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As empresas de cosméticos do Japão estão entre as mais tecnicamente avançadas do mundo, 
com promessas de cremes e emulsões que usam ingredientes raros para acabar com as rugas 
e criar uma pele perfeita. 
 
Mas hoje em dia elas enfrentam um problema difícil de resolver: como ter sucesso no maior 
mercado do mundo, o americano. 
 
A Shu Uemura vai em breve deixar de ter presença no varejo americano e se limitar apenas a 
vendas pela internet no país. A Kanebo, cuja marca de luxo Sensai exibia ingredientes 
incomuns, como uma rara forma de seda, discretamente saiu de 30 pontos de varejo no ano 
passado e agora é vendida em apenas uma loja nos Estados Unidos, a Bergdorf Goodman de 
Manhattan. 
 
A Shiseido Co., a tradicional líder em cosméticos do Japão, continua investindo nos EUA, com a 
recente aquisição da marca Bare Escentuals, mas mesmo após 45 anos vendendo no país 
ainda tem uma presença relativamente pequena no mercado.  
 
O recuo da Shu Uemura e da Kanebo é um revés surpreendente para empresas que 
representam uma tradição de beleza estabelecida — as mulheres japonesas há muito 
valorizam a pele branca como porcelana, sem sinais do tempo — e uma reputação nacional de 
qualidade e domínio técnico. "A mulher japonesa é a consumidora mais sofisticada do mundo. 
Essas marcas são respeitadas e amplamente conhecidas no Japão," diz Mark Loomis, o 
presidente da Estée Lauder no Japão. "Quando as marcas vão para o exterior, esse 
reconhecimento não é automático. É preciso ajustar a estratégia." 
 
As retrações ocorrem num momento em que os ideais de beleza do Japão e dos EUA estão 
mais próximos do que nunca. A estética americana mudou, graças ao crescente 
reconhecimento de que a exposição excessiva ao sol causa rugas. (As mulheres japonesas — 
que cultivam o conceito de "bihaku", literalmente "lindo branco" — sempre andaram com 
sombrinhas sob o sol do verão.) As americanas hoje gastam mais do que nunca em produtos 
contra envelhecimento que miram as rugas. E produtos "iluminadores", que há muito são 
populares no Japão, estão ganhando espaço nos EUA com o propósito de clarear pontos 
escuros e uniformizar o tom da pele. 
 
Mas, a despeito do crescente interesse dos americanos por produtos para cuidado da pele e 
combate ao envelhecimento e da reputação das companhias japonesas como líderes globais 
desse segmento, essas empresas ainda enfrentam dificuldades. Por meio de marketing 
agressivo, a Shiseido se tornou a quarta maior marca de prestígio nos EUA. Dez anos atrás, 
não estava nem entre as dez primeiras. 
 
Mas no ano fiscal encerrado em março de 2009 somente cerca de 20% das vendas dela vieram 
do mercado americano, em comparação com 45% da Ásia e 34% da Europa. "Ainda somos 
fracos nos EUA", disse o presidente da empresa, Shinzo Maeda, ao Wall Street Journal no 
começo do ano. Numa tentativa de fortalecer as operações no país, a Shiseido comprou em 
janeiro a Bare Escentuals, uma linha de maquiagem à base de minerais, por US$ 1,7 bilhão. 
Foi a maior aquisição de sua história. 
 
As empresas japonesas "têm formulações impressionantes em seus produtos", diz John 
Demsey, presidente de grupo da Estée Lauder Companies Inc. Mas até agora não foi 
suficiente. "O Japão foi tão bem-sucedido ao construir sua presença nos EUA nos mercados de 
eletrônicos e veículos. Tem havido uma descompasso na parte de beleza", acrescenta. 
 
Esta é uma época difícil para todas as marcas de beleza de primeira linha. As vendas de 
produtos de beleza de luxo caíram desde o início da recessão, à medida que mais americanos 
passaram a comprar os produtos na drogaria ou simplesmente a comprar menos cosméticos. 
 



Além disso, americanas e japonesas ainda têm abordagens radicalmente diferentes sobre o 
cuidado da pele. Ainda que o reconhecimento desse tema tenha crescido nos EUA, a 
quantidade de tempo e o dinheiro gastos pela americana na sua rotina de beleza ainda é muito 
menor do que no caso da japonesa. Em média, a mulher japonesa gasta 60% de seu 
orçamento para cosméticos em produtos para pele, comparado com 30% para a americana. 
 
Uma pesquisa da Shiseido mostrou que aproximadamente 69% das mulheres japonesas usam 
produto de limpeza, tonificante e hidratante religiosamente toda noite, comparado com apenas 
17% das americanas. 
 
Na verdade, a Shiseido comprovou o uso de uma amostra muito maior de produtos utilizados 
toda noite pela mulher japonesa. Primeiro, ela remove a maquiagem com uma solução à base 
de óleo. Depois vem a limpeza da face, um processo chamado de "limpeza dupla". Isso é 
seguido por uma loção — um amaciante de pele do tipo tonificante — e depois possivelmente 
uma "essência", ou sérum. Por fim, ela aplica uma emulsão, que é menos viscosa do que um 
creme, e depois um creme tradicional. Tudo isso é aplicado por meio de uma elaborada 
massagem facial com o objetivo de prevenir a queda e o enrugamento da pele. 
 
"O que a consumidora americana quer é uma solução rápida, e não uma prevenção," diz 
Yamagishi-Dressler. "A ideia é 'O que esse produto pode fazer por mim hoje?' Temos de nos 
adaptar." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 maio 2010, Empresas, p. B7. 


