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indústria da beleza avança a olhos vistos e imune
à crise o setor vem crescendo ao menos 10% ao
ano, segundo entidades de classe. Sucesso em edições passadas, a feira também terá um
grande encontro de blogueiras,
promovido pela Lola Cosmetics.
Outras marcas de peso, como
Vita Derm, Bio Extratus, Taiff,
Wella e Payot, também estarão
presentes no evento que deve
movimentar R$ 3,5 milhões em
negócios.
De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), entre 2010 e 2015, o número de registros nesse segmento foi multiplicado por cinco, com um incremento de 567%, somando
482,4 mil novos empreendedores. Entre os microempreendedores individuais (MEIs) - profissionais que faturam até R$ 60
mil por ano – a categoria que
mais se expandiu foi aquela ligada aos serviços da beleza. Muitos profissionais, inclusive, conseguiram saltar da faixa do microempreendedor para a classificação de micro e pequenas
empresas, com faturamento até
R$ 360 mil, ao ano. Diante desse
cenário de muitas oportunidades, o Sebrae promove, na 5°
Feira Rio Belleza, nos dias 15 e
16 de novembro, no Centro de
Convenções Sul América, no rio
de Janeiro.
A feira conta com a participação de 90 expositores, representando cerca de 110 marcas, e terá destaques como congresso e
seminário de estética. Serão realizados mais de 20 workshops e
cursos de capacitação, que mostrarão tendências nos setores de
cosméticos, cabelos, unhas e
administração de salões. O Sebrae, por exemplo, oferecerá
cursos que ensinam desde a recepção de clientes até a pesquisa de satisfação e análise de retorno. Já as marcas Salon Line e
Alfaparf farão shows com a participação de hair stylists reconhecidos no mercado, para
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Novos produtos e serviços para o segmento serão apresentados durante os dois dias de feira no Centro de Convenções Sul América

apresentar novidades em cortes
e penteados.
Imune a crises, o mercado
nacional no setor de cosméticos
é o terceiro do mundo, ficando
atrás dos Estados Unidos e da
China, segundo dados da Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
(Abihpec).
Outra atração do evento será
a apresentação de produtos a
preço de fábrica e estandes com
equipamentos para tratamentos de estética e beleza. Além
disso, a Feira funcionará como
um grande palco para troca de
experiências de profissionais do
setor. “Durantes dois dias, a feira
reunirá muitas oportunidades
para crescimento profissional e
expansão de negócios. E os es-

tandes oferecerão preços competitivos, com descontos que
podem chegar a 50%”, informa
Paulo Roberto da Fonseca, diretor de marketing da Rio Belleza.
O visitante terá a oportunidade de participar de seminários e
palestras com foco em gestão de
microempresas, administração
e inovação de estabelecimentos
do segmento. As inscrições são
gratuitas. O consultor de moda e
maquiador Thomas Dourado e
a empresa Lola Cosmetics apresentam novidades e tendências
em maquiagem no primeiro dia
de feira.
Profissionais do cabelo podem se aprofundar nas técnicas
de alisamento seguro, em um
workshop ministrado pela hair
stylist da Bio Extratus Neiva Pe-

na, além de aprender mais sobre
cortes assimétricos e penteados
para noivas com Kátia Toledo. Já
as novidades para cabelos afro,
tendências e estilos serão temas
no primeiro dia da feira, respectivamente também no segundo
dia do evento.
A estética corporal também
terá destaque na feira. Éverton
Lopes, presidente da Associação
Brasileira de Estética e Beleza
ministrará, um workshop sobre
dermopuntura, novidade no
tratamento para estrias, rugas e
linhas de expressão. A feira sedia
também, no dia 15, um curso
sobre massagem dreno modeladora, aplicada na redução de celulite e gordura corporal.
Segundo o gerente de marketing da Biocap Indústria de

Cosméticos – Loções Hidratantes, Óleos etc, Cejane de Faria
Verdejo, o objetivo ao participar
da Feira é conhecer melhor as
profissionais de estética, beleza
e os seus universos, nos aproximar delas e estreitar relacionamento com as mesmas. Isso é o
que há de mais significativo ao
participarmos do evento e de
conhecer melhor o nosso público”, diz o gerente.
Segundo ele, durante o evento, os visitantes têm a oportunidade de conhecer vários produtos diferentes, possibilidade de
escolha e ainda podem aprimorar seus conhecimentos através
dos workshop.
“Pelo fato de priorizarmos a
possibilidade de ‘compra inteligente’ por parte dos nossos con-

sumidores, oferecendo produtos de qualidade e com valores
atrativos e neste momento de
mercado e economia, as pessoas têm se tornado mais conscientes sobre as suas necessidades de compras, acreditamos
sim, no evento como uma oportunidade também comercial”,
comenta ele.
Ainda segundo ele, a empresa
oferecerá produtos de qualidade e com valores atrativos. Qualidade é a nossa primeira preocupação. “E o momento atual no
mercado só vem reforçar a importância que devemos dar à
qualidade dos nossos produtos
e também a importância de conhecermos bem os nossos públicos para priorizarmos projetos e desenvolvermos soluções
que atendam ou até surpreendam as expectativas dos mesmos. Embora o cenário econômico não seja tão promissor como em outros anos, o momento
nos faz enxergar oportunidades
muitas vezes não vistas anteriormente e faz com que profissionais de todas as áreas se mexam com mais foco e criatividade”, ressalta.
Na visão do gerente de marketing da Bioextratus empresa
de Cosméticos Naturais, Eduardo Gomes, o evento possui uma
representatividade muito grande no mercado de Cosméticos.
“Desta forma, para a Bio Extratus, é uma excelente oportunidade em apresentar os lançamentos e consolidar a marca
em um mercado tão competitivo”, comenta Gomes. Acrescentando que a empresa tem
uma boa expectativa de vendas, porque apesar de passarmos por uma recessão, estaremos com muitas novidades para o consumidor final.
Para o gerente-geral da Dr
Miracle’s oferece produtos especializados para cabelos crespos,
cacheados e ondulados, Steven
Hevesi, a feira é excelente meio
para divulgar a marca no Brasil e
gerar conhecimento da nova linha para tratamento de cabelos
cacheados com 6 itens. “Vamos
oferecer preços convidativos para o público em geral”, garante.
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Já estamos
100% integrados”
Como foi ser estagiário por um dia no
digital?
Foi muito interessante conviver por
um dia inteiro focado no digital.
Tive tarefas para ser executadas, não
pude usar o celular ou acessar meus
emails, tudo pra me dedicar exclusivamente a esta experiência. Aprendi
na prática como monitorar redes
sociais, buscar tendências, criar
conteúdos, ações de mobile e até
otimização de sites e palavras chave.
Informações que já conhecemos ou
usamos, mas muitas vezes só sabemos na teoria.
Quantos devem aderir?
Pessoas de todas as áreas da agência se inscreveram. Portanto não
existe um perfil de idade, cargo ou
gênero. Todo mundo foi convidado a participar. Hoje temos mais
de 25 inscritos, mas se tivermos
mais interessados, vamos abrir
novas inscrições!
Por que é tão desafiador incorporar a
cultura digital à empresa como um
todo?
Um dos pilares fundamentais da
Artplan é a comunicação integrada. Já há algum tempo nossos
profissionais digitais estão inseridos em toda a estrutura da Artplan.
Todas as áreas da agência contam
com a expertise destes profissionais para criar conteúdos que engajam, atraem e constroem relaciona-

Filmes da Agência3 para
Coca-Cola mostram futuro possível

O CEO da Artplan em São
Paulo, Antonio Fadiga, foi
o primeiro participante
do recém-criado programa “Estagiário experiente”, criado pela área de
Conteúdo e Engajamento
da agência para ajudar a
ampliar o conhecimento
dos profissionais da agência sobre o ambiente digital. Fadiga tinha assistido
ao filme “Senhor Estagiário”, com Robert De Niro, e se inspirou para inaugurar o
projeto.Ao ser estagiário por um dia, Fadiga ajudou a motivar o restante da agência a participar.
mentos entre marcas e pessoas em
qualquer plataforma de comunicação. O ‘Estagiário Experiente’
surgiu como mais um caminho
para aproximar o ambiente digital
de qualquer colaborador da agência, e tem tido sucesso assim como
nossas outras iniciativas voltadas
ao digital, que começou com a
aquisição da Gruda, lá em 2012, e
também passou pela incorporação
de uma agência de User Experiência e soluções mobile ao Grupo

Artplan, que é a Outra Coisa, neste
ano. Já estamos 100% integrados.
Você é uma pessoa muito digital no
seu dia a dia?
Sim, estou bem conectado, como a
maioria das pessoas. Mas com um
sabor de vingança: tenho tido
sucesso ao não ficar dependente
dos benefícios da rede. Sempre será
ótimo, mas somente quando eu
quiser. E não criar a dependência
no meu inconsciente.

Para divulgar a Semana Movimento Coletivo, entre
8 e 14 de novembro, a Coca-Cola Brasil veicula filmes
para a internet nos quais mostra histórias reais em
formato de contos de natal. O primeiro apresenta a
vida de Mateus dos Santos Silva, de 20 anos,
morador da Brasilândia, em São Paulo. Mateus
superou a timidez participando do Coletivo Varejo.
Conquistou seu primeiro emprego no Museu da
Pinacoteca de São Paulo. Os vídeos, assinados pela
Agência 3, estão disponíveis no site
www.cocacolabrasil.com.br.
Durante a Semana, todas as vendas de produtos da
Coca-Cola ajudam diretamente os programas do Instituto Coca-Cola Brasil.

Sesc quer transformar vidas
A Binder assina a nova campanha do
Sesc, que valoriza suas inúmeras
atividades esportivas, culturais,
educativas, de turismo e lazer. O tema é:
“Transforme seu jeito de viver. Descubra
o Sesc Rio”, que resume objetivo maior do
Sesc, que é transformar as vidas das
pessoas com sua grande oferta de
atividades. A agência criou filme,
anúncios de jornal e revista, spot de rádio
e peças para mídia exterior e internet.

Skafe volta à mídia e contrata X-Tudo
A Skafe Cosméticos (www.skafe.com.br) tradicional indústria com 30 anos de
atividades que estava fora da mídia há alguns anos, voltará a anunciar em 2016
e entregou sua conta para a agência X-Tudo Comunicação, dirigida por Marcelo
Gorodicht. A indústria localizada em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, produz
12 linhas de produtos e cerca de 250 itens , tem cerca de 1000 funcionários e
exporta para a Europa, Estados Unidos e toda a América Latina.
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