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O Boticário, por exemplo, prevê superar média do setor e faturar até 20% mais em 2006.  
 
Terceira maior empresa do setor, com um faturamento de R$ 1 bilhão em 2005, a rede de 
perfumaria e cosméticos O Boticário lançou, ontem, em São Paulo, sua coleção outono/inverno de 
maquiagem chamada "Latin Folk", a qual tem como mote "a exuberância latina de viver e sentir" 
e é baseada nas cores fortes usadas pelos estilistas par esta estação. O lançamento foi feito 
durante a abertura do evento de moda Amni Hot Spot Inverno 2006. A rede O Boticário é o 
patrocinadora master do evento desde o ano passado.  
 
Com 2,4 mil lojas no Brasil a cargo de 900 franqueados, uma rede de 12 mil consultoras e 
presente em 25 países, a rede O Boticário - que tem a sua frente no ranking a Avon e a Natura - 
prevê para 2006, segundo a diretora de comunicação corporativa Márcia Magno, manter o 
crescimento entre 16 a 20% acima da média do setor, como vem ocorrendo nos últimos anos.  
 
Em 2006 também a rede O Boticário está revendo sua participação nos mercados internacionais. 
"Estamos definindo normas de procedimento para atuar em mercados tão diferentes, uma medida 
necessária já diante de nosso crescimento no exterior", diz Márcia Magno. "Realizamos nossa 
primeira reunião com os parceiros do exterior há cerca de um mês."  
 
Os números da fabricante O Boticário refletem o bom desempenho do setor no País. A perspectiva 
deste mercado para em 2006 é crescer 10%, alcançando um faturamento de mais de R$ 16 
bilhões e um volume de 1,4 milhão de toneladas vendidas, 7% a mais do que em 2005, segundo 
dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 
(Abihpec).  
 
O Brasil, segundo o instituto internacional de pesquisas Euromonitor referente a 2005, ocupa o 
sexto lugar entre os maiores mercados mundiais do setor, sendo responsável por 9,8% do 
comércio mundial. Por segmentos, o Brasil ocupa o quarto em perfumaria e o décimo em 
maquiagem. A indústria de higiene pessoal e perfumaria fechou o ano de 2005 com um 
faturamento de R$ 14,7 bilhões, 14,5% maior do que em 2004, e com 1,3 milhão de toneladas 
vendidas, um crescimento de 9,3%.  
 
Neste total o segmento de perfumaria registrou alta de 17,6% em relação a 2004 e o setor de 
cosméticos aumentou 15,8%. Em volume houve um salto de 8% para perfumaria e 11,5% em 
cosméticos.  
 
De acordo com João Carlos Basilio da Silva, presidente da Abihpec, a previsão para 2005 é de 
elevar em 20% o faturamento do setor, com um cenário de inflação entre 7% e 7,5% e 
estabilidade do dólar. "Com a inflação abaixo do esperado e a valorização do real, a indústria de 
cosméticos se limitou a reajustes de 5% nos preços dos produtos, o que reduziu a projeção da 
receita", diz Basilio da Silva.  
 
Segundo o presidente, a valorização do real em relação ao dólar também provocou alta nas 
importações do setor, que cresceram 35,4% no acumulado de janeiro a novembro de 2005, em 
comparação ao mesmo período do ano anterior, chegando a R$ 193 milhões.  
 
Mesmo com o câmbio desfavorável, as exportações registraram um aumento de 20%, e atingiram 
US$ 400 milhões. "O aumento das vendas da indústria cosmética se dará pela redução 
progressiva dos preços, que neste ano foram mais baixos do que em 2004 e serão ainda menores 
em 2006", garante. A diminuição dos preços também beneficiou o setor pelo aumento de vendas 
de produtos de maior valor agregado.  
 



"Esta tendência, que permite mais acesso da população aos produtos do setor, se deve aos 
investimentos realizados pela indústria para driblar a competitividade entre as empresas", afirma 
Basilio da Silva. A previsão é de que os investimentos se mantenham em US$ 100 milhões ao ano 
até 2010 e sejam direcionados prioritariamente à expansão de fábricas já instaladas.  
 
Mesmo com números tão grandes, o setor de maquiagem ainda tem muito espaço para crescer e 
por isso a rede O Boticário, cujo maior volume de negócios está voltado para a perfumaria (eles 
não revelam a percentagem de cada segmento), está lançando de uma vez mais de 40 produtos.  
 
Muitos deles são resultado de desenvolvimento de tecnologias elaboradas e que levaram até dois 
anos de pesquisas para chegar ao mercado. O Boticário fez pesquisa que mostrou que 73% das 
brasileiras usam algum produto para os lábios, principalmente batom. Cai para 43% o número das 
brasileiras que usam maquiagem para s olhos e para apenas 22% as que usam alguma 
maquiagem para o rosto.  
 
A nova linha de maquiagem da rede O Boticário vai estar nas lojas a partir de 15 de março. Os 
produtos têm uma embalagem obtida como resultado de um concurso feito durante o Amni Hot 
Spot do ano passado para jovens designers, vencido pelas estilista Caroline Gold e Pitty, da grife 
Amapô. A estamparia usa cores fortes e foi baseada numa cartela de cores de batom e que são 
realçadas por uma flor.  
 
O mesmo tema será utilizado na decoração das lojas em todo o País. "O Boticário quer completar 
o estilo da moda outono-inverno que o mundo vai vestir. A maquiagem vai dar o toque final nos 
bordados originais, nas rendas e no patchwork das roupas, dos vestidos, botas, casacos e blusas", 
diz Ana Elisa Pavão, gerente de categoria de marketing. Um dos lançamentos recebeu o nome de 
"batom perfeito" por sua cobertura de longa duração e de tratamento dos lábios - itens até então 
encontrados apenas nos produtos importados de luxo.  
 
O Batom Mágico tem como novidade sua embalagem que facilita o uso. Além disso é um dos 
produto que vem com preço reduzido, o que também faz parte da estratégia da empresa para 
conquistar consumidores. Para desenvolver a linha - desde sugestões ao laboratório da rede até o 
desenvolvimento de looks especiais com os novos produtos -, a empresa contratou o consultor 
Fernando Torquatto, um dos mais conhecidos maquiadores do mundo fashion.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 fev. 2006, Comunicação.  


