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Os exportadores de cosméticos estão apostando no aumento de 20% das vendas externas em 
2003, com um volume total de US$ 192 milhões até o final do ano. O principal mercado são os 
Estados Unidos, mas as pequenas e médias do setor apostam na diversificação tanto dos 
compradores (com ênfase nos países árabes) quanto dos produtos. 
 
Um exemplo são os produtos para cabelos. "O Brasil tem uma indústria interessante nesse 
segmento porque temos várias etnias e misturas de raças. Esse fator ajudou no desenvolvimento 
de produtos e tecnologia dos fabricantes e nos torna competitivos", diz João Carlos Basílio da 
Silva, presidente da  
 
Dessa forma, xampus, condicionadores, tinturas, entre outros, serão o grande foco de atuação do 
setor para ampliar as exportações tanto para o maior comprador (Estados Unidos) como para os 
novos alvos. 
 
Crescer em várias frentes 
As empresas estão animadas porque há muito o que crescer em vários mercados. 
 
Os norte-americanos, por exemplo, importam US$ 2,5 bilhões por ano em cosméticos e o Brasil 
tem fatia reduzida desse bolo: exporta cerca de US$ 11 milhões por ano para os EUA. 
 
"O mercado interno americano cresce menos do que as importações do país. Quer dizer: as 
indústrias americanas estão perdendo competitividade nesse terreno", acrescentou Basílio.  
 
Em junho, vinte empresas brasileiras irão participar de uma feira na Califórnia (EUA). "Há 
reuniões semanais com essas empresas há um ano. O objetivo é prepará-las para que se tornem 
mais adequadas às exigências dos norte-americanos", contou.  
 
A participação em feiras é uma das principais ações, com apoio da Agência de Promoção de 
Exportações, para levar as pequenas e médias de cosméticos a outros mercados. O projeto para o 
setor foi lançado em 2001 e o número de empresas saltou de 10 para 40 nos dois primeiros anos.  
 
Dos árabes às Ilhas Fiji 
Nem só os EUA são o alvo dos cosméticos brasileiros. A demanda é grande por parte de países 
árabes. No caso da  
 
“Para esses mercados, exportamos muito os condicionadores por quilo, em grandes potes. O 
preço é baixo, é um tipo de produto voltado para classes C e D no Brasil. E conseguimos ter preço 
competitivo lá”, disse Fabricio Lanes, gerente de exportação da empresa.  
 
Outros países importadores dos produtos da empresa são Austrália, Portugal, Ilhas do Caribe e 
alguns da América do Sul. Um outro item da Layff que faz sucesso no exterior é a linha Amazon.  
 
“Tem um apelo forte porque vem da Amazônia e as características do produto são exóticas. Os 
ingredientes são castanha-do-pará e buriti”, completou Lanes.  
 
Recorrer a produtos exóticos tem dado resultados, mas outras empresas têm sucesso na 
exportação de cosméticos em outras faixas. É o caso da  
 
"É uma questão cultural, e o perfume brasileiro tem característica de produto misterioso e 
diferente por lá – mesmo sem ter ingredientes exóticos", conta Soraya Arbex, gerente da área 
internacional da empresa. A linha exportada é composta por perfumes sofisticados, equiparada à 
perfumaria francesa.  



Para shoppings dos Emirados 
Um dos clientes da empresa é uma cadeia de lojas que fica nos Emirados Árabes. "Eles compram 
em grandes volumes porque têm lojas em 21 shoppings. O preço do perfume alcança US$ 75 o 
frasco", acrescenta. Soraya disse que a ameaça de guerra, por enquanto, não afetou as vendas.  
 
As exportações da L'Aqua di Fiorichegaram aos US$ 300 mil em 2002 e a meta é dobrar o 
resultado em 2003. Sobre 2001, já houve crescimento de 150%. Portugal, Japão e EUA também 
são clientes.  
 
A empresa começou a exportar com freqüência e ampliou o leque de clientes depois que começou 
a participar de feiras internacionais – principalmente da Cosmoprof, em Bolonha (Itália), 
considerada a mais importante do setor do mundo. 
 
 
A Água de Cheiro seguiu a mesma linha. “Há uns cinco anos começamos a exportar, com vendas 
reduzidas para o Japão e EUA. Houve aumento de contatos com importadores depois que 
participamos da Cosmoprof”, conta Érika Lopes, gerente de negócios da empresa. 
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