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A indústria brasileira de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, não tem o que reclamar. O 
setor, encontrou na internet um novo ponto eficiente de escoamento de seus produtos. Voltada 
para o público da classe A/B habituado a consumir as marcas líderes, a rede tornou-se o foco de 
compras de reposição de produtos e despertou o interesse de muitas marcas famosas, como a 
Anna Pegova, por exemplo, cujas vendas on-line registraram, no ano passado, um crescimento de 
70% em relação ao exercício anterior.  
 
Apesar de não serem novidades, as vendas virtuais de produtos de beleza são praticadas há anos 
pelos catálogos de venda diretas. As empresas de internet estão tendo que adaptar o e-commerce 
para o segmento. Há três meses, o Submarino inaugurou sua loja virtual de Beleza & Saúde e 
hoje, já comemora, o crescimento de 50% nas vendas de seus produtos em comparação com o 
mesmo segmento no ano passado.  
 
Segundo André Shinohara, diretor comercial e de marketing do Submarino, a venda virtual 
sempre foi uma operação difícil, porque o brasileiro gosta de ver com as mãos, ainda mais em um 
segmento voltado para o público feminino. "Começamos com alguns nichos de produtos, para 
verificar a aceitação do público e vencer a resistência dos fornecedores", afirma.  
 
Shinohara explica que investir no layout do site, a fim de colocar todas as informações sobre o 
produto de forma clara aproximou o consumidor. "A loja Beleza & Saúde possui mais de 370 itens 
de produtos de marcas líderes e espera para 2003 ampliar esse número para 600. De janeiro para 
fevereiro últimos as vendas de perfumes cresceram 52% e as de monitores cardíacos 170%", 
completa.  
 
Shinohara afirma ainda que o sucesso das vendas de perfumes e produtos de saúde atraiu as 
grandes empresas do setor. Hoje, o site já comercializa marcas como Johnson & Johnson, 
Phytoervas e Revlon. "Trabalhar com as marcas líderes facilita a venda on-line, uma vez que o 
consumidor compra para reposição", acrescenta.  
 
Há três anos no mercado, a Americanas.com não descuida da seção de perfumaria & cosméticos. 
Beto Ribeiro, gerente de comunicação da empresa, afirma que a grande vantagem da loja é ser 
tradicionalmente associada aos produtos de beleza. "A mulher acostumada a comprar estes 
produtos nas Lojas Americanas vê o site com mais segurança", afirma.  
 
Ribeiro explica que as negociações com os fornecedores renderam uma novidade para os clientes: 
pequenos sites da empresa dentro da página principal. "A idéia, além de vender o produto, é 
reforçar também a marca", diz Ribeiro. A seção voltada para a Revlon é um exemplo. No site, a 
cliente encontra dicas da empresa sobre beleza e informações que podem ajudar na hora da 
compra.  
 
A Anna Pegova, umas das pioneiras de venda de produtos pela rede, aproveitou a sua página 
institucional e abriu, há três anos, uma loja virtual. Lá, o internauta pode encontrar todos os 
produtos que são vendidos pela empresa no País.  
 
A experiência já levou a um aumento de 70% nas vendas de produtos de 2002, em relação ao 
anterior. Henri Robert Mouracade, diretor de produto da empresa, ressalta que o investindo em 
tecnologia para melhorar as condições de vendas. A marca tem tido bons resultados também no 
site Americanas.com, onde possui uma mini-página. "O comércio na internet é novo e ainda pode 
crescer muito, prova disto é o grande número de retorno de compras das nossas clientes", declara 
o executivo.  
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