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A arte da maquiagem
pela Make Up For Ever
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Marca do Grupo LVMH chega ao Brasil via Sephora
Por ROSEANI ROCHA rrocha@grupomm.com.br

A

“O interessante é que temos 1500 produtos, uma quantidade enorme, base líquida, bases em pó, sombras, todas essas coisas que as mulheres no dia a dia
querem, mas também temos tipos diferentes de sangue falso, para os maquiadores que atuam em efeitos especiais de
filmes. Temos um produto que é colocado no seu dente e parece que ele está
estragando”, comenta.
Da ficção para a realidade, suas expectativas no mercado brasileiro são “altas”. Ele
estuda o potencial do País como mercado, por meio de pesquisas, há três anos e
espera que sucessos no exterior, como as
linhas HD para o rosto, que inclui primers,
bases e corretivos, e a Aqua, com produtos de longa duração e à prova d’água, repitam-se no Brasil. Isso por conta dos níveis de umidade e altas temperaturas locais. A crença no sucesso da marca por
aqui faz até o executivo considerar a inauguração no País de uma de suas famosas
Academias de Maquiagem. A empresa já
possui 12 delas em vários países. A mais
nova, nas Américas, foi fundada em Nova York, no início deste ano.
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paixão das brasileiras por cosméticos continua a atrair marcas globais
do segmento, nas mais diversas categorias de preços, para o País. Na semana
passada, foi a vez do Grupo LVMH, dono da grife Louis Vuitton e de um vasto
portfólio de marcas sofisticadas, oficializar o lançamento nacional de sua marca exclusiva de maquiagem, a Make Up
For Ever. Os produtos já estão à venda no
site da Sephora/Sack’s e, a partir de junho, estarão disponíveis nas lojas físicas
que a Sephora (também controlada pelo
LVHM) vai inaugurar no Brasil. A marca
chega, inicialmente, com 400 dos 1500
produtos que possui em seu portfólio.
A origem da Make Up For Ever a distingue de outras marcas premium de
maquiagem. A fundadora da empresa,
a parisiense Dany Sanz, dedicava-se à
pintura e à escultura até que a vocação
francesa para o mundo da moda a cap-
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McCary, gerente-geral para as Américas, considera abrir “academia” no País
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turou — e a artista começou a trabalhar
com um novo tipo de arte, a da maquiagem. Mas o fato de nem sempre encontrar produtos que a agradassem, em termos de qualidade e variedade de cores,
acabou estimulando a criação, em 1984,
da Make Up For Ever.
Criada pensando no segmento profissional, o que inclui as produções para o
mundo do entretenimento, como a indústria de cinema, a marca acabou fazendo
sucesso também com o público em geral, conforme contou ao Meio & Mensagem o gerente-geral da Make
Up For Ever para as Américas,
JP McCary, que veio ao Brasil
para o lançamento. O próprio
executivo é um maquiador que, antes de
ter assumido
o posto, trabalhou com
outros ícones da área,
Foto
como Bobbi
Brown e Trish
McEvoy.
McCary
conta que os
principais mercados
para a marca são os EUA, a França, claro, e a China, onde a marca vem registrando um crescimento muito grande.
“O grande fato sobre nossa marca é que
estamos tendo crescimento de dois dígitos, globalmente, em todos os mercados”, comenta. Para ele, há cerca de 15
anos a marca deixou as mãos dos profissionais e passou a ser consumida pelo público em geral. Ainda assim, continua fazendo sucesso na indústria do
entretenimento.

Boca a boca
Por ora, McCary afirma que a marca
não deve fazer uma campanha de publicidade nacional no Brasil e sim atuar em diferentes frentes. A primeira é o
próprio trade de maquiadores: “Temos
um approach muito estratégico, queremos continuar nossa já forte relação com os
maquiadores,
porque quanFoto
do eles falam
da nossa marca e produtos,
sabemos que o
mercado brasileiro ouve”. O executivo também pretende usar as redes sociais
para aumentar localmente a percepção e conhecimento da marca, e, por fim, a força de vendas das
lojas Sephora, para que os funcionários se tornem embaixadores da marca.
“Nada é melhor que o boca a boca!
Sim, a publicidade é maravilhosa, mas
quando você ouve algo da boca da sua
melhor amiga ou da sua mãe, você acredita, quer experimentar”, pondera. O executivo acrescenta que até pretende fazer “alguma publicidade” nos próximos
dois anos, mas antes disso quer entender
bem o mercado local, para se certificar
de estar no rumo certo. As campanhas
são criadas pela própria Dany Sanz, com
apoio de sua equipe de marketing.
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Invasão britânica
Em sua 16ª edição, Cultura Inglesa Festival se expande para o interior de São Paulo com shows,
mostras de cinema, e apresentações de teatro, dança e artes visuais inspirados na terra da rainha
Por Fernando Murad fmurad@grupomm.com.br
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e Sociopatas.
Já na sétima arte, os destaques ficam
por conta das mostras Panorama do Cinema Britânico Contemporâneo, com
obras como a ficção científica Ataque
ao prédio, o drama Toast, do mesmo roteirista de Billy Elliot, e o documentário
George Harrison , dirigido por Martin
Scorsese; Bowie no Cinema, com os filmes que tiveram a participação do artista pop David Bowie; e Mockumentários
Britânicos, com obras no formato de falso documentário.
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Integrantes da banda Franz Ferdinand, principal atração do festival: organização espera reunir 60 mil pessoas durante os mais de 30 dias de evento
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Produção Nacional
A programação inclui ainda atrações
selecionadas em editais via Lei de Incentivo à Cultura. Ao todo, são 15 projetos,
sendo três peças de teatro adulto (O Salão de Baile Elétrico, Menos Emergências
e Órfãos), três de teatro infantil (A Menina Lia, Fora do Bumbo — O Musical e
O Menino que Mordeu Picasso, três exposições de artes visuais (Oeste, Oeste,
Oeste, Escultura de Uma Janela e View
Inside English Contemporary Heart ),
três curtas-metragens (Os Barcos, Pequenos e Um Pouco Mais de Tempo) e
três espetáculos de dança (Vácuo, Tempest e Farmácia).
Por fim, nas quatro cidades do interior,
a grade inclui a mostra Panorama do Cinema Britânico Contemporâneo, shows
dos grupos Broth3rhood, Banda Uó, Garotas Suecas, The Horrors, Sociopatas e
We Have Band e dos DJs Funk D’Void e
Barry Fratelli, além da exposição “Universo Esportivo Britânico”. O trabalho de
comunicação do evento é assinado pela
agência Edelman Significa.
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Inglaterra será o centro das atenções
do mundo entre 27 de julho a 12 de
agosto, quando serão disputados os Jogos Olímpicos de Londres. Antes disso,
porém, a terra da rainha já estará em
evidência na capital paulista com a realização do 16 o Cultura Inglesa Festival, evento sobre cultura britânica promovido pela rede de escola de idioma e
que em 2012 ocorrerá entre 25 de maio
a 30 de junho.
Neste ano, o festival será ampliado e
ganhará versões em quatro cidades do
interior e litoral do Estado de São Paulo. Além da capital paulista, Campinas,
Sorocaba, São José dos Campos e Santos
farão parte da programação. Com isso,
a expectativa da organização é atingir a
marca de 60 mil espectadores, número
quase 50% superior aos 42 mil registrados na edição 2011 do festival.
“Mudamos o formato em 2011 para
atingir outros públicos e decidimos testar em São Paulo. Com o bom resultado, agora teremos quatro novas cidades.
O objetivo continua sendo promover o
intercâmbio cultural, difundir a cultura britânica e contribuir para a jovialidade da marca, com atributos como
modernidade e inovação”, conta Reinaldo Campos, gerente de marketing
da Cultura Inglesa.
Bancado inteiramente pela rede, o
evento proprietário integra o plano de
marketing cultural da instituição de ensino e, além de agregar valor à marca,
acaba por atrair novos alunos. “Trabalhamos a marca junto com o conteúdo,
fazendo com que as pessoas se motivem
a participar e a consumir cultura. O festival acontece no período de pré-matrícula e tem um resquício forte na cabeça
do público. As pessoas vêm imbuídas do
espírito do festival para fazer a matrícula”, diz Campos, sem revelar números.
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Música e Cinema
Além das atrações musicais (bandas e
DJs), mostras de cinema, apresentações
de teatro e dança, e exposições de artes
visuais, a programação reserva um espaço especial para o esporte. Em homenagem aos Jogos de Londres, a organização promoverá a exposição multimídia
“Universo Esportivo Britânico”. A exibição, que acontecerá no metrô de São
Paulo, apresentará modalidades tipicamente inglesas, como críquete e rúgbi,
os templos do esporte na ilha, grandes
vitórias, rivalidades, histórias de superação e ídolos de modalidades como futebol, Fórmula 1 e tênis.
Na parte musical, o programa contempla apresentações das bandas britânicas Franz Ferdinand, The Horrors e
We Have Band, e dos DJs Andy Blake e
Barry Fratelli, além de conjuntos brasileiros como Garotas Suecas e Banda Uó,
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