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aidosa assumida, Luana Chedid Da-
nielle freqüenta toda semana um
salão de cabeleireiros de São Paulo,
cidade onde mora. Lá, faz as unhas,

escova para domar os cabelos, e, caso tenha
uma festa, um penteado e uma maquiagem
suave. Segue as tendências de estilo, mas não
é escrava da moda: tem preferências bem cla-
ras na hora de comprar uma roupa ou um
sapato - o que, aliásf adora fazer, Como se vê,
Luana já faz parte do exército feminino de
consumidoras da indústria do vestuário e da
beleza. Exército mirim, já que é uma criança
de 9 anos e está longe de ser uma exceção à
regra em sua faixa etária. Cada vez mais cedo,
as meninas são atraídas para esse universo
sedutor feito de cremes, perfumes, vestidos,
sandálias e afins. E o mercado responde a elas,
criando mais e mais produtos e serviços. A
questão que se coloca é: até que ponto isso
deve ser estimulado ou permitido?

Mãe de Luana, a corretora Meg Leon Chedid,
34 anos, afirma tentar impor limites, mas ad-
mite que é uma tarefa difícil, diante da quan-
tidade de estímulos e exemplos a que a filha
está exposta. "É ótimo ela ter vaidade, mas sem
exagero. Se deixar, ela não sai do salão e com-
pra tudo o que puder", diz Meg. "Esse público
é extremamente exigente", afirma Eduardo
Faria, gerente do Funny Hair, um dos vários
salões de beleza infantil paulistanos. Estudos
comprovam a tese de Faria. Pesquisa da con-
sultoria Euromonitor mostra que O mercado
brasileiro de cosméticos infantis é o segundo
maior do mundo, com 50 milhões de consumidores.
Segundo a Associação Brasileira da Indústria

de fíigiene Pessoal, Perfuma-
ria e Cosméticos, o faturamen-
to do segmento cresceu 13,3%
nos últimos cinco anos.

Alheios ao mercado pro-
missor, os especialistas aler-
tam; vaidade em excesso pode
ser sinal de que alguma coisa
está errada. "Um tanto de
amor ao próprio corpo é
bacana. Mas uma criança
ficar horas no salão é Ari
complicado. Um dos
sinais é quando a crian-
ça nunca está satisfeita
com a aparência", afirma
Isabel Kahn, psicóloga da



Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC). Ela acredita que, muitas
vezes, os pais não conseguem impor
limites porque projetam um ideal de
perfeição nos filhos. "Cabe a eles serem
chatos e dizerem 'não*. A vaidade
pode levar à sexualidade precoce, uma
coisa puxa a outra", diz.

Fora a questão psicológica, há a
física. Adquirir um produto específico
para o público infantil não é garantia
de segurança, pois muitos deles não
são testados por dermatologistas nem
hipoalergênicos. "As crianças têm a
pele mais fina e menos resistente", diz
Andreia Mateus Moreira, coordenado-
ra do departamento de cosmiatria da
Sociedade Brasileira de Dermatologia.
Procedimentos como tintura e alisa-
mento com produtos químicos tam-
bém são desaconselhados antes dos 12
anos. O caso de Nayara Moraes, 11
anos, de Sorocaba, no interior de São
Paulo, ilustra a imprudência dos tra-
tamentos. Em janeiro, depois de se
submeter a um alisamento, ela teve
falta de ar, irritação, queda de cabelos
e queimaduras no couro cabeludo.
Tudo em nome da vaidade. •
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