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No ano de 1954, o imigrante japonês Hirofumi Ikesaki, com 19 anos de idade, abriu uma pequena 
loja no bairro da Liberdade, em São Paulo. Voltada para a venda de insumos químicos para 
tinturaria, a loja era a realização de um sonho para o jovem que chegara ao Brasil na década de 
40, com a família, para trabalhar como agricultor. Apesar das dificuldades políticas e econômicas 
do País, Hirofumi, animado com o crescimento do setor de beleza no Brasil, resolveu mudar o 
comércio: em 1964, investir tudo o que tinha na abertura de uma loja de produtos de beleza. Três 
anos depois, a empresa ganhou uma sede definitiva, de 200 m, na Rua Galvão Bueno, no mesmo 
bairro.  
 
Assim nascia a Ikesaki Cosméticos, loja varejista que se tornou conhecida do público por vender 
produtos baratos e diferenciados. Em 1985, a partir da pequena loja de varejo, foi aberto o 
segundo negócio da empresa: a Ikesaki Móveis, voltada para salões de beleza. Três anos depois 
surgia a Taiff, indústria de equipamentos elétricos para o mesmo público, cuja gestão ficou 
separada da Ikesaki Cosméticos. A intenção era aproveitar uma oportunidade de mercado 
representada pelo aumento da demanda por estes produtos. Já em 1985 o grupo entrou no 
mercado de fabricação de móveis para salões, com a Nibram. Atualmente a indústria conta com 
duas marcas: Miray e Ikesaki Design.  
 
A expansão continuou com a Ikesaki Atacado, voltada para a distribuição de produtos cosméticos 
a partir de um depósito de 7 mil m, localizado na Marginal Tietê, no bairro da Vila Maria. A 
empresa reúne hoje mais de 300 profissionais, entre funcionários, promotores e demonstradores. 
O grupo conta ainda com a ProArt, uma indústria de acessórios de beleza, aberta no final de 
2000. E também é responsável pela publicação de uma revista bimestral, distribuída 
gratuitamente aos profissionais cadastrados. Atualmente, o fundador do grupo divide sua atenção 
entre a administração das empresas, com a ajuda dos cinco filhos, e a presidência da Associação 
Cultural e Assistencial da Liberdade (Acal), que promove a recuperação e desenvolvimento do 
bairro da Liberdade.  
 
Nestes 40 anos, o trabalho árduo e a discrição de Hirofumi Ikesaki viraram marca registrada nos 
negócios do grupo, dirigido aos profissionais de beleza e distribuidores de cosméticos. Por isso, 
além da divulgação boca-a-boca, feita pelos próprios clientes, a empresa divulga seus produtos e 
serviços apenas em mídia especializada. "Temos a consciência de que estamos aqui para atender 
e prestar serviços aos profissionais de beleza", afirma Paulo Engel Vieira, diretor das unidades de 
comércio do grupo Ikesaki. Segundo Vieira, isto explica porque, apesar do crescimento dos 
negócios, a empresa manteve só uma lo ja de varejo. "Temos várias unidades de negócios e a 
preocupação de não afetar os interesses dos clientes, sejam cabeleireiros ou comerciantes de 
cosméticos. Por isso mantivemos apenas uma loja", afirma Vieira, referindo-se à forte 
concorrência que uma possível expansão traria para estes profissionais.  
 
Mas o varejo não ficou à sombra dos outros negócios da empresa. Hoje, a loja ocupa um espaço 
de 5 mil , num prédio construído no mesmo local das fundações iniciais. Conhecida pelo público 
como um shopping da beleza e pelas indústrias de produtos cosméticos como uma das grandes 
vitrines do varejo, a loja atende, em seus sete pisos, o mercado de profissionais de beleza, entre 
cabeleireiros, esteticistas, manicures e também o consumidor em geral.  
 
São 20 mil itens à disposição de um público de 5 mil pessoas que regularmente freqüentam a loja 
toda segunda-feira, dia tradicional de folga dos salões de beleza. "Além disso, exportamos 
produtos para países como a Colômbia e a Bolívia", diz Vieira. A previsão é de que as unidades de 
comércio da empresa, inclusive a loja de móveis para salões de beleza, tenham um crescimento 
de 15% nas vendas este ano, em relação a 2003. De acordo com Vieira, as perspectivas 
melhoram no Natal, período do ano com melhor desempenho de vendas.  
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