
Biotech, de produtos de beleza,
aposta no público de alta renda

Enquanto a indústria cosmé-
tica reduz seus preços para atin-
gir ao público de menor renda, a
empresa Futura Biotech aposta
no inverso. Os produtos desen-
volvidos pela marca de Cam-
pinas têm como alvo a classe
média alta e a classe rica, com
preços em torno de R$ 120.
Mesmo empresas de grande por-
te começaram a explorar essa
faixa de mercado recentemente,
como a Natura, por exemplo,
com o lançamento do Perfume do
Brasil, que sai por R$ 138.

O diretor-comercial Maurício
Avelino da Costa, que já foi
executivo de empresas como
Gerdau e Kimberly-Clark, diz
que, embora caros, seus produtos
concorrem com importados, que
custam até R$ 500, e visam um
público que mesmo na atual con-
juntura, não deixa de consumir
esses itens. Para tanto, investiu
cerca de R$ 500 mil no de-
senvolvimento de sua linha e
investirá mais R$ 3 milhões na
divulgação dos produtos e na
montagem de sua equipe de ven-
das. Ele ainda firma parcerias
com fornecedores estrangeiros,
como a Firmenich, Dow Corning
e Croda, diminuindo o custo com
matéria-prima.

Costa aposta nas vendas di-
retas, que de acordo com a As-

sociação Brasileira de Empresas
de Vendas Diretas (ABEVD), te-
ve um crescimento de 21% no
primeiro semestre e é bastante
utilizado pelo setor de cosmé-
ticos. Segundo o diretor, todas as
empresas que entraram no ramo
de cosméticos nos últimos anos
recorreram ao varejo, produzin-
do itens mais populares.

Os produtos são fabricados
por terceiros, bem como a em-
balagem, que é importada por
meio da Dow Química, e utiliza o
sistema air-less, que impede o
contato do ar com o conteúdo do
frasco.

Para Costa, o trabalho maior,

ao se abrir uma empresa de cos-
méticos, é aprovar e testar os
produtos. O custo de todos os
testes e laudos gira em torno de
R$ 12 mil para cada produto. Os
custos com matéria-prima tam-
bém são altos. Segundo o em-
presário, o consumidor dessa fai-
xa de mercado faz exigências
quanto à formulação e às fra-
grâncias.

O empresário foi responsável
pelo lançamento de marcas como
Benneton, Harley Davidson e
Guess, e antes de investir na área
cosmética trabalhava como con-
sultor de marcas.
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