
O senhor diria que os cosméticos hoje 
entregam o que prometem? Isso não se 
aplica a todos. É verdade que a propa
ganda está hoje bem mais realista 
quanto às limitações dos produtos de 
beleza, um avanço inquestionável. Mas 
a toda hora aparece um creme no mer
cado divulgando falsas promessas. O 
espantoso é que isso não acontece ape
nas com marcas desconhecidas e irre
levantes, que têm pouco a perder. A 
veiculação de promessas fantasiosas 
ocorre também com os cosméticos de 
grandes empresas. Veja o caso da ame
ricana Revlon. Ela passou anos marte
lando o slogan "Beleza é a esperança 
num pote". Bonito, mas ineficaz. Com 
o tempo, foi se revelando um grande 
erro reforçar a ideia de que aquele pro
duto concentrava uma espécie de fonte 
da juventude. Hoje, não à toa, a Revlon 
está à beira da falência. Essa é uma l i 
ção bem básica para a moderna indús
tria da beleza — a estratégia de florear 
a realidade não funciona mais. 

Por que se tornou mais difícil inflar pro
messas nessa área? Por dois motivos. 
Primeiro, os testes para medir os efeitos 
dos cosméticos foram se tornando mais 
científicos, por exigência do próprio 
mercado. Em segundo lugar, as pessoas 
parecem estar, enfim, adquirindo um 
bom radar para farejar as mentiras nes
se universo, um estágio de amadureci
mento que alcançaram depois de mui-

ta experimentação. Até os egressos da 
classe C, que só agora começam a ter 
dinheiro no bolso para comprar produ
tos de beleza, revelam um curioso tra
quejo quando vão às lojas. Tal fenôme
no se vê de forma bastante acentuada 
em países emergentes, como o Brasil. 

Como se explica toda essa experiência 
da nova classe C em relação à beleza? 
Estamos falando de um grupo para 
quem comprar bons cremes e xampus 
é um desejo muito, muito antigo. O 
que se vê hoje é a nova classe C des
contando o longo período de privação 
com uma avidez típica de quem recém-
ascendeu socialmente. São pessoas que 
experimentam de tudo, consomem com 
exagero. Pesquisas que fizemos na Ín
dia, na Rússia e no Brasil mostram que 
o primeiro item supérfluo que a maio
ria delas compra quando a renda sobe 
vem justamente da prateleira de bele
za. Depois é que essas pessoas inves
tem em eletrônicos e roupas. Sentir-se 
bem ao encarar o espelho, dizem, vale 
mais do que uma TV nova. Por tudo 
isso, embora sejam novatas nesse 
mercado, rapidamente acumulam v i 
vência para discernir marcas e des
confiar de produtos que se vendem 
como milagrosos. Elas já sabem que 
isso não existe. 

0 que, afinal, a ciência já descobriu sobre 
a eficácia dos cosméticos para reverter 
os efeitos da idade? Sabemos muito 
mais sobre como prevenir os sinais do 





as mulheres mas também os homens 
estão interessadíssimos no assunto. 

Os homens já são fortes consumidores 
dos produtos de beleza? Eles ainda res
pondem por uma parcela extremamen
te pequena das vendas, mas sua parti
cipação cresce muito a cada ano. São 
os homens asiáticos que estão lideran
do no mercado de cosméticos. Em paí
ses como China, Índia e Tailândia, eles 
cultivam a mesma adoração por cre
mes que as mulheres e já consomem 
tanto quanto elas, ou até mais. Chama 
atenção o fato de não demonstrarem 
nenhuma vergonha ao discorrer sobre 
seu longo ritual de beleza. Estão movi
dos pelo típico pragmatismo asiático. 
Se podem usar a ciência a seu favor, 
não pensam duas vezes. 

E os latinos? O que se sobrepõe aí é a 
cultura machista. Sabemos até da exis
tência de um fiel público masculino que 
consome produtos de beleza em países 
como Brasil, Argentina, Uruguai. Mas é 
praticamente impossível flagrar os ho
mens nas pesquisas. Isso porque eles 
não assumem sua adesão à cosmética. 

Alguma especificidade chama atenção no 
trato das brasileiras com a beleza? O que 
mais espanta no Brasil é a obsessão pe
los cabelos. Para se ter uma ideia, as 
brasileiras chegam a usar cinco tipos de 
produto de uma vez só — xampu, con

dicionador, máscara, creme para pentear 
e silicone. Em nenhum outro lugar do 
mundo esse ritual consome tanto tem
po: até quarenta minutos diários. 

0 que explica isso? A predileção brasilei
ra pelo trato com os cabelos segue uma 
lógica universal no mundo da beleza. As 
pessoas sempre despendem mais energia 
para melhorar as partes do corpo que 
acumulam mais imperfeições. No caso 
de europeus e asiáticos, é a pele, castiga
da pelo frio; no Brasil, justamente os ca
belos. O fio típico não é nem tão liso 
nem tão crespo. É dificílimo de domar. 
Para nós, trata-se de um mercado-labo-
ratório. Não dizem que se um restauran
te dá certo em Nova York ele será bem-
sucedido em qualquer outro lugar do 
planeta? O mesmo vale para os produtos 
capilares lançados no Brasil. 

Está próximo o dia em que se criarão tin
turas que não ressecam os cabelos? É 
preciso que se reconheça que, até bem 
pouco tempo atrás, tudo o que tínhamos 
para oferecer eram tinturas que deixa
vam os fios secos e quebradiços. Depois 
de um século assim, finalmente no ano 
passado foram lançadas no mercado as 
primeiras fórmulas sem amônia. Era 
uma substância essencial para fixar a 
nova cor, mas trazia seus efeitos colate
rais. Sem a amônia, é realista dizer que 
os danos aos fios foram reduzidos a ní
veis aceitáveis. 

Recentemente, veio à tona a notícia de 
que a filha do fundador da L'Oréal teria 
feito doações ilegais à campanha presi
dencial de Nicolas Sarkozy. Isso atrapa
lhou os negócios? Claro que esse tipo 
de escândalo causa prejuízos à ima
gem do grupo, o que é ruim, mas não 
chega a afetar as vendas. Embora já 
tenhamos o capital aberto na bolsa há 
quase cinquenta anos, ainda sofremos 
de algo típico de empresas familiares, 
em que o nome dos herdeiros é muito 
associado à marca. No caso, Liliane 
Bettencourt, a herdeira, é também a 
principal acionista da L'Oréal. Mas, 
sinceramente, eu tenho preocupações 
maiores — como a concorrência, que 
só cresce. 

Como se posicionar diante disso? Vejo 
claramente dois caminhos. Primeiro, 
canalizar esforços para vender aos 
consumidores emergentes do Brasil, 
da China e da Índia, mercados gigan
tescos a explorar. O outro objetivo é 
conseguir tirar proveito de um fator 
demográfico que se acentua e nos fa
vorece. A população dos países desen
volvidos envelhece rapidamente, e 
suas necessidades quanto à cosmética, 
por sua vez, aumentam exponencial
mente. Portanto, é preciso seguir in
vestindo pesado em tecnologia para 
que, quem sabe um dia, o pote de cre
me traga mais respostas às inquietan
tes questões da beleza. 
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