
Mercado de cosméticos busca
público infantil
Produtos para crianças a
partir de três anos serão

destaque na feira que começa
amanhã, em São Paulo

RAFAEL RIBELLA

Omercado de produtos de be-
leza tem conquistado cada
vez mais consumidores no

público infantil e juvenil, levando
fabricantes a investirem na criação
de linhas específicas para essa fai-
xa etária. Algumas das principais
novidades desse segmento serão
apresentadas na feira Cosmoprof
Cosmética 2003, que será realiza-
da de amanhã até segunda-feira,
no Pavilhão de Exposições do
Anhembi, em São Paulo. O evento
contará com mais de 500 exposito-
res e mostrará novas tendências na
área de estética, perfumaria, cos-
méticos, matéria-prima e embala-
gem.

A Farmaervas vai apostar no pu-
blico infantil com o lançamento de
batons, brilhos labiais, hidratantes
e xampus para crianças a partir de
três anos. A linha levará o nome da
boneca Barbie e terá aromas de mo-
rango, papaia, pêssego e frutas.

Outras empresas investem na
área de licenciamentos para con-
quistar os consumidores. A Betulla
Cosméticos vai lançar perfumes da
Sandy e o kit Meninas Superpode-

rosas, com três colônias diferentes
acompanhadas de um cinto colori-
do. A Impala vai apresentar sua no-
va linha de esmaltes da Angélica e
batons da Xuxa. Além disso, terá
como grande novidade a linha Im-
pala Club, cujo destaque são as mo-
dernas embalagens que trazem per-
sonagens em quadrinhos com di-

cas de comportamento e beleza.
A Contém lg também reforça

sua imagem ligada ao consumidor
jovem, com o lançamento de novos
itens. A empresa decidiu investir
na ampliação do leque de produtos
desde o final do ano passado, crian-
do cremes para corpo e cabelo, sa-
bonetes, fragrâncias e kits para pré-



sente. O resultado foi o crescimen-
to de 38% no faturamento do pri-
meiro semestre deste ano. "Esta-
mos otimistas quanto ao mercado
e queremos lançar 96 novos itens
até o Natal", revela o gerente de
Comunicação da empresa, Evan-
dro Madeira.

Durante a Cosmética, uma das

principais novidades da Contém lg
será o Kit Cozinha, com sabonete
líquido e gel hidratante que tiram
os odores dos temperos, e o Kit
Sport, desenvolvido para os prati-
cantes de atividades físicas.

A Embelleze vai trazer novida-
des na área de tratamento e colora-
ção de cabelos. Segundo o gestor
da unidade profissional da empre-
sa, Gilberto Carpilovsky, pretende
aproveitar a mudança de compor-
tamento que tem levado muitas
mulheres a procurar esse tipo de
produto. "A coloração deixou de
ser usada somente pra cobrir o
branco do cabelo e hoje está forte-
mente ligada à moda", comenta.
"Da mesma forma, os tratamentos
deixaram de ser um produto étnico
e muito gente hoje procura o alisa-
mento japonês, por exemplo."

A feira também terá diversos
eventos paralelos, como o Hair &
Beauty Show, voltado para profis-
sionais de cabelo e maquiagem, o
Congresso Internacional Científi-
co de Estética e a Cosmética Shop
& Show, onde os consumidores po-
derão conhecer as mais recentes no-
vidades desse mercado. Os ingres-
sos custam R$ 10.
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