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A indústria cosmética amplia sua participação no chamado segmento profissional, de produtos 
para salões de beleza e cabeleireiros. O potencial do nicho também atrai as empresas 
estrangeiras. De acordo com a Organização do Hair Brasil , maior evento do setor, o segmento 
cresce, em média, 12% ao ano e movimenta cerca de R$ 500 milhões, principalmente em 
produtos e tratamentos para os cabelos.  
 
A Shizen lançou, em setembro, sua primeira linha para o ramo profissional, a Liss, de produtos 
para o cabelo. A estratégia da empresa é ganhar uma fatia desse mercado com produtos mais em 
conta. A marca, fundada em 1987, é de capital nacional, e obteve crescimento de 53% no 
faturamento em 2002, e de 19% em vendas reais.  
 
Bernardette Caldas, gerente de relacionamento com o mercado da Wella , diz que, com a crise, 
várias empresas estão descobrindo a potencialidade do segmento profissional. Segundo ela, esse 
mercado não necessita de grandes investimentos em marketing, e a concorrência, além de 
menor, não têm o quesito preço como prioridade. Os salões respondem por cerca de 25% da 
receita da Wella. A história da própria empresa começa no segmento profissional, na Alemanha, 
durante o final do século XIX, quando o cabeleireiro Franz Stroher começou a ganhar dinheiro 
com uma linha de perucas. Na década de 20, a marca lançaria o primeiro equipamento de 
permanente do mundo. Por isso o nome da marca, que deriva da palavra welle, que significa 
onda.  
 
A Payot já desenvolve produtos para profissionais há 40 anos. Vanessa Paes, gerente de produto, 
afirma que muitas empresas de produtos para varejo têm descoberto as vantagens do segmento 
profissional. Para a Payot, o retorno financeiro desse mercado não é tão relevante, entretanto, os 
cabeleireiros acabam alavancando as vendas de seus produtos para o consumidor final. "Muitos 
deles inclusive vendem nossos produtos para clientes", diz Vanessa. A estratégia da empresa 
junto aos cabeleireiros vai além dos produtos específicos. Dois centros, um em São Paulo e outro 
no Rio de Janeiro, ministram cursos de especialização para esteticistas e profissionais da área de 
beleza. Algumas empresas tiveram sua origem dando ênfase a esse segmento, como é o caso da 
Yamá , que muito antes de colocar seus produtos no varejo, já possuía um grande mercado nos 
salões de cabeleireiros, principalmente com o creme Yamasterol. A Tuon Cosméticos também 
surgiu há cinco anos com a mesma filosofia. Segundo a assistente de marketing, Verônica da 
Silva, as vendas têm crescido bastante nos últimos meses e a empresa investe agora numa rede 
de distribuição em todo o País.  
 
A recém-chegada Joico , de origem norte-americana, tem conseguido bons resultados no País. Os 
produtos da empresa já eram importados por um representante, entretanto, as vendas não eram 
significativas. O diretor-comercial Paulo Régis diz que a marca, que atua mundialmente no 
segmento profissional, iniciou atividades no Brasil em maio. Os resultados têm sido animadores. 
De agosto para setembro, por exemplo, as vendas cresceram 50% e devem repetir o desempenho 
este mês.  
 
Embora o grupo já possua uma fábrica no Brasil, que faz produtos sem a marca Joico, Régis diz 
que não há planos de se nacionalizar a produção, ao menos no curto prazo.  
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