
cos. A variada oferta de pro-
dutos e o preço na moeda
original costumam ajudar
quem não resiste a um cre-
minho novo. O problema é
tentar encontrar lá fora pro-
dutos específicos como o hi-
dratante perfeito para a sua
pele ou o xampu próprio para
o seu tipo de cabelo. Isso não
adianta nem procurar, por-
que você não vai achar. A
explicação é simples: gran-
des marcas internacionais,
como COréal, Nívea e Pan-
tene, têm desenvolvido cada
vez mais produtos específi-
cos para o biótipo da mulher
brasileira, que são vendidos
exclusivamente em território
nacional. Algumas fabricam
lá fora; outras, aqui mesmo.

A dermatologista Cláudia
Maia avisa que, em alguns
casos, um produto comprado
fora pode ser ineficaz.

— Brasileiro adora trazer

cosméticos do exterior, mas
é preciso saber escolher,
porque os produtos feitos
para as européias, por
exemplo, são para peles ex-
tremamente secas, enquan-
to nós aqui, por causa do
clima, temos tendência a ter
peles oleosas — explica.

De fato, mais de 60% da
população brasileira têm pele
considerada de mista a oleo-
sa no rosto e, não à toa, a acne
é o problema que mais leva
pessoas ao dermatologista. É
o que mostram as pesquisas
encomendadas por multina-
cionais para descobrir carac-
terísticas, hábitos e gostos
tupiniquins, antes de elabo-
rar as fórmulas que serão
vendidas apenas aqui. Tanta
atenção deve-se ao enorme
mercado que o Brasil repre-
senta. De acordo com o Ins-
tituto de Pesquisas Euromo-
nitor, o país ocupa a terceira
posição no ranking mundial
de consumo de cosméticos.

—Por causa da oleosidade
da pele, a consumidora bra-

m dos prazeres de se
viajar para o exterior é
voltar com a mala re-
cheada de cosméti-



sileira tem necessidade de
produtos com texturas mais
leves, com toque seco, que
não deixe um aspecto bri-
Ihoso — explica Henric Sark,
diretor-geral de cosmética
ativa da COréal Brasil.

A partir das caracterís-
ticas da pele do brasileiro e
do clima do país, as em-
presas revêem suas fórmu-
las. A Vichy lançou aqui, e
somente aqui, o sabonete
Normaderm, para controlar
a oleosidade, além de um
fluido anti-rugas que desa-
parece no rosto. Já o Ré-
nergie Morpholift é um cre-
me de lifting da Lancôme em
versão oil free, com fator de
proteção solar 15. Nívea, La
Roche Posay e Roc também
têm filtros solares próprios
para o público brasileiro,
que protegem sem deixar a
pele grudenta.

Os números do mercado
nacional ainda estimulam a
indústria a investir em pro-
dutos para o cabelo. Segundo
a marca americana Pantene,

somos o país que mais con-
some condicionadores de ca-
belo no mundo (91% das bra-
sileiras usam) e o terceiro em
xampus. A empresa tem uma
linha específica para o Brasil,
como a de produtos de re-
paração intensa. Já a Dove
acena com a série Cachos
Therapy, já que 43% das mu-
lheres têm cabelos cachea-
dos, segundo dados da em-
presa, e a Elsève investiu nu-
ma fórmula que controla o
excesso de volume.

Há também cremes e más-
caras para tratar cabelos da-
nificados. A Matrix lançou
duas linhas que usam ingre-
dientes daqui, como um
xampu à base de guaraná e
um produto que ajuda a ali-
sar o cabelo com óleo de
semente de manga. A marca
L'0réal Professionnel, por
sua vez, tem uma fórmula
para escova de longa dura-
ção vendida no mundo in-
teiro, mas só aqui ela foi
elaborada especificamente
para cabelos com mechas.
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