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recentes do mercado brasileiro de cos
mét icos e perfumes revelam com exa
t idão essa m u d a n ç a de hábi tos . Os 
produtos de maquiagem, que represen
tam \09c das compras de cosmét icos 
no Brasil , avançaram 61% entre 2009 
e 2011. ano em que as mulheres brasi
leiras gastaram 3,7 b i lhões de dólares 
nesses itens de beleza, menos apenas 
do que os clientes nos Estados Unidos 
e no J a p ã o . As estimativas d ã o conta 
de que. em 2016, o Brasil deverá ter 
ultrapassado os Estados Unidos, tor
nando-se o maior mercado mundial 

para itens de maquiagem e perfumes. 
"As brasileiras se inspiraram nas ame
ricanas e europeias e não gostam mais 
de sair de casa com a cara lavada", diz 
o maquiador Alê de Souza, responsá
vel pelo " look" da apresentadora Fer
nanda L ima e das atrizes Juliana Paes 
e Grazi Massafera. A rend ição das 
brasileiras ao uso de maquiagem no 
dia a dia animou as companhias na
cionais, como Natura e O Bot icár io , a 
aumentar o ca tá logo desses produtos. 
As grandes marcas estrangeiras corre
ram a se posicionar no mercado emer
gente. A canadense M . A . C , abriu 23 
lojas no Brasil na úl t ima década . A 
rede francesa Sephora vai inaugurar 
cinco lojas multimarcas no Brasil. 

Entre os fatores que mais contri
buíram para a fenomenal disparada 
desse mercado figura o aumento do 
poder de consumo da população, tanto 
da nova classe média como das consu
midoras mais abastadas. Contribuiu 
t ambém a chegada às lojas brasileiras 
de uma variedade maior de itens adap
tados ao clima tropical. Isso faz toda a 
diferença. Produtos usados para corri
gir o tom da pele e para realçar os 
olhos não podem se deteriorar com a 
umidade e o calor excessivos dos trópi
cos. Na formulação para clima seco e 
frio, esses cosméticos pesam no rosto e 
desbotam com facilidade. A multiplici
dade de tons de pele das mulheres brasi
leiras também passou a ser levada em 
conta pelos fabricantes. De apenas cin
co cores de base existentes no passado, 
os produtos atuais se especializaram em 
atender a doze dos quinze tons de pele 
catalogados pela indústria de cosméti
cos no mundo. A canadense M . A . C , 
tem em seu catálogo mais de 130 cores 
de sombra para os olhos. A Con tém 1g. 
que há três anos abandonou os perfu
mes para se dedicar exclusivamente à 
maquiagem, lança em média vinte 
itens por mês . A escassez de opções e a 
inadequação cl imática são problemas 
do passado. A questão agora, não me
nos desafiante para a mulher, é não se 
perder diante de tantas variedades e 
combinações possíveis. 
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Maquiar os dois olhos de forma 
idêntica, aplicar o delineador com con
tornos exatos e sem risco de ficar pare
cendo a Cleópatra que acabou de perder 
Marco Antônio ou encontrar a combi
nação perfeita de base com o tom de 
pele são desafios que exigem das mu
lheres um conhecimento quase profis
sional. As empresas de cosméticos vêm 
se esforçando em ampliar o acesso das 
consumidoras às técnicas de uso correio 
de seus produtos. Em muitas lojas, as 
vendedoras são formadas em cursos de 
maquiagem e os ambientes são dividi
dos em pequenos camarins, com i lumi
nação especial, espelhos e cadeiras on
de as clientes podem testar os produtos 
com a ajuda de especialistas. A procura 
por cursos de automaquiagem também 
aumentou muito no Brasil. "Recebemos 
desde alunas que precisam economizar 
dinheiro para comprar os pincéis até 
mulheres com o estojo transbordando 
de itens que não sabem exatamente co
mo e quando aplicar", diz Vanessa Ro-
zan, maquiadora profissional desde 
2002 e dona de uma escola especializa
da em São Paulo. Sua aluna mais jovem 
tem 15 anos. A mais velha, 70. Diz Va
nessa: "O curso mais procurado é o bá
sico do básico, que ensina a corrigir a 
pele naturalmente, mostra como delinear 
com leveza os olhos para o dia a dia e 
como aplicar suavemente o blush". 
Muitas maquiadoras profissionais tam
bém ganham dinheiro dando aula na 
casa de suas clientes. 

Fazem furor na internet os v ídeos 
com ins t ruções de maquiagens passo 
a passo. A paulista Julia Petit, criado
ra do site Petiscos, é a mais procurada 
guru de maquiagem on-line. No ano 
passado, Julia lançou-se como apre
sentadora do programa Base Aliada, 
exibido pelo canal a cabo GNT. O 
Wog Eu Maquio, da publici tár ia Ane 
Medina, de Natal, faz sucesso com 
suges tões para noivas e formandas. 
Conta a advogada brasiliense Caroli
na Boaventura, de 27 anos: "Eu ema
greci muito e aprendi nos blogs como 
ressaltar meu novo visual ' ' . Antes, 
Carolina usava apenas um pouco de 
bri lho nos lábios. Sua atitude agora 
reflete a mudança de hábi to de toda 
uma ge ração de brasileiras: "Eu me 
produzo até para ir à padaria". 

COM REPORTAGEM DE MANUELA ARAGÃO 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 16, p. 142-144, 18 abr. 2012. 




