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Retoques na
auto-estima
Grandes grupos internacionais olham com
otimismo para o mercado brasileiro
Por SANDRA AZEDO

N
ão importam tanto os re-
sultados financeiros de to-
da esta história — algo
como uma mulher, por

exemplo, receber um salário inferior
porque é menos bonita que a colega ao
lado, apesar da mesma competência. É
claro, se é que isso realmente existe, va-
le lembrar. O fato é que a auto-estima
vem antes e mante-la em alta faz bem
para qualquer um, seja a pessoa mui-
to, pouco ou quase nada vaidosa. É
exatamente este ponto que a indústria
da beleza explora para aumentar os
seus lucros: o desejo, sempre crescente,
entre homens e mulheres, de estar de
bem com o espelho, às vezes muito
malvado. Cremes que se dizem mila-
grosos (e caríssimos), perfumes cada
vez mais sofisticados não apenas nas
fragrâncias como nos frascos, e ma-
quiagens que trazem embutidos tru-
ques capazes de levantar a auto-esti-
ma e, por que não provam as pesquisas
que a beleza influencia em detalhes, o
salário de muita gente.

As opções apresentadas às consu-
midoras europeias e norte-americanas
não obrigam mais as brasileiras a pe-
gar o primeiro avião em busca da be-
leza. Novidades chegam simultanea-
mente aqui e lá. Isso ficou mais que
provado durante a realização da
Beauty Week, em agosto, uma feira
anual que reúne algumas das maiores
importadoras e, portanto, grandes
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marcas do universo da cosmética e da
perfumaria. Ao todo, foram oito im-
portadoras, reunidas em torno de gri-
fes como Paris Hilton (que está prestes
a vir ao Brasil para o lançamento de
sua fragrância), Dior, Fendi, YvesSain-
tLaurent, Dolce&Gabbana, Prada, Her-
mes, entre outras.

O destaque deste ano foram mes-
mo as fragrâncias, como normalmen-
te acontece, mas o investimento em
maquiagem, por parte dos importa-
dores, está se revelando um bom negó-
cio.''A brasileira não conhece o que há
disponível. Quando fala em maquia-
gem, vem à cabeça aquele visual carre-
gado, o que não é verdade. Estamos
incentivando, inclusive, o aprendiza-
do. Sabendo usar é
mesmo um mila-
gre", comenta o di-
retor da Frajo,
Frank Lund, que,
entre outras marcas
traz ao Brasil a ale-
mã Artdeco, grife
especializada em
maquiagem.

Lund, apesar das
recentes dificulda-
des com a alfânde-
ga, citadas por di-
versos importado-
res, não tem moti-
vos para comemo-
rar. "Devemos en-
cerrar este ano com

Em breve Paris Hilton virá ao país para
participar do lançamento de sua nova
fragrância no mercado brasileiro
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um faturamento
100% maior que
o do ano passa-
do", conta Lund,
detalhando que
os pontos-de-
venda são incen-
tivados, no caso
de Artdeco, a ven-
der os produtos a
partir de displays
menores. A brasi-
leira, aliás, não
encontra uma
oferta tão abun-
dante de pontos
que comerciali-

zem maquiagem premium porque o
investimento é alto para ter variedade,
uma exigência. "Mesmo que ela não
compre o vermelho, ele tem de estar
lá", diz Frank Lund.

No portfólio da LVMH duas mar-
cas apostaram em maquia-
gem: Givenchy e Guerlain.
No caso da primeira, que há
poucos meses havia apre-
sentado uma linha total-
mente nova, ela traz agora
ao Brasil a sua coleção de ve-
rão — com novidades como
gloss para os olhos, produto
que promete não derreter
nem mesmo sob altas tem-
peraturas. A marca lança
também no Brasil seus dois
novos perfumes. O Very Ir-
résistible Givenchy (versão
eau de parfum, divulgada
pela atriz Liv Tyler) para a
mulher e o para o homem.

Já a sofisticadíssima
Guerlain só trouxe uma li-
nha de batom, mas que já é
suficiente para enlouquecer
as fanáticas por uma novi-
dade em maquiagem. A
marca é um exagero (no
bom sentido) não apenas no
que se refere à qualidade do
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produto para a boca como na embala-
gem. "Uma jóia", como foi definido o
batom durante a sua apresentação.

Kenzo apenas reforçou um lança-
mento feito há poucos meses no Brasil,
enquanto a Dior aposta forte na im-
portação do Miss Dior Chérie. A fra-
grância Miss Dior foi lançada em 1947.
Em 2005, quando Monsier Dior com-
pletaria 100 anos, John Galliano assina
a Dior Jacke Collection e Miss Dior
Chérie. Em 1950, com apenas 15 anos,
Brigitte Bardot foi escolhida a garota-
propaganda do perfume, tarefa que
agora cabe a Riley Keough, também
com 15 anos, neta de Elvis Presley.

A expectativa da gigante do luxo
LVMH, inclusive, é bastante positiva
no que diz respeito ao mercado bra-
sileiro. Além das quatro marcas já ci-
tadas, representa ainda no Brasil a
Acqua di Parma. O faturamento do
grupo cresceu 12% nos primeiro se-
mestre de 2005. A Dior (que tem 15%
de share neste porftólio) cresceu
15%. Givenchy, por sua vez, com 6%
de participação, cresceu 6%, enquan-
to Kenzo, com 5% de participação,
teve salto de 18% no faturamento. A
Guerlain foi a mais tímida - seu fatu-
ramento cresceu 2% neste semestre.
"A demanda está em alta e devemos
encerrar o ano com volume de ven-
das quase 20% maior do que o de
2004, diz a diretora-geral da LVMH,
Evelyse Britto.

Umas das importadoras que vive
momento de euforia é a Excellence,
porque deve receber em setembro, a
socialite Paris Hilton, que lança perfu-
me de mesmo nome. Haverá uma
grande campanha publicitária para di-
vulgar este lançamento, segundo Lu-
cinda Lopes, diretora de vendas da Ex-
cellence. "O segundo semestre é muito
importante para o setor, porque con-
centra cerca de 65% das nossas ven-
das", diz Lucinda, referindo-se, prin-
cipalmente, ao forte movimento de da-
tas importantes como o Natal. l
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