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Para reverter o período de baixas nas vendas, empresas atentas oferecem uma nova gama de 
produtos para atender o consumidor no inverno 
 
Hoje, a distribuidora trabalha com 12 fornecedores, e a proposta é não expandir em excesso essa 
base. “Neste momento”, ressalta Müller, “a empresa se esquiva, pois acreditamos que nossos 
atuais fornecedores ainda têm grande potencial a ser explorado”.  
 
Tudo para agradar o consumidor que tem ganhado bastante com o desenvolvimento da indústria 
do setor. 
De 2001 a 2003, o setor mostrou desempenho bem melhor que o País: 8,2% de crescimento 
médio no setor contra 2,6% do PIB Total e 2,4% da Indústria Geral. Nos últimos 5 anos a 
indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos apresentou faturamento líquido de impostos 
sobre vendas de R$ 6,6 bilhões em 1999 para R$ 13,1 bilhões em 2004, pelos dados da Abihpec 
(Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos).  
 
A Associação aponta que os fatores que colaboraram para esse crescimento são a participação 
crescente da mulher no mercado de trabalho; utilização de tecnologia de ponta e o conseqüente 
aumento da produtividade, favorecendo os preços, que têm aumentos menores do que os índices 
de preços da economia em geral; lançamentos constantes de novos produtos atendendo cada vez 
mais às necessidades do mercado; e o aumento da expectativa de vida, o que traz a necessidade 
de conservar uma impressão de juventude. 
 
Existem no Brasil 1.258 empresas atuando no mercado de produtos de higiene pessoal, 
perfumaria e cosméticos, sendo que 16 delas são de grande porte, com faturamento líquido de 
impostos acima dos R$ 100 milhões, e representam 72,4% do faturamento total. 
 
 
Diferenças de cada um 
Para a Nazca, o inverno não é um tempo difícil. A empresa investiu na linha de xampus e 
condicionadores específicos para o uso com secador, e como no inverno os cabelos demoram mais 
para secar, a venda da linha aumenta 30% no período. Este ano, a empresa apostou na linha 
infantil de secagem rápida e também espera um crescimento de 30% com o lançamento. Para 
Verônica Wolf, gerente de marketing, “a empresa precisa compensar a queda de outras linhas em 
que caem as vendas durante o inverno”. 
 
Francis, da Unisoap, a segunda marca mais consumida em sabonetes, segundo a ACNielsen, 
aposta no inverno com os sabonetes e as loções hidratantes. “Temos de mudar os produtos no 
inverno, já que as pessoas tomam menos banhos que no verão, mas ficam com a pele ressecada 
com o frio”, afirma Ana Luisa Toillier, gerente de marketing. Com 16% de marketing share pelo 
Ibope e 13% pela ACNielsen, Francis destaca a importante participação da empresa no Nordeste, 
mesmo com o frio ameno da região. Com parceria da Bertin desde o ano passado para 
fornecimento de matérias-primas e investimento em tecnologia, a Unisoap deve mostrar o 
resultado dessa ação em breve com mais novidades.  
 
A Kanechomn, com foco em coloração capilar, procura oferecer produtos que cercam a queda da 
demanda da linha para cabelos no inverno. Os produtos com melhor resultado são os cremes 
capilares, géis, xampus e as loções corporais. A empresa oferece cores voltadas para a época 
como as avermelhadas e puxadas para o marrom. No restante da linha, produtos para hidratação 
de pele recebem tratamento especial, como o lançamento das loções nas fragrâncias baunilha e 
pêssego, desenvolvidas mediante demanda do mercado. 
 
 



A Malvatricin – empresa do grupo Daudt, com forte atuação no Rio de Janeiro e em Brasília – 
atende o público A/B com produtos de higiene bucal com alto valor agregado. O portfólio da 
empresa contém cremes dentais com composição para atuar em mais de uma área da higiene, 
igualmente os enxaguatórios bucais. A conscientização da população da importância dos cuidados 
com a boca tem gerado resultados positivos para a indústria. Em 2004 a empresa cresceu 60%, 
segundo Milena Machado. O segmento de perfumaria começou a ganhar investimento em 2001, e 
o ano passado foi o grande boom para eles. Com pouca concorrência nesse segmento, Malvatricin 
se sente à vontade para correr atrás do público que “hoje já inclui os produtos de higiene bucal na 
lista de compras; não é mais um bem supérfluo”, afirma Machado. Parte desse comportamento do 
consumidor também se deve ao maior número de produtos ofertados pelas indústrias. 
 
Para as classes mais baixas, a empresa dispõe o enxaguatório Fluomint, anti-séptico bucal com 
flúor e controle de tártaro. Apesar de menos componentes, o produto também apresenta bons 
resultados de venda, principalmente, no canal de auto-serviço, que gera maior volume de venda. 
A empresa também atua forte junto aos profissionais de saúde bucal para atingir, sobretudo, o 
público infantil. Milena Machado, coordenadora de marketing, informa que no inverno algumas 
pessoas intensificam o uso do enxágüe bucal. Com a chegada do frio, as gôndolas da seção de 
higiene pessoal têm de mudar de cara.  
Os produtos que mais vendiam no verão dão lugar a itens que, mesmo com resultados menos 
intensos, são a preferência do consumidor nessa época. Loção hidratante para o corpo, óleos, 
sabonetes hidratantes, xampus e condicionadores específicos para inverno – como os que evitam 
os chamados “frizz” provocados por secadores – ou ainda, na linha infantil, de secagem rápida. 
Tudo para agradar o consumidor que tem ganhado bastante com o desenvolvimento da indústria 
do setor. 
 
De 2001 a 2003, o setor mostrou desempenho bem melhor que o País: 8,2% de crescimento 
médio no setor contra 2,6% do PIB Total e 2,4% da Indústria Geral. Nos últimos 5 anos a 
indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos apresentou faturamento líquido de impostos 
sobre vendas de R$ 6,6 bilhões em 1999 para R$ 13,1 bilhões em 2004, pelos dados da Abihpec 
(Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos).  
 
A Associação aponta que os fatores que colaboraram para esse crescimento são a participação 
crescente da mulher no mercado de trabalho; utilização de tecnologia de ponta e o conseqüente 
aumento da produtividade, favorecendo os preços, que têm aumentos menores do que os índices 
de preços da economia em geral; lançamentos constantes de novos produtos atendendo cada vez 
mais às necessidades do mercado; e o aumento da expectativa de vida, o que traz a necessidade 
de conservar uma impressão de juventude. 
 
Existem no Brasil 1.258 empresas atuando no mercado de produtos de higiene pessoal, 
perfumaria e cosméticos, sendo que 16 delas são de grande porte, com faturamento líquido de 
impostos acima dos R$ 100 milhões, e representam 72,4% do faturamento total. 
 
Diferenças de cada um 
Para a Nazca, o inverno não é um tempo difícil. A empresa investiu na linha de xampus e 
condicionadores específicos para o uso com secador, e como no inverno os cabelos demoram mais 
para secar, a venda da linha aumenta 30% no período. Este ano, a empresa apostou na linha 
infantil de secagem rápida e também espera um crescimento de 30% com o lançamento.  
 
Para Verônica Wolf, gerente de marketing, “a empresa precisa compensar a queda de outras 
linhas em que caem as vendas durante o inverno”. 
 
Francis, da Unisoap, a segunda marca mais consumida em sabonetes, segundo a ACNielsen, 
aposta no inverno com os sabonetes e as loções hidratantes. “Temos de mudar os produtos no 
inverno, já que as pessoas tomam menos banhos que no verão, mas ficam com a pele ressecada 
com o frio”, afirma Ana Luisa Toillier, gerente de marketing.  



Com 16% de marketing share pelo Ibope e 13% pela ACNielsen, Francis destaca a importante 
participação da empresa no Nordeste, mesmo com o frio ameno da região. Com parceria da Bertin 
desde o ano passado para fornecimento de matérias-primas e investimento em tecnologia, a 
Unisoap deve mostrar o resultado dessa ação em breve com mais novidades.  
 
A Kanechomn, com foco em coloração capilar, procura oferecer produtos que cercam a queda da 
demanda da linha para cabelos no inverno. Os produtos com melhor resultado são os cremes 
capilares, géis, xampus e as loções corporais. A empresa oferece cores voltadas para a época 
como as avermelhadas e puxadas para o marrom. No restante da linha, produtos para hidratação 
de pele recebem tratamento especial, como o lançamento das loções nas fragrâncias baunilha e 
pêssego, desenvolvidas mediante demanda do mercado. 
 
 
A Malvatricin – empresa do grupo Daudt, com forte atuação no Rio de Janeiro e em Brasília – 
atende o público A/B com produtos de higiene bucal com alto valor agregado. O portfólio da 
empresa contém cremes dentais com composição para atuar em mais de uma área da higiene, 
igualmente os enxaguatórios bucais. A conscientização da população da importância dos cuidados 
com a boca tem gerado resultados positivos para a indústria. Em 2004 a empresa cresceu 60%, 
segundo Milena Machado.  
O segmento de perfumaria começou a ganhar investimento em 2001, e o ano passado foi o 
grande boom para eles. Com pouca concorrência nesse segmento, Malvatricin se sente à vontade 
para correr atrás do público que “hoje já inclui os produtos de higiene bucal na lista de compras; 
não é mais um bem supérfluo”, afirma Machado. Parte desse comportamento do consumidor 
também se deve ao maior número de produtos ofertados pelas indústrias. 
 
Para as classes mais baixas, a empresa dispõe o enxaguatório Fluomint, anti-séptico bucal com 
flúor e controle de tártaro. Apesar de menos componentes, o produto também apresenta bons 
resultados de venda, principalmente, no canal de auto-serviço, que gera maior volume de venda. 
A empresa também atua forte junto aos profissionais de saúde bucal para atingir, sobretudo, o 
público infantil. Milena Machado, coordenadora de marketing, informa que no inverno algumas 
pessoas intensificam o uso do enxágüe bucal. 
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