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A vaidade segue motivando as cifras. O Brasil é o sexto mercado mundial de produtos para 
higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, segundo os dados do Euromonitor de 2004, e a cada 
ano o segmento ganha um lifting. Em 2005, o número de empresas de cosméticos cresceu 8,7%. 
Segundo a Abihpec - Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos - , o faturamento do setor registrou um crescimento de 13,4%. 
 
A boa forma da categoria chamou atenção de grupos empresariais que estão apostando na beleza 
para diversificar seus negócios. Neste ano, a Mundial, um dos líderes de produtos para cuidados 
pessoais como tesouras, escovas, alicates lançou sua primeira linha de beleza masculina, a Kyos. 
Já o Grupo Silvio Santos estreou no ramo de cosméticos e adquiriu a empresa SSR, licenciada 
para os produtos infantis da Disney - o grupo ainda tem intenção de desenvolver cosméticos para 
adultos no sistema de venda direta.  
 
Agora é a vez do grupo curitibano Autoplan. O conglomerado possui concessionárias automotivas, 
empreendimentos imobiliários e distribuição de moda - vende a marca de jeans importado 575 e 
as disputadas camisetas e bonés da marca americana Ed Hardy - e está ingressando no negócio 
da beleza com a marca Biotree.  
 
Em 2001, o grupo Autoplan - controlado pela família Vieira há 12 anos e hoje presidido por 
Francisco Vieira-, começou a pesquisar o setor de bem-estar e comprou a marca americana de 
suplementos nutricionais World Size - que deverá desembarcar no país em cinco meses. O 
próximo passo foi investigar o mercado nacional de cosméticos. O Autoplan acabou adquirindo há 
sete meses a Biotree, fabricante de produtos enriquecidos com óleos essenciais que existia há 
dois anos no Paraná.  
 
Sua meta é transformar a marca com nome de gringa na mais conhecida no segmento da 
aromaterapia nacional. Suas linhas de shampoos, condicionadores, espumas, sais de banho, 
sabonetes e loções levam óleos essenciais de raízes, folhas, flores, frutos, casca das árvores e de 
frutas. Os produtos serão vendidos em 500 pontos com preços que variam de R$ 18 a R$ 35 
reais. "O mercado de cosméticos aromaterápicos é tomado por pequenas empresas artesanais. 
Queremos tornar nossos produtos acessíveis e integrar a aromaterapia ao cotidiano das pessoas", 
diz Ricardo Cougo, diretor de marketing da Biotree. O projeto é investir R$ 5 milhões no 
desenvolvimento e marketing em dois anos.  
 
Valor: Qual é abordagem que a Biotree dá aos seus produtos?  
 
Ricardo Cougo: A aromaterapia tem aplicação prática. Várias teses comprovam que através do 
olfato o ser humano pode receber estímulos de relaxamento, alegria, excitação. Isto, no entanto, 
ainda não é percebido pelos consumidores pois as empresas tem um posicionamento tímido de 
mercado. Além disso, qualquer empresa de fundo de quintal diz que faz sabonetes glicerinados. 
Queremos mostrar que a aromaterapia não é assunto alternativo.  
 
Valor: Como vocês pretendem fazer isso?  
 
Cougo: Principalmente com ações no ponto de venda. Estamos investindo na formação das 
promotoras tanto do nosso distribuidor, a Monalisa, quanto das lojas para que entendam as 
propriedades dos produtos e transmitam isso aos consumidores. Nosso foco não é vender "o 
sonho dentro de um frasco", apelo de algumas empresas de cosméticos. Mas sim mostrar 
performance. Isso é um diferencial pois a maioria das empresas de aromaterapia usa como canal 
de vendas as lojas de produtos naturais. A escolha do distribuidor foi essencial para ter acesso às 
perfumarias. É a única marca nacional distribuída pela Monalisa.  
 



Valor: Onde os produtos são produzidos?  
 
Cougo: Toda a produção é terceirizada em fornecedores no Paraná e Santa Catarina e 
supervisionada pelos nossos técnicos. O escritório da Biotree tem uma parceria com uma fábrica 
para o desenvolvimento dos produtos. Cuidamos essencialmente do marketing e administração da 
marca.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21, 22 e 23 abr. 2006, Tendências & Consumo, 
p. B7. 
 


