
É muito difícil encontrar uma
mulher vaidosa das classes A e
B que nunca tenha ouvido falar
no dermatologista americano
Nicholas Perricone, o descobri-
dor dos efeitos positivos do
DMAE (Dimetilaminoetanol)
na pele do rosto. A substância
encontrada na sardinha e no
salmão levou Perricone a com-
biná-la a outros ativos como o
éster da vitamina C e a paten-
tear, nos anos 90, a primeira
fórmula mundial de cosméti-
cos do mundo com DMAE.

A criação de uma linha de
produtos que causa o desejado
“efeito Cinderela”, com garan-
tia de benefícios cumulativos,
levou Perricone a construir um
pequeno império com vendas
de pouco mais de US$ 100 mi-
lhões por ano, com taxa de cres-
cimento anual por volta de
20% e sociedade com o fundo
de venture capital californiano
TSG Consumer Partners, foca-
do em empresas de consumo
de alto potencial.

Para manter a Perricone MD
em rota de ascensão e ampliar
as vendas em mercados interna-
cionais que respondem por ape-
nas 8% da receita total, a empre-
sa está fincando sua bandeira
no Brasil, terceiro maior merca-
do mundial de cosméticos de-
pois dos Estados Unidos e do Ja-
pão e terra conhecida pelo alto
volume de cirurgias plásticas.

Por considerar o sistema tri-
butário e também as exigências
da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) comple-
xos demais, a Perricone MD de-
sistiu de operar diretamente no
país e optou por trabalhar com
um representante exclusivo.

No começo do ano passado, a
empresa com escritórios em
Connecticut e São Francisco, as-
sinou um contrato com a distri-
buidora de cosméticos de luxo
Classy Brands, pertencente à
química Monica Velloso e a um
fundo criado por executivos do
setor financeiro.

“O Brasil é um país que vem
se destacado no consumo glo-
bal de cosméticos. Tínhamos

planos de vir para cá desde
2009. Agora que a luxuosa Se-
phora abrirá sua primeira loja
aqui, em abril de 2012 (no shop-
ping JK Iguatemi, em São Pau-
lo), o país tornou-se ainda
mais estratégico para nós”, diz
Paris Farsad, diretora interna-
cional da Perricone MD.

Cerca de um ano após dar en-
trada a uma série de pedidos de
liberações e registros na Anvisa
e de investir R$ 200 mil na vin-
da da marca ao país, a Classy
Brands iniciou oficialmente a
venda dos cosméticos da marca.
Há dois dias eles começaram a
ser comercializados na Sack´s,
site de compras adquirido no
ano passado pelo grupo francês
de luxo LVMH.

Este será o principal canal de
vendas da marca no Brasil, se-
guida pela Sephora, uma forte
vendedora dos cremes antiida-
de do médico americano nos Es-
tados Unidos e Europa.

Público A
No momento, a Classy Brands
está negociando com a Sephora
no Brasil e também com a Dro-
garia Iguatemi, que atende basi-
camente o público A. “Teremos
um canal mais restrito e não va-
mos colocar os produtos à ven-
da em perfumarias, que traba-
laham com fragrâncias e ma-
quiagens e pouco em tratamen-
to facial”, diz Monica Velloso,
diretora da Classy Brands.

Além disso, o preço dos cos-
méticos com DMAE não são pa-
ra qualquer bolso. O produto

mais barato custa de R$ 200 e o
antiidade Acyl-Glutahione, a
atual vedete da Perricone MD
sai por R$ 589.

Futuramente, os suplemen-
tos Perricone, muito vendidos
nos Estados Unidos, poderão
ser comercializados no Brasil.

Em meados dos anos 2000,
Monica, em parceria com ou-
tros sócios em uma importado-
ra que não existe mais, chegou a
trazer a Perricone ao Brasil. O
negócio fechou cerca de três
anos depois por desistência de
alguns sócios e falta de foco. ■

Françoise Terzian
fterzian@brasileconomico.com.br

PREÇODAVAIDADE2

SUSTENTABILIDADE

Seguros Unimed recicla cartões e aproveita
material para fabricar produtos de PVC

CIÊNCIA

MCT quer conhecer instituições que
fazem pesquisa científica com animais

Divulgação

Henrique Manreza

Perricone traz seu milagroso
creme contra rugas para o Brasil

R$ 589
é o valor do Acyl-Glutathione,
antiidade baseado em molécula
que promete reduzir a aparência
de rugas e linhas finas em 30 dias.

PREÇODAVAIDADE

O Conselho Nacional de Controle de Experimentação
Animal (Concea), órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, está
registrando as instituições que criam ou utilizam animais com finalidade
de ensino e pesquisa científica, bases para a elaboração de fármacos,
métodos cirúrgicos, vacinas e terapias. O cadastro visa estabelecer
parâmetros para o credenciamento desse tipo de pesquisas.

“

R$ 100 mi
é quanto a Perricone MD,
empresa criada pelo médico
americano, fatura por ano.
Ela cresceu 18% em 2010.

A Seguros Unimed iniciou um projeto de reciclagem dos cartões
de seus clientes que precisam ser renovados. Nesse primeira etapa,
os cartões gerados para clientes do Sebrae, parceiro da empresa,
são encaminhados para urnas coletoras e depois para uma entidade
que trabalha com reciclagem, onde o material é pesado e triturado e
depois enviado para uma empresa que fabrica produtos de PVC.

EMPRESAS

Marca de cosméticos americana forma parceria com a Classy Brands para atender consumidoras de alta renda

O fato de o Brasil
ser o terceiro maior
mercado mundial
de cosméticos e
atrair a Sephora
para cá o torna
muito estratégico

Paris Farsad

ParisFarsad,diretorada
PerriconeMD:novaestratégia
emsuasegundaapostanopaís
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16, 17 e 18 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 22.
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