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Para compensar a queda de 4% nas vendas internas dos cinco primeiros meses do ano em relação 
ao mesmo período de 2002, as indústrias de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal estão 
buscando novos mercados.  
 
Dezenove pequenas e médias do setor participarão pela primeira vez da feira Market Place 
Conference , de 7 a 10 de junho em San Diego, na Califórnia. Organizada pela NACDS (National 
Association of Chain Drug Store) , que congrega as mais importantes cadeias americanas, tais 
como Wall Mart , Kmart e Wallgreen , o evento vai reunir mais de 900 compradores.  
 
“Hoje os Estados Unidos respondem por 25% das vendas mundiais de cosméticos, que giram em 
torno de US$ 200 bilhões ao ano”, diz João Carlos Basílio da Silva, presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) .  
 
Segundo ele, este é um grande mercado a ser explorado pelas indústrias brasileiras; já o volume 
de exportações para este País ainda é pequeno. “No ano passado vendemos apenas US$ 10 
milhões para um mercado que importou US$ 3 bilhões”, diz.  
 
Exportações  
 
Em 2002 o Brasil exportou US$ 159 milhões, sendo que o maior mercado foi a América do Sul, 
com cerca de 55% das vendas. A expectativa da Abihpec é que neste ano as exportações 
aumentem 20%, impulsionadas pelas feiras de negócios de que as indústrias brasileiras estão 
participando, como a Cosmoprof de Bolonha, que ocorreu em março e a Market Place Conference .  
 
“É uma forma de compensar a paralisação do mercado interno, prejudicado pelas altas taxas de 
juros e oscilação do dólar”, afirma o presidente da Abihpec. Diante deste cenário, a indústria 
nacional prevê alcançar o mesmo faturamento obtido no ano passado, de R$ 9,6 bilhões.  
 
Participação brasileira  
 
As dezenove indústrias integrarão o pavilhão brasileiro coordenado pela Abihpec e Agência de 
Promoção de Exportações (Apex) . Cada empresa integrante do pavilhão vai ocupar um stand de 
12 metros quadrados.  
 
O programa da Abihpec/Apex foi iniciado há um ano, quando as indústrias começaram a tomar 
parte de treinamentos para participar da feira. Em janeiro foram enviadas cem amostras dos 
produtos mais importantes de cada empresa brasileira aos compradores norte-americanos.  
 
Agendamentos  
 
A partir deste encontro foram iniciados os agendamentos. A Erva Brasilis , pequena indústria que 
fabrica sabonetes artesanais com extratos botânicos, já agendou 34 encontros com executivos de 
cadeias norte-americanas.  
 
Os contatos iniciais já animaram o proprietário José Carlos Pelais, que pretende recuperar as 
baixas vendas dos cinco primeiros meses do ano.  
 
“Se a maior parte dos agendamentos resultar em negócios teremos que aumentar a produção”, 
diz o empresário. Hoje a Erva Brasilis produz 3 mil sabonetes por dia.  
 
A Condor S.A. , que fabrica escovas de dente, de cabelos e vassouras também já prevê a 
realização de bons negócios durante a feira.  



 
O gerente de exportações Anderson Schier já agendou visitas com 51 compradores, entre eles de 
grandes cadeias, como o Wall Mart.  
 
A indústria, que já exporta vassouras para Estados e países da África e Ásia, quer aumentar a 
participação dos outros segmentos. “Nossa meta é aumentar as vendas externas de 17% para 
25% do faturamento neste ano”, diz o gerente. Segundo o gerente, a Condor está mantendo o 
mesmo faturamento médio mensal de R$ 10 milhões por mês. “As exportações ajudarão a 
reverter este quadro”, prevê.  
 
Biodiversidade  
 
Para despertar a atenção dos compradores as indústrias também estão apostando na 
biodiversidade brasileira. A Shizen, por exemplo, vai levar à Feira sua recém lançada linha para 
cabelos crespos, a Essenza. O produto é composto por manteiga de cupuaçu extraída da 
Amazônia, mel e babosa. Já a Nazca vai lançar no mercado norte-americano sua linha para 
cabelos com princípios ativos extraídos da Amazônia.  
 
A empresa, que já exporta para Portugal, quer ampliar seus negócios para outros países. “Nosso 
objetivo na Feira é conquistar os varejistas locais e ampliar o leque de opções no exterior”, afirma 
o gerente de exportações da Nazca, Maércio Kramer.  
 
Hoje as exportações representam 10% do faturamento da Nazca. “A intenção é dobrar esta 
participação nos próximos quatro anos”, afirma o gerente  
 
A Contém 1 g , que iniciou as exportações no ano passado, pretende abrir novos mercados na 
Market Place Conference. A indústria vai levar ao evento sua linha de maquiagem, corpo, cabelos 
e perfumes. “Queremos divulgar mais nossos produtos para abrir 3 lojas no exterior neste ano”, 
diz a gerente de comércio exterior, Paula Jacomassi. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 3 jun. 2003. 


