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A indústria de cosméticos está buscando parcerias em outros setores produtivos para conseguir 
mais espaço no varejo. Algumas empresas já têm kits com brindes que ajudam a vender seus 
produtos. A Niasi , por exemplo, firmou este ano uma parceria com o grupo Eberle Mundial , 
fabricante de talheres e ferramentas, e passou a comercializar os produtos da linha Risqué, de 
esmaltes e produtos para as unhas, com alicates e pinças dessa marca. Segundo Soraia Ferretti, 
gerente de marketing da Niasi, a parceria aumentou as vendas e diminuiu os custos com 
divulgação. “Os dois segmentos não concorrem: eu vendo o esmalte e eles o alicate”, explica.  

A gerente comenta que os varejistas registraram diminuição nos furtos, pois os alicates, vendidos 
de maneira avulsa, são mais passíveis de extravio. Ela diz também que a Niasi programa novos 
lançamentos com a parceira, voltados para manicures e pedicures.  

Outra empresa que está em busca de parceiros para atingir esses objetivos é a Yamá Cosméticos 
, forte em produtos para o cabelo. O diretor de vendas da marca, Hélio Suzuki, diz que sua 
empresa registrou, nos últimos meses, um aumento de 40% nas vendas no canal de farmácias, e 
com a nova política, pretende crescer ainda mais seus ganhos. A empresa produz o creme 
Yamasterol, que é responsável por quase metade de seu faturamento. Suzuki comenta que a 
empresa pretende atingir, com as parcerias, as redes de farmácias e de auto-serviço.  

Segundo ele, a Yamá pretende procurar fabricantes de sabonetes, escovas, fio-dental e outros 
produtos, que acompanhariam sua linha, mais voltada para os cabelos. Assim os custos com 
marketing e material de apoio seriam rateados e as opções de canais de distribuição se 
multiplicariam. Ele afirma que as redes de auto-serviço preferem trabalhar com kits.  

Mercados inusitados  

A Nazca concretizou, no mês passado, uma parceria com a fabricante de chuveiros Lorenzetti . As 
duchas com motivos infantis são vendidas em conjunto com a linha Acqua Kids de xampus e 
condicionadores infantis. Com essa iniciativa, a marca de cosméticos conseguiu penetrar em 
pontos-de-venda onde seu produto jamais apareceria por si só: as lojas de materiais de 
construção.  

Desde a semana passada, os produtos Nazca passaram a figurar nas prateleiras de redes como 
C&C Casa e Construção , Leroy Merlin e Telhanorte . Segundo Verônica Wolf, gerente de 
marketing da empresa, a parceria visa muito mais a fidelizar o cliente, para que depois ele vá em 
busca do produto nos pontos-de-venda tradicionais, como farmácias e redes de auto-serviço. 
Verônica diz que, mesmo sendo apenas uma ação estratégica de marketing, há retorno financeiro 
tanto para a Nazca quanto para a Lorenzetti .  

A gerente afirma que a parceria é a primeira de uma série que a empresa pretende realizar. Ela 
diz que a linha de produtos infantis é mais propensa a esse tipo de ação, e já adianta a próxima 
parceria, que está sendo negociada com a fabricante de chocolates Garoto .  
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