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Depois da italiana Santa Maria Novella, a Kiehl´s abrirá loja em SP 
 
Fundada em 1851 num prédio de tijolinhos no bairro mais cult de Nova York, o East Village, a 
Kiehl´s passou de simples botica de remédios homeopáticos à base de ervas e óleos essenciais 
a objeto de desejo de modelos e estrelas de Hollywood hoje tem 491 lojas em 26 países. A 
antiga botica desembarca no Shopping Iguatemi no mês que vem. Irá se juntar à Santa Maria 
Novella, farmácia fundada por frades dominicanos em Florença, na Itália, em 1221, também 
com filial no shopping.  
 
Em tempos de culto a grifes e massificação de produtos, essas antigas boticas seduzem 
mulheres e homens vaidosos, sem apelar à propaganda. Pelo menos, não direta. Nomes como 
Madonna, Sarah Jessica Parker, Demi Moore, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, freqüentemente 
vistos no endereço do East Village, garantem a cobiça pela Kiehl?s. São chamados de "Kiehl´s 
lovers" e a empresa garante não pagar nada por isso, além do acesso irrestrito aos produtos. 
 
Comprada pela L´Oréal em 2001, a Kiehl´s mantém os ingredientes naturais e trabalhados 
manualmente, segundo Malu Barretto, que responde pela marca no Brasil. Outras regalias dos 
tempos da fundação incluem a troca do produto ou o reembolso do dinheiro, caso o cliente não 
fique satisfeito. A loja brasileira terá uma motocicleta vintage, assim como no East Village. Mr. 
Morse, o fundador, era piloto e colecionador e teve a idéia de expor sua Harley Davidson na 
loja para entreter os entediados homens que acompanhavam suas mulheres às compras. A 
réplica do esqueleto que Morse usava para explicar os efeitos dos medicamentos no corpo das 
clientes, em tempos de pouco contato físico entre cavalheiros e damas, também estão na loja 
do Iguatemi. 
 
Na Santa Maria Novella, o design original está nas duas lojas na Avenida Consolação e no 
Iguatemi, com piso de mármore preto e branco, armários de madeira antiga e vidro bisotê. Os 
produtos seguem sendo feitos artesanalmente. Entre os 200 itens estão cremes que têm como 
base azeite de oliva, sabonetes de leite e velas de cera de abelhas criadas pela Maria Novella. 
A botica está nas mãos da mesma família desde 1866, quando foi cedida a Cesare Augusto 
Stefani, sobrinho do último frade que dirigiu a farmácia, com o confisco dos bens da Igreja 
pelo governo italiano. "É a primeira loja num shopping. Em todo lugar do mundo, elas ficam no 
centro histórico, ao lado de museus", diz Rodrigo Mascaretti, filho de italianos que trouxe a 
marca a São Paulo. 
 
Na mesma linha vintage, a brasileira Tânia Bulhões pretende em cinco anos abrir 20 filiais de 
sua perfumaria da Rua Colômbia, com filial no Shopping Cidade Jardim. A primeira loja foi 
montada com móveis e vidros de perfume de uma farmácia do século 19 que ela encontrou 
desmontada e à venda nos arredores de Londres. As fragrâncias são criadas na França, assim 
como os frascos. "Têm o cheiro da minha infância", diz Tânia. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo 17 ago. 2008, Cidades/Metrópoles, p. C12. 


