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A Hair Brasil começa amanhã no Expo Center Norte, em São Paulo, e terá a presença de cerca de 
300 expositores. Para conhecer melhor a opinião do segmento, o DCI ouviu 31 empresas. A maior 
parte tem como objetivo na feira a participação institucional e a fixação da marca como estratégia 
de marketing (52% das respostas). 
 
É o caso da Ekoos Trat. A empresa saiu de Teixeira de Freitas, na Bahia, para vir exatamente com 
a intenção de demarcar território no evento. 
 
Segundo Edson José Borgo, diretor comercial da empresa, outra grande expectativa é a captação 
de novos clientes. A opinião abrange 19% dos expositores. Vender está em quarto lugar no 
ranking de opções dos expositores, ocupando 15% da preferência das empresas. Mas a maioria 
considera que as vendas são uma conseqüência dos contatos feitos na feira. 
 
Investimentos 
Os investimentos das participantes da Hair Brasil têm sido principalmente em infra-estrutura e 
novos produtos. 
 
De acordo com a pesquisa, 38% delas destinam parte do faturamento para desenvolvimento 
desses itens, sendo o setor de comércio o maior investidor nes¬sa área, comparado a indústria e 
serviços. 
 
A Marie Louise, por exemplo, reverteu 80% do seu faturamento, que ficou em torno de R$ l 
milhão em2005, em novos produtos. 
 
De acordo com o diretor-geral da Marie Louise, Miguel Castello de 45 anos, o cosmético mais 
vendido por eles é a coloração. A empresa está há apenas 3 anos no Brasil e já tem uma meta de 
crescimento de 50% para 2006. 
 
Com um foco mais voltado pa¬ra infra-estrutura, a Buona Vita investiu R$ 500 mil nessa área. A 
empresa fica em Curitiba (PR) e é especializada em linhas de cosméticos para pele. O diretor de 
operações, Sérgio Ernesto Ben-kendors, afirma que "a tendência mundial do mercado de beleza 
em 2006 é investir em produtos multifuncionais", estima. 
 
A quantia também foi destinada para a tecnologia, que segue em terceiro lugar, como item de 
maior investimento entre as expositoras da Hair Brasil. Esse fator é o alvo de 17% das empresas, 
sendo 100% do setor de indústria. Em quarto lugar, recursos humanos e pesquisa estão 
empatados com 10% na escolha do destino dos investimentos. 
 
Exportação 
Apenas 8 % das empresas têm como meta na feira a exportação. Entre elas, o país mais almejado 
são os Estados Unidos, com 26% das preferências. Esse índice exclui o setor de indústria, que 
negocia seus produtos principalmente com Portugal e América Latina. O país europeu tem a 
preferência de 21% dos entrevistados, contando todos os setores, e América Latina tem 16%. 
Uma das expositoras que vende seus produtos nos Estados Unidos e Portugal é a Mutari. 
 
Com uma metade cobrir o Brasil todo em distribuição neste ano, a empresa pensa em aumentar 
as exportações assim que cumprir esse objetivo. 
 
Apostando também na América Latina, a Taiff, especializada em secadores e chapinhas, exporta 
dois contêineres de produtos por mês. 
 



A projeção da gerente de marketing, Débora Bergamasco, é que esta quantidade aumente em 
50% em 2006. Ela afirma ainda que as duas maiores preocupações da empresa este ano são o 
dólar baixo e a difícil competição com os chineses nas vendas. 
 
Eventos 
Além da Hair Brasil, as empresas participam de outras feiras da área de beleza. A mais procurada 
delas é a Cosmo prof, que acontece em São Paulo e conta com a presença de 45% dos entrevista 
dos pelo DCI, como a Felithi Cosméticos. Especializada em produtos para cabelo, ela aplica em 
torno de R$ 200 mil ao ano em marketing, incluindo Internet, anúncios e feiras. Em segundo lugar 
na preferência dos expositores vem a Beauty Fair, que atrai 32% das ouvidas. 
 
Mudanças 
A pesquisa também questionou as empresas sobre a edição passada e acomodações ofereci¬das 
pela organizadora, o Grupo Couromoda. O resultado das opiniões foi positivo, já que 54% dos 
entrevistados acharam a última feira excelente e 72% consideraram as instalações e os serviços 
satisfatórios. Mesmo assim, algumas sugestões foram feitas para a melhoria do evento. Mudar de 
local foi a recomendação de 27% dos expositores, que consideram o local pequeno para a feira. 
  
No levantamento, o setor de empresas voltado ao comércio é o mais interessado nessa mudança, 
com 40% de adesão. Uma outra reclamação bastante comum e é sobre a sonorização do local. 
 
Na edição anterior, para eles, o som de alguns estandes, às vezes, parecia muito alto e acabava 
incomodando as pessoas ao redor. 
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