
Mercado brasileiro de cosméticos já é o quarto maior do mundo 
 
O Brasil já é dono do quarto maior mercado de cosméticos do mundo. Com US$ 13,8 bilhões 
faturados no ano passado, o País deixou para trás mercados tradicionais como Alemanha e 
Inglaterra, e agora só perde para os Estados Unidos, Japão e França. Por aqui, esse tipo de 
consumo avançou 34,2% em 2005, contra o crescimento médio mundial de 8,2%. 
 
Os novos hábitos de consumo da população, o lançamento de novos produtos por parte da 
Indústria (200 mil registros por ano na Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a 
redução da carga tributária de alguns produtos são os principais motivos apontados pelo 
presidente da ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos), João Carlos Basílio, para o crescimento brasileiro no setor. 
 
"A expectativa é de que, com um crescimento anual superior a 20%, possamos atingir a 
terceira posição em 2007 ou, no máximo, em 2008", prevê Basílio. Ele acredita que os 
investimentos continuarão em torno de US$ 100 milhões ao até o final da década - montante 
direcionado principalmente à expansão das fábricas já instaladas. 
 
Plano de desenvolvimento  
A associação acredita que este crescimento pode ser garantido pelo Plano de Desenvolvimento 
Setorial (PDS), um programa da BIHPEC, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI) e do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), que busca 
capacitar as empresas do setor e ajudar nos projetos para a regularização sanitária. 
 
"O PDS do setor de cosméticos tem contribuído para aumentar a competitividade das 
empresas, desde aquelas que ainda se encontram em fase de regularização sanitária, até as 
empresas que querem exportar", explica Júnia Motta, analista da diretoria de desenvolvimento 
industrial da ABDI. 
 
Como um dos resultados do plano, ela cita o estado da Bahia, que contava com cinco 
empresas com regularização sanitária em 2003, contra 21 empresas nesta condição 
atualmente e a regularização de outras 15 até o final deste ano. 
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