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Fabricante triplica verba de marketing para R$ 16 milhões. 
 
Voltada para as classes B e C, a Niasi vai triplicar sua verba de marketing para provar que 
produto popular não é necessariamente de baixa qualidade. A fabricante de cosméticos e líder em 
esmaltes com a marca Risqué, vai gastar a R$ 16 milhões em anúncios em revistas, TV e em 
ações em pontos de venda. "Queremos mostrar que somos páreo para as multinacionais", diz 
Soraia Ferretti, diretora de marketing da Niasi. 
 
Uma das principais apostas da empresa, para ganhar mais prestígio e consumidores, é o 
"Hid.Trat. Technique Progressive", produto para alisar os cabelos que dispensa o formol - 
substância que pode ser prejudicial à saúde. O creme entrou no mercado em setembro do ano 
passado. "O sucesso foi tão grande que, no fim do ano, o produto chegou a faltar no mercado", 
diz Soraia. 
 
Ainda é cedo para medir o desempenho do Hid.Trat., mas Soraia estima que ele já responda por 
35% do faturamento obtido com a linha "profissional", que inclui colorações, descolorantes, 
tonalizantes em creme e outros tratamentos para os cabelos. "O alisamento dura 20 lavagens e 
não interfere na estrutura capilar", diz. "É uma defrisagem temporária e a fórmula é secreta." 
 
Numa outra iniciativa para divulgar e reforçar a sua marca, a companhia investiu R$ 600 mil e 
inaugurou na semana passada um centro técnico para cabeleireiros, na região da Avenida. 
Paulista, em São Paulo - o primeiro fora da sede da empresa, em Taboão da Serra (SP). 
 
"Os cabeleireiros são os avalistas dos nossos produtos", diz Soraia. No centro, os profissionais 
assistem a palestras, fazem testes com produtos e aprendem sobre os lançamentos da empresa. 
 
A Niasi, que tem 73 anos de mercado, produz uma média de 10 milhões de unidades por mês - 
cerca de 550 toneladas. Os principais mercados são as regiões Sul e Sudeste, que representam 
cerca de 55% do volume comercializado. Em seguida vem a região Centro Oeste, com 24%, e 
depois, o Norte e Nordeste, com 21%. 
 
Com 39% de participação em esmaltes com a marca Risqué, segundo a AC Nielsen, a empresa 
tem cerca de 70 cores em linha de produção e, recentemente, lançou também esmaltes para o 
público masculino. "Fomos os pioneiros na criação de coleções de esmaltes, que mudam conforme 
a estação", diz a executiva. Apesar da variedade, o esmalte branco "Renda" é o campeão de 
vendas. 
 
Ainda segundo a AC Nielsen, a empresa detém 8,1% do mercado de coloração com a marca 
Biocolor (mercado que é liderado pela Nutrisse, da Garnier, com 10%). 
 
Segundo Soraia, as exportações representam 5% do faturamento. "Começamos há apenas dois 
anos", diz Soraia. Ainda assim, os esmaltes da Niasi já são líderes, em Portugal. A empresa 
também envia produtos para Arábia Saudita, Espanha, Estados Unidos e Grécia, entre outros. 
Para se preparar para o mercado externo, foram investidos US$ 2 milhões na modernização do 
parque industrial. 
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