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O volume de vendas da indústria brasileira de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos registrou 
a maior queda dos últimos dez anos nos primeiros quatro meses de 2003, cerca de 8,95%. 
Contudo, a receita cresceu 15,06%, em média, no período. Os dados são da Abihpec, a entidade 
do setor.  
 
A indústria manteve a trajetória dos demais segmentos da economia no início deste ano e não 
conseguiu reverter a queda do poder aquisitivo do consumidor. "Apesar da redução, a indústria 
tem condições de se recuperar rapidamente porque são produtos de baixo valor agregado", diz 
João Carlos Basílio da Silva, presidente da Abihpec.  
 
O segmento de higiene pessoal, o mais representativo, foi o que apresentou a maior queda. Entre 
janeiro e abril deste ano, foram negociadas cerca de 276 mil toneladas, redução de 9,34% em 
relação aos primeiros quatro meses de 2002. Em faturamento, contudo, o setor obteve R$ 2,01 
bilhões, alta de 17,99%.  
 
No segmento de cosméticos, a queda foi menor, de 0,85%, sendo que as empresas negociaram 
14,1 mil toneladas. Já a receita subiu 8,47% entre janeiro e abril deste ano, alcançando R$ 669,6 
milhões. O faturamento do segmento de perfumaria foi de R$ 394,6 milhões no primeiro 
quadrimestre, alta de 12,4%. Mas o volume de vendas caiu 8,08% e fechou com a 
comercialização de 5,2 mil toneladas no quadrimestre.  
 
Para Basílio da Silva, o faturamento da indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos só 
aumentou no período porque os produtos foram reajustados em 20%. "Boa parte do aumento de 
preço decorreu da desvalorização cambial", afirma. O IPCA acumulado nos últimos 12 meses, 
índice oficial de inflação, acumula alta de 17,24%.  
 
Segundo o presidente da Abihpec, os segmentos de cosméticos e perfumaria possuem um bom 
índice de componentes trazidos do exterior. E o setor de higiene pessoal tem algumas matérias-
primas, que são cotadas em moeda americana.  
 
Antônio Carlos de Souza, diretor de marketing da brasileira Layff, afirma que somente a sua 
marca mais popular não acompanhou a queda da indústria. A companhia possui a Skala, formada 
por produtos de massa, e Botany & Tree, artigos de maior valor agregado.  
 
"O volume de Skala cresceu 15% e o faturamento perto de 35%. Já a Botany & Tree registrou as 
mesmas quedas verificadas pela indústria de higiene pessoal", diz Souza. A companhia não revela 
faturamento.  
 
O executivo afirma que somente não registrou uma queda com a marca Skala, porque não 
reajustou os preços no primeiro semestre. Fez só um pequeno aumento em outubro de 2002.  
 
Termômetro da atividade econômica, a indústria de papelão ondulado também já havia dado 
sinais do desaquecimento das vendas no país. Nos cinco primeiros meses de 2003, o setor 
registrou uma retração de 14,2%.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 jun. 2003. 


