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País é o primeiro no ranking mundial quanto à variedade de oferta de produtos para cabelos. 
 
Batom, brincos e xampu são os três itens considerados indispensáveis no dia-a-dia da mulher 
brasileira. Três em cada cinco delas preferem os cabelos longos que exigem cuidados, mas se 
transformam uma espécie de instrumento de sensualidade e de sedução. Por isso mesmo, o 
crescimento das vendas de produtos para cabelos no país vem sendo explosivo . 
 
O Brasil conta com cerca de duas mil marcas diferentes de xampus. É o primeiro no ranking 
mundial quanto à variedade de oferta dos chamados pós-xampus, os rinses, fluidos, gotas, 
ampolas e cremes reparadores. As especificidades são superiores às dos Estados Unidos, o topo 
de linha do consumo. 
 
Os condicionadores sem enxague, por exemplo, são uma inovação praticamente de origem 
brasileira, diz o presidente da Associação Brasileira da Indústria e Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos (Abihpec), João Carlos Basílio da Silva. 
 
Ele informa que em 2000 o faturamento de produtos específicos para o tratamento de cabelos no 
país era de R$ 341 milhões. Passou a R$ 630 milhões em 2004, salto de 84,75%. Quanto à 
produção, estava em 66,6 mil toneladas em 2000 e atingiu 98, 2 mil toneladas em 2004, 47,44% 
de crescimento. Comparando 2003 com 2004 o volume cresceu 38,2% e faturamento 31,4%. 
 
O percentual de crescimento de xampus é menor mas, em contrapartida, a penetração já era 
enorme. Mas mesmo assim, na comparação entre 2003 com 2004, o volume de produção 
aumentou 12,8% e o faturamento 14,3%. 
 
O xampu é usado por 98% das mulheres brasileiras, segundo o diretor-superintendente da divisão 
de produtos de grande público da L'Oreal, Alejandro Lopez. Ele diz que as pesquisas apontam que 
nos banheiros do Oiapoque ao Chuí podem ser encontrados entre três a cinco tipos de xampus 
diferentes, dependendo da classe social e frisa que o produto é utilizado inclusive entre as 
mulheres da classe E. 
 
Nas pesquisas da Euromonitor, o Brasil é o segundo consumidor mundial de xampus, só perde 
para os Estados Unidos. Mas registra o maior uso per capita. Já a Abihpec coloca o país em 
terceiro lugar. Pelos dados da entidade, perde para o Japão. O faturamento do segmento em 2000 
era R$ 624,14 milhões. Em 2004, chegou a R$ 1,083 bilhão, com aumento de 73%. Em 2000, 
foram produzidas 144,756 mil toneladas de xampus no país. Em 2004, chegaram a 163,3 mil 
toneladas, crescimento de 13,2% no período. 
 
O presidente da Abihpec lembra que enquanto que a maioria das mulheres fora do Brasil opta 
pelo lado prático, a brasileira vai para o lado da sedução. Isso contribui para a diversificação. 
Além disso, como a miscigenação de raças é grande, há uma diversificação da demanda. Lembra 
que é comum por aqui encontrar quem lave o cabelo duas vezes por dia, dependendo da sua 
atividade. 
 
A procura faz com que os fabricantes estejam sempre buscando novidades para atrair o 
consumidor. Entre as multinacionais, as fórmulas seguem ritual de certificação lá fora, mas há 
produtos que nasceram aqui como os para cabelos cacheados da linha L'Oréal ou da Unilever, 
que, inclusive, acabam sendo exportados. A Seda, líder em vendas, adotou linha com o brasileiro 
guaraná. 
 
 



Diante da competição acirrada, mesmo a líder de mercado, a linha Seda acaba de passar por fase 
de mudança do conceitual de comunicação, diz a gerente de marketing da Unilever, Andréa Rolim. 
Lançada em 1968 responde por 26% de participação de mercado. Mas mesmo assim, a Unilever 
investiu este ano R$ 20 milhões, entre abril e julho na mídia com a mensagem "Deixe a vida te 
despentear". 
 
"A idéia foi mostrar que cabelo é importante mas não vale ter uma relação estressada. As coisas 
boas da vida despenteiam", enfatiza Andréa. Ao lado de um cabelo mais livre, leve e solto, a 
Unilever também mudou as embalagens. 
 
Os xampus e condicionadores Seda vendem mais do dobro da linha Garnier Fructis, da L'Oreal que 
chegou ao Brasil em 2002. Conquistou rápida penetração e o segundo lugar em vendas entre os 
produtos da L'Oreal. A campanha publicitária enfoca os cabelos longos - com a mensagem 
"Longos e Fortes" - para atender o perfil da jovem brasileira. 
 
Mas tanto a Elsève, a linha mais sofisticada da divisão grande público como a tradicional 
Colorama, vêm passando por reformulações. Mudaram as embalagens e ganharam novas 
fórmulas. O consumidor vai acompanhar nos próximos meses as mudanças dos xampus e 
condicionadores Colorama, fábrica que a L'Oreal comprou da Revlon, em 2001, que está 
começando a adotar fórmulas L'Oreal. 
 
Segundo pesquisa da revista "Supermercado Moderno", a linha Colorama é a terceira em vendas 
perdendo para o Palmolive, da Colgate-Palmolive, em segundo. 
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