
Cosméticos para meninas ganharão a marca Barbie  
 
O peso da marca Barbie no mundo infantil, somado ao potencial de crescimento do mercado de 
produtos de higiene e beleza para crianças, foi decisivo para a Farmaervas, de cosméticos 
naturais, se aliar à maior importadora de brinquedos do País, a Mattel. A partir do próximo mês, a 
Farmaervas passa a integrar a lista de mais de 50 licenciados da marca Barbie, da Mattel, e põe 
no mercado uma linha de cosméticos para meninas de 3 a 12 anos. São 15 itens entre xampus, 
condicionadores, brilhos labiais, batons e hidratantes. A expectativa é que estes produtos 
representem, em dois anos, 30% do faturamento da empresa.  
 
A Farmaervas, há 60 anos no mercado, vê na parceria a possibilidade de rejuvenescer a marca e 
de fidelizar futuras consumidoras. "As crianças hoje entram em contato com o mundo adulto 
muito cedo e se tornam mais vaidosas", diz a gerente responsável pelo produto, Flávia Rocha.  
 
"A Barbie, mais do que uma boneca, é uma grife." A empresa já vende no mercado, como 
licenciada, produtos para cabelo da marca Looney Toones, mas com foco numa faixa etária 
menor, até 4 anos. "O mercado cosmético para um público mais velho, que alcança o pré-
adolescente, ainda é pouco explorado."  
 
É claro, explica Flávia, que são produtos aprovados para crianças pelo Ministério da Saúde.  
 
Crescimento - Em dois anos o mercado infantil de xampus, condicionadores, colônias, cremes, 
loções, óleos, géis e creme dental cresceu em volume mais de 40% e movimentou, apenas nessas 
categorias, cerca de R$ 200 milhões, segundo dados apurados pela Abihpec, associação que 
representa os fabricantes.  
 
A Mattel, detentora da marca Barbie, que tem licenciamentos em 10 categorias de produtos, 
também aposta na expansão das vendas de produtos de beleza e higiene no mercado infantil. 
Tanto é que estuda a possibilidade de fechar parcerias para lançamentos de higiene pessoal com a 
marca Hot Wheels, uma das linhas de brinquedos da Mattel voltadas para meninos de 4 a 11 
anos.  
 
O mercado é considerado promissor por outros fabricantes de produtos de beleza e higiene. A 
Baruel, que durante 4 anos explorou apenas a linha para bebês com a marca Xuxinha, entrou no 
ano passado com a linha Baruel Kids para crianças de 5 a 10 anos.  
 
"Começamos com xampus e condicionadores, há dois meses expandimos a linha com cremes e 
gel para cabelos e temos a intenção de entrar no mercado de batons e outros cosméticos para 
meninas," diz a gerente de produtos da empresa, Vanessa Mrozowski. A linha infantil já 
representa 40% das vendas da empresa.  
 
Na Nasca, 30% dos investimentos em comunicação da empresa este ano foram direcionados para 
a linha Acqua Kids com 10 itens para crianças. "O poder de influência dos filhos junto aos pais no 
momento de compra é cada vez maior", justifica a responsável pelo segmento na empresa, Lucila 
Romano. (V.D.)  
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