

década na nova classe média. "Pra

ticamente nessas duas últimas dé

cadas esse mercado mais popular 

vem crescendo ano a ano acima dos 

dois dígitos, descontando a inflação",

relata Lásaro do Carmo Jr., presi

dente da Jequiti Cosméticos, a mais 

nova empresa do Grupo Silvio San

tos, e que já tem faturamento da or

dem de meio bilhão de reais por ano. 

A Jequiti ratificou que o porta a porta 

vende, e muito, nesse segmento. "Já 

temos 198 mil consultoras, que aten

dem a 98% dos municípios brasi

leiros. Nosso foco é popularizar o 

luxo", complementa Carmo Jr.

Com todo esse impacto, o Brasil, 

além de ocupar a terceira posição 

no ranking de consumo no setor 

em todo o mundo, é o sétimo pro

dutor global na área - e, de acordo 

com a Associação Brasileira da In

dústria de Higiene Pessoal, Perfu

maria e Cosméticos (Abihpec), a 

participação das empresas brasi

leiras no mercado deve subir 1 7%.

BELEZA NATURAL

E cada vez mais recorrente 

a procura por produtos naturais 

de estética. Conforme pesquisa
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realizada pela entidade União para 

BioComércio Ético (UEBT), mais de 

90% dos consumidores brasileiros 

exigem ingredientes da biodiversi

dade quando procuram um cosmé

tico - e mais de 80% se preocupam 

com selos éticos. Com isso, empre

sas como a brasileira Natura e a 

francesa L'Occitane ganham pon

tos no mercado.

O grupo francês lançou re

centemente a marca L'Occitane 

au Brésil. Os produtos são pro

duzidos no País sob rigoroso pro

cesso de auditoria e homologação 

da matriz para garantir o alto pa

drão de qualidade. Tudo foi desen

volvido pelo fundador da L'Occi

tane, Olivier Baussan, que durante 

dois anos pesquisou sobre os bio- 

mas brasileiros. Nasceram então 

linhas como Mandacaru da Caa

tinga, Jenipapo do Cerrado e Vitó- 

ria-Régia da Amazônia, com, por 

exemplo, produtos para a pele e 

para os cabelos. Já a Natura, que 

tem no próprio nome a essência

desse mercado mais específico, 

produz mais de 500 milhões de 

produtos por ano - e conta com 

um centro de pesquisa em Manaus 

para estudar com mais profundi

dade a região da Amazônia em ter

mos de uso de substâncias para o 

que fabrica.

MOVIMENTO ESTRANGEIRO

Gigantes mundiais do setor não 

quiseram ficar fora dessa ebulição 

no Brasil. Em um exemplo já clás

sico, a francesa Sephora, maior 

rede de cosméticos do mundo, com 

300 unidades nos Estados Unidos e 

Canadá, abriu sua primeira loja no 

País em julho de 2012, no shopping 

JK Iguatemi, em São Paulo - e 

pouco mais de um ano depois já 

conta com seis unidades entre São 

Paulo e Rio de Janeiro. Conhecida 

por seus exclusivos conceitos no 

varejo e experiência de compra, 

trouxe uma série de marcas inédi

tas, como Benefit, Kat Von D, Make 

Up For Ever, Nars, Oscar Blandi,

Ouidad, Sephora Collection, Stila 

e Urban Decay. Um deleite para 

quem adora ver, e comprar, novi

dades do segmento nas prateleiras.

A Sephora está aproveitando 

um momento que companhias 

como a francesa L'Oréal e a ame

ricana Avon já viveram, e conti

nuam vivendo - momento do qual, 

aliás, hoje dependem, sobretudo 

a Avon. Os resultados das opera

ções dos Estados Unidos e da Ásia 

da companhia vêm decepcionando. 

O alento da multinacional tem sido 

a Rússia e, principalmente, o Brasil. 

O País significa a maior operação 

do mundo da empresa. Há quatro 

trimestres a Avon no Brasil apre

senta resultados positivos. Apenas 

no ano passado a filial brasileira fa

turou 2 bilhões de dólares.

A L'Oréal também se movimenta 

de acordo com o momento. Por isso 

anunciou recentemente investimen

tos de 200 milhões de reais para a 

ampliação das operações nas fábri

cas no Brasil - e no projeto de um 

centro de pesquisa e de um centro 

de distribuição, ambos no Rio de Ja

neiro. A empresa, que tem valor glo

bal equivalente a 110 bilhões de dó

lares, pode passar por um processo 

de transição nos próximos meses, já 

que a Nestlé, que detém 29% de 

participação na empresa, pretende 

vender sua parte. 
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Caixa de texto
Fonte: Lide, São Paulo, ano 8, n. 41, p. 22-25, 2013. 




