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São Paulo populariza
mercado de arte

Reservas mundiais de
carvão estão no fim
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COSMÉTICOS

Cleide Silva

Naregião emque predomina o se-
tor metalúrgico, com grandes fa-
bricantes de automóveis e seus
agregados, um novo pólo começa
a se destacar. Em Diadema, a
maisnovadasquatroprincipais ci-
dades do ABC paulista, empresas
de cosméticos proliferam no ras-
tro do boom verificado na indús-
triadabeleza, que sónoanopassa-
do cresceu 25,5%.

O Pólo de Cosméticos de Dia-
dema reúne 110 empresas, a
maior concentração brasileira de
fabricantes. No País, há cerca de
1,3 mil indústrias, mas a informa-
lidade no ramo é elevada. Além
de atrair empresas, o pólo desen-
volveu projetos para baratear o
custo da produção local, como a
compra conjunta de matérias-pri-
mas e incentivo às exportações.

Fruto de uma parceria entre
Prefeitura, empresas e entidades
de classe, o pólo inaugura neste
anoumcentro tecnológico comla-
boratórios que permitirão odesen-
volvimento de produtos e maté-
rias-primas. Hoje, as empresas de
pequeno e médio porte têm de re-
correr a terceiros. O projeto deve
custar perto de US$ 1milhão. Par-
te será financiado pelo Banco Na-
cional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES).

O setor químico, que agrega a

área de cosméticos, é o segundo
maior empregador da cidade,
atrás do metalúrgico. As empre-
sas do pólo têm 8,6 mil trabalha-
dores diretos e a participação na
economia local é crescente. “Há
três anos, a indústria de cosméti-
cos respondia por 1,5% da arreca-
dação municipal. Hoje, participa
com 4,5%”, diz a empresária e se-
cretária deDesenvolvimento Eco-
nômico e Urbano, Sandra Papaiz.
Aprojeçãoédechegar a6%daar-
recadação no próximo ano.

O objetivo do pólo é capacitar
empresas egarantir competitivida-
de dos produtos, inclusive no mer-
cado externo. Desde o ano passa-
do, aPrefeitura patrocina a partici-
pação de grupos de fabricantes
em feiras internacionais, e muitas
delas já fecharam contratos.

Não são oferecidos incentivos
fiscais exclusivos para empresas
do pólo. “Fizemos um rearranjo
produtivo e promovemos ativida-
desquepossibilitarammaior com-
petitividade das empresas”, diz o
consultor da Secretaria de Desen-
volvimento, Ricardo Fioravante.
Só em compras conjuntas, a eco-
nomia éde 17%a42%, se compa-
rada aos custos de ações isoladas.

Várias empresas já estavam
em Diadema antes da criação do
pólo, como Davene, Coper/Kari-
na, Pierre Alexander e Valmari.
Masoutras chegaramrecentemen-
te. A Fenícia, por exemplo, ini-

ciou operações há seis meses, na
área de produtos capilares. A em-
presa foi criada por Hamilton dos
Santos, engenheiro químico que
há 17 anos edita uma publicação
para a indústria química, e um só-
cio. Eles escolheram Diadema
por causa da concentração de for-
necedores, mão-de-obra prepara-
da e desburocratização no proces-
so de abertura da empresa.

A fábrica, atualmente com 12
funcionários, produz cerca de 30
mil unidades ao mês de 36 itens
da marca Fenícia. A distribuição
para atacadistas e lojistas é feita
por representantes em vários Esta-
dos. “Entrar em supermercados é
ilusão, pois as exigências são difí-
ceis de serem atendidas por uma
empresa de pequeno porte”, diz
Santos, que prepara três lança-
mentos para os próximos meses.

Uma grande fabricante de cos-
méticos deve se instalar na cidade
em breve, mas Sandra ainda guar-
da segredo. Para garantir a mão-
de-obrapara as empresas, aPrefei-
tura, em conjunto com entidades
civis, mantém um centro profis-
sionalizante. No ano passado, fo-
ram formados 1,2 mil alunos.

VIOLÊNCIA
A idéia do pólo nasceu há 4 anos,
de discussões entre poder público
e iniciativa privada para mudar a
imagem de Diadema. Por vários
anos, a cidade esteve no topo do
ranking das mais violentas do Es-
tado.Em1997, tornou-se conheci-
da apósescândalo envolvendo po-
liciais na morte e espancamento
de pessoas na Favela Naval.

Oapoio aodesenvolvimento in-
dustrial em diferentes segmentos,
que gerou empregos e arrecada-
ção, além de políticas sociais efi-
cientes, ajudaram o município a
melhorar sua posição nessa triste
estatística. No ano passado, ocu-
poua 18.ª colocação entre as cida-
des paulistas com maior número
de homicídios. “Queremos deixar
de ser vistos comoacidadeda vio-
lência para ser reconhecida como
a cidade da beleza”, diz o prefeito
José de Filippi (PT).

“Antes, quando convidávamos
fornecedores para visitar a fábri-
ca, havia muita resistência. A pri-
meira coisa que lembravam era
de criminalidade”, conta o diretor
comercial da Valmari, Silvestre
Resende. “Hoje, não há mais esse
preconceito.” A Valmari foi uma
das primeiras do ramo a se insta-
lar na cidade, há 22 anos.

A fabricante de cosméticos de
tratamento iniciou atividades em
uma área de 1,4 mil m², e hoje
ocupa3,5milm². Um terrenovizi-
nho acaba de ser adquirido e, em
breve, a empresa estará 3,5 vezes
maior em relação ao tamanho de
quando foi inaugurada.

O grupo emprega 88 funcioná-
rios e tem 103 lojas próprias, das
quais uma em Portugal e uma na
Alemanha. Neste mês, a Valmari
inaugura outra na Ilha da Madei-
ra. “Abrimos em média seis lojas
por ano”, diz Resende.Com a am-
pliação da fábrica, a empresa terá
condições de inaugurar entre oito
a dez lojas por ano, pois o tama-
nho da rede de distribuição acom-
panha a capacidade produtiva.●

Diadema torna-se pólo da beleza
Cidade conhecida por abrigar indústrias metalúrgicas tem hoje a maior concentração de fabricantes de cosméticos do País

Idéia do pólo nasceu
da vontade de
mudar a imagem de
violência da cidade

Brasil éo sétimomaiorprodutormundialdecosméticos
Em 2004, exportações das empresas nacionais somaram US$ 335 milhões, alta de 36% sobre 2003

EXPANSÃO – A Valmari instalou-se na cidade há 22 anos e tem hoje 103 lojas próprias

Setor teve
crescimento
de 26% no
País em 2004

DIVERSIFICAÇÃO – A Fenícia, que produz 36 itens diferentes, iniciou há seis meses operações na área de produtos capilares

O Brasil é o sétimo maior produ-
tor de cosméticos do mundo. Es-
tá atrás dos EUA, Japão, Alema-
nha, França, Inglaterra e Itália, de
acordo com dados da Associação
Brasileira da Indústria de Higie-
ne Pessoal, Perfumaria e Cosméti-
cos (Abihpec). Em consumo per
capita, fica na 27.ª posição.

Os fabricantes brasileiros in-
vestem em média US$ 100 mi-
lhões ao ano e vêm se inserindo
no mercado mundial, diz o presi-
dente da Abihpec, João Carlos
Basílio da Silva. Em 2004, as ex-
portações somaram US$ 335 mi-
lhões, alta de 36% ante 2003. Es-
te ano, a projeção é de passar dos

US$ 400 milhões. “Só em janeiro
crescemos 25% nas vendas exter-
nas”, diz. As importações tam-
bém estão aumentando por causa
da cotação mais baixa do dólar.

A Argentina é o maior cliente,
mas o produto brasileiro começa
a aparecer nas prateleiras euro-
péias. No dia 21 de abril, a Natu-
ra, maior fabricante nacional de
cosméticos, vai abrir sua primei-
ra loja em Paris, França. A Gale-
ria Lafayette e a Lafayette Gour-
met vão vender produtos do País.

No mercado brasileiro, um ni-
cho que conquista espaço e leva
fabricantes a investirem em pro-
dutos específicos é o masculino.

“Os homens perderam o precon-
ceito com relação aos cosméti-
cos”, diz Silva. Entre as empresas
que se renderam a esse segmento
está a Valmari, que no ano passa-
do lançou sua primeira linha mas-
culina. Este ano, a empresa vai in-
vestir R$ 800 mil em novos pro-
dutos para diferentes segmentos.

No mercado de cosméticos há
12 anos, a gerente de marketing
da Niasi, Soraia Ferretti, conta
que nunca viu um ano em que “o
setor andou de lado”. Além do in-
teresse cada vez maior por produ-
tos que retardem o envelhecimen-
to, a melhora do poder aquisitivo
de uma parcela da população aju-

da a impulsionar as vendas.
A Niasi cresceu 14% em 2004

e deve repetir o desempenho este
ano. A marca tem entre seus car-
ros-chefes a linha de coloração
de cabelos Biocolor. A tintura é o
segmento que mais cresce em
vendas. Só no ano passado, as tin-
tas de todas as marcas venderam
45% mais em volume, diz a
Abihpec. O consumo de tinturas,
há alguns anos quase restrito a
mulheres a partir dos 35 anos (pa-
ra esconder fios brancos), se gene-
ralizou. Pesquisa dos fabricantes
mostra que metade das usuárias
hoje tem entre 14 e 29 anos.

Produtos para tratamento do

cabelo, como condicionador e
cremes sem enxágüe, tiveram
crescimento de 38,2%. Este
segmento, que faturou R$ 632
milhões em 2004, “é uma in-
venção brasileira, não tem em
outro mercado”, diz Silva.
Multinacionais como a
L’Óreal tiveram de desenvol-
ver produtos dessa linha só pa-
ra o Brasil.

O público infantil é outro
que engrossa o faturamento
das fabricantes. As vendas de
cosméticos, ressalta Silva, tam-
bém foram beneficiadas pela
redução da carga tributária pa-
ra vários produtos.● C.S.

O setor de cosméticos, eleito
por Diadema para se tornar
uma espécie de grife da cidade,
faturou R$ 3,4 bilhões no ano
passado no País, o equivalente
a 26% do montante registrado
por toda a indústria de higiene
pessoal, perfumaria e cosméti-
cos. Somados, os três segmen-
tos faturaram R$ 13,1 bilhões,
um crescimento de 18,9% ante
2003. Sozinha, a área de cosmé-
ticos cresceu 25,5%.

Esteano, a expectativaédecon-
tinuar crescendo, embora em rit-
mo menor, na casa de 5% a 7%.
Segundo a Associação Brasileira
da Indústria de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos
(Abihpec), o setor produziu 1,165
milhão de toneladas de produtos,
umcrescimentode16,6%emrela-
ção a 2003. “Em volume, não as-
sistíamos a um crescimento dessa
magnitudedesde1994, anodoPla-
no Real”, ressalta o presidente da
entidade, João Carlos Basílio da
Silva. Nos últimos cinco anos, o
setor cresceu em média 9%.

Com expectativa de vida
maior e melhora da renda, os
brasileiros estão recorrendo aos
cosméticos para garantir aparên-
cia mais jovem, justifica o dire-
tor-comercial da Valmari, Sil-
vestre Resende. A auto-estima
também dita o rumo desse mer-
cado. Na visão do empresário, o
crescimento de 2004 “não é
uma bolha”. As vendas da mar-
ca, que tem mais de 400 itens no
mercado, aumentaram 18%.

A Prefeitura de Diadema cal-
cula que a cidade responda por
16% da produção de cosméticos
do País. Os fabricantes do pólo
usam a sinergia para melhorar a
qualidade dos seus produtos e a
competitividade. “Percebemos
que somos concorrentes, mas
não inimigos”, diz o diretor da
Coper/Karina e presidente do
Pólo de Cosméticos de Diade-
ma, René Lopes Pedro.

A Coper está no município
há 21 anos. Com 900 funcioná-
rios, dispõe de mais de 200
itens para os cabelos, entre os
quais o condicionador Neu-
trox. Neste ano, o grupo se pre-
para para a internacionalização
da marca, com a abertura de
uma rede de distribuição no
Chile. Segundo Pedro, as expor-
tações respondem hoje por 2%
do faturamento da empresa, par-
ticipação que ele quer ver che-
gar a 15% em cinco anos.● C.S.
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