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Como a Reckitt mudou hábitos das mulheres chinesas
Cuidados pessoais
Matthew Boyle
Bloomberg Businessweek

Quando a empresa britânica Re -
ckitt Benckiser levou seu creme de-
pilatório Veet para a China em
2005, as vendas mostraram-se de-
cepcionantes. Os preços eram con-
siderados altos e o tamanho das
embalagens, muito grande. O
maior problema, no entanto, era
outro: a maioria das mulheres chi-
nesas não tem muitos pelos e as
que tem não se preocupavam mui-
to com isso. A empresa, portanto,
embarcou em um novo plano de
marketing. Lançou anúncios rela-
cionando peles sem pelos à saúde,
confiança e à “glória resplande-
c e n t e”. No processo, a empresa fez
com que um número muito maior
de mulheres chinesas ficasse mais
preocupada com cada folículo fo-
ra de lugar. “Não se trata de quan-
tos pelos você tem, mas quantos

você pensa que tem”, diz Aditya
Sehgal, que comanda a empresa
na China. “Se o seu grau de preocu-
pação for grande o suficiente, mes-
mo só um pelo já é muito.”

A Veet, após encorajar a fobia
dos pelos, é agora a marca da Re-
ckitt Benckiser de maior cresci-
mento na China. As vendas de pro-
dutos depilatórios na Ásia vêm su-
bindo 20% ao ano, quase o dobro
do observado no segmento de lâ-
minas para mulheres, segundo a
Euromonitor International.

No mercado de itens de cuida-
dos pessoais, com vendas mun-
diais de US$ 427 bilhões, a indús-
tria há muito convenceu as mulhe-
res a preocupar-se com supostas
falhas. A Estée Lauder e a L’Oréal
vendem cremes para branquear a
pele na China, onde as mulheres
costumam ter fixação com peles
mais claras, diz Harriet Evans, pro-
fessora de estudos culturais chine-
ses na University of Westminster.

Sehgal, da Reckitt Benckiser, diz

que sua empresa não está “aqui pa-
ra lembrar as chinesas de quantos
pelos elas têm”. “Nosso trabalho é
falar sobre o fato de que uma linda
pele macia é crucial e que a apa-
rência é crucial. As mulheres to-
mam suas próprias conclusões so-
bre o que isso significa.”

Tal mensagem é bastante efi-
ciente com consumidoras como
Maggie Li. A consultora de relações
públicas de 29 anos que trabalha
em Pequim ganhou uma amostra
grátis de Veet neste verão e vem
usando a marca. Li gasta cerca de
400 yuans (US$ 63) por mês em
produtos de beleza, como os cre-
mes de cuidados para a pele SK-II,
da Procter & Gamble. Um frasco de
60 gramas de Veet, com preço de
46 yuans, é suficiente para manter
suas pernas macias por cerca de
dois meses. O marketing da Veet
“faz a mulher chinesa ter mais
consciência da questão de seus pe-
los corporais”, diz Li.

A Veet domina o mercado mun-

dial de itens de depilação, com
uma fatia de 41%, cinco vezes mais
do que a Nair, da Church &
Dwight. O desempenho ajuda a
compensar a desaceleração de ou-
tras marcas da Reckitt na Europa e
nos Estados Unidos, como Woolite
e Vanish. Na China, o sucesso de
Veet ainda não é garantido. A mar-
ca não é muito conhecida fora das
cidades e só fará sua primeira cam-
panha publicitária nacional em
2013. As imitações feitas na China
— como o similar “Veet Epilator”,
disponível no Alibaba.com, maior
site de compras da China, também
podem prejudicar as vendas.

Ainda assim, há espaço de sobra
para a Veet crescer, já que apenas
0,6% das mulheres chinesas se de-
pilam, segundo estudo realizado
pelo Ipsos para a Procter & Gam-
ble, fabricantes das lâminas Gillet-
te. As vendas mundiais da Veet,
que antes era chamada Neet, uma
marca com raízes centenárias, so-
maram cerca de 405 milhões de li-

bras esterlinas (US$ 657 milhões)
em 2011, de acordo com pesquisa
da Sanford C. Bernstein.

Reformulada, a Veet estreou em
2008 na cidade litorânea chinesa
de Guangzhou, onde os verões cos-
tumam ser quentes. A marca inun-
dou as universidades com amos-
tras grátis e lançou vídeos na inter-
net ensinando a usar os cremes.
“Com um produto como este, se
pede a elas para mudar seu estilo
de vida, o que pode ser desafiador”,
diz Peter Golder, professor de mar-
keting na Tuck School of Business.

Atualmente, cerca de 25 varie-
dades de Veet são vendidas em
mais de 130 cidades chinesas, in-
cluindo versões aromatizadas, que
mascaram o odor desagradável
das substâncias químicas que en-
fraquecem o pelo para que possa
ser depilado. A atriz Yang Mi dá seu
aval aos produtos, em anúncios
que prometem uma “feminilidade
s e d o s a”. O site da Veet na China se-
gue táticas de vendas mais agressi-

vas: “Todas já passamos por isso,
perceber de repente que não se es-
tá preparada para algo”, alerta um
texto de vendas. “Você estava com
as pernas e a linha do biquíni sem
depilar e acabou de cair com as
pernas para o ar na frente de todo
o escritório! É para momentos co-
mo esse que você precisa de Veet”.

Apesar de jogar com o emba-
raço feminino, Sehgal, da Re-
ckitt, diz que as chinesas têm
uma mentalidade muito “inde -
p e n d e n t e” para serem persuadi-
das a usar produtos que não pre-
cisam realmente. Alguns não
têm tanta certeza assim. O mar-
keting da Veet na China “desem -
penha um papel muito similar
ao da maçã na bíblia”, diz Benja-
min Voyer, psicólogo social e
professor-assistente de marke-
ting na faculdade de adminis-
tração ESCP Europe. “Cria uma
consciência, que subsequente-
mente cria uma sensação de ver-
gonha e necessidade.”

Até US$ 9,3 mil para ver o time do coração jogarSHUJI KAJIYAMA/AP

O Toyota Stadium será palco do primeiro jogo do Corinthians no Japão

Fu t e b o l
Adriana Meyge e Letícia Casado
De São Paulo

A advogada Bianca Vargas, de
31 anos, vai ao Japão pela primeira
vez em dezembro. Ela faz parte do
grupo Corinthianos Obsessivos e
resolveu bancar uma viagem ao
extremo Oriente para ver seu time
jogar na Copa do Mundo de Clu-
bes da Fifa. “Conheço mais de cem
pessoas que estão sempre nos jo-
gos, e a maioria deles vai”, diz Bian-
ca. Ela decidiu se juntar aos amigos
há cerca de dois meses, quando te-
ve certeza de que conseguiria tirar
uns dias de folga no trabalho. De-
pois de muita pesquisa, fechou os
detalhes da viagem e está com tu-
do pronto para o embarque.

O Corinthians joga duas vezes,
nos dias 12 e 16 de dezembro. O
primeiro lote de ingressos vendido
pelo site da Fifa esgotou-se rapida-

mente e, em 2 de novembro, o se-
gundo lote será colocado à venda.
O Comitê Local da Fifa no Japão in-
formou que já vendeu 20 mil in-
gressos para os dois jogos das se-
mifinais — um dos quais terá o Co-
rinthians em campo. Mais da me-
tade das entradas foram compra-
das no Brasil. Em 2011, 4 mil torce-
dores santistas foram ao Japão, de
acordo com o Santos.

Bianca calcula que gastou
US$ 4 mil com passagem, sete noi-
tes de hospedagem, passe de trem
e ingressos. “Viajo muito e não tive
medo de pesquisar”, diz ela, que
procurou pacotes mas achou caro.

Desde que o Corinthians ven-
ceu, em julho, a Copa Libertadores
— o passaporte do clube para o
campeonato mundial —, agências
de turismo começaram a oferecer
pacotes. A CVC, operadora da “Va i
Corinthians”, agência de viagens
oficial do clube, criou 26 roteiros,
de US$ 2.978 (somente transporte

terrestre) a US$ 5.398 (transporte
terrestre e aéreo, hospedagem,
traslados e assistência). O paga-
mento pode ser feito em 10 vezes.
A meta da operadora é vender 3
mil pacotes. Até o momento, fo-
ram 1,6 mil. De acordo com a CVC,
as vendas estão dentro das expec-
tativas e continuam aquecidas.

A Stella Barros, agência do gru-
po Águia, tem 500 pacotes dispo-
níveis. De acordo com o supervi-
sor comercial Wilian Silva, as ven-
das estão “boas”, mas ele não re-
vela quantas unidades já foram
vendidas. O pacote mais caro,
com oito noites em quarto single,
custa US$ 9,3 mil. “Os torcedores
não ‘c h i a m’ m u i t o”, diz Silva, so-
bre os preços salgados. “Eles espe-
ram por esse momento há muito
t e m p o”, diz o corinthiano.

Segundo as agências, a maioria
dos passageiros é do sexo masculi-
no, mas o perfil é bem variado. Há
muitos grupos de amigos e famí-

lias de diferentes faixas etárias.
“Tem passageiro que está guardan-
do dinheiro há muito tempo para
isso, também tem gente que ven-
deu o carro para ir”, conta Silva.

O Toyota Stadium, palco do pri-
meiro jogo do Corinthians, tem ca-
pacidade para 45 mil torcedores
sentados. O estádio tem equipa-
mentos de alta tecnologia, como
um telão de LED gigante e girató-
rio. O teto pode ser aberto, parcial
ou totalmente, ou suspenso por
4 metros, para ventilar no local.

O segundo jogo do Corinthians,
pela final ou pelo terceiro lugar, se-
rá no International Stadium, em
Yokohama. O estádio, batizado pe-
la fabricante de automóveis Nis-
san, tem capacidade para 72 mil
pessoas. Abaixo do gramado foi
instalado um sistema para regular
a temperatura no campo. O siste-
ma de iluminação conta com 824
lâmpadas, evitando que se for-
mem sombras no campo.

Bebidas Marcas seguem mesma
estratégia dos produtores de vodca

Cachaça vai
à balada com
sabores e
menos álcool

CAROL CARQUEJEIRO/ VALOR

Siqueira, da Santa Dose, contrata produção em Pernambuco: para vender “pinga com mel e limão”, companhia investe em uma segunda linha de produção, em SP

Letícia Casado
De São Paulo

O público jovem está no alvo
dos produtores de cachaça, que
querem disputar o espaço da vod-
ca nas festas. Para isso, os fabrican-
tes apostam na “cachaça light” —
com sabor de frutas e menor teor
alcoólico, o que faz o consumidor
beber mais e por mais tempo.

A estratégia é levar a bebida “pa -
ra a balada”, e não apenas em drin-
ques, como a caipirinha. Mesmo
que para isso, a rigor, ela deixe de
ser cachaça. O Inmetro (Instituto
Nacional de Metrologia, Qualida-
de e Tecnologia) define que cacha-
ça deve ter teor alcoólico entre 38º
e 54º. As fabricantes Santa Dose e
Busca Vida oferecem a nova bebi-
da de teor de álcool menor, de
17,5º, com o nome de “pinga com
mel e limão”. A Yp i ó c a tem uma
versão sabor guaraná de 15º.

“Queremos estar no mesmo
universo de [vodca] Smirnoff”,
diz Bruno Siqueira, diretor da
Santa Dose, com sede em São Pau-
lo. As vendas do produto que leva
o nome da empresa devem fechar
o ano com 40% de crescimento
sobre 2011. Para atender à expan-
são da demanda, a companhia es-
tá montando uma segunda linha

de produção em Jarinu (SP), que
deve começar a operar em 60
dias, com foco nos mercados do
Sul, Sudeste e Centro-Oeste . A
primeira unidade, em Pernam-
buco, vai concentrar-se em aten-
der o Nordeste e as exportações.

Seus consumidores, segundo Si-
queira, têm entre 18 a 35 anos e são
mulheres, em sua maioria (85%).
“O apelo do [sabor] doce agrada a
mulher. Não é machismo, é hábito
c o m p r o v a d o”, diz ele.

A cachaçaria mineira Seleta
não quer ficar de fora desse mer-
cado. A empresa vai lançar, até o
Carnaval de 2013, duas linhas de
misturas, uma com mel e baru
(um fruto do cerrado) e outra
com sabor, nas versões limão,
maracujá e maçã-verde, além de
uma cachaça “b r a n c a”.

Segundo Ednilson Machado, di-
retor de marketing da Seleta, a
ideia é que a cachaça branca possa
competir com a vodca, sendo mis-
turada com energético e sucos. “O
mercado de misturas hoje é o que
mais cresce”, afirma. “Queremos
estar na balada, na boate, na festa.”

A cachaçaria prevê ampliar as
vendas em 20% em volume e 27%
em faturamento em 2012, para
R$ 23 milhões, diz o diretor-exe-
cutivo da Seleta, Joelson Lisboa. E

também olha para o mercado tra-
dicional. No começo do ano que
vem vai lançar uma cachaça pre-
mium, mantida em barril de car-
valho por sete anos, batizada com
o nome do fundador e presidente
da empresa, Antonio Rodrigues.
Hoje, a companhia possui três
marcas — Seleta, Boazinha e Sali-
boa — voltadas para o consumo
em pequenas doses, todas enve-
lhecidas em barril de madeira.

A britânica D i a g e o, que comprou
a cachaçaria Ypióca em maio por R$
900 milhões, agora estuda ampliar
as linhas da bebida com sabores.
Maior fabricante de destilados do
mundo, a multinacional também é
dona da vodca Smirnoff. “A cachaça
é uma bebida versátil, que pode ser
consumida de diversas formas — se -
ja saborizada, pura, gelada ou co-
mo base para drinques, e em várias
ocasiões de consumo”, disse o dire-
tor de marketing e vendas da Ypió-
ca, Eduardo Bendzius.

Hoje, além da versão sabor gua-
raná, a marca oferece opções com
frutas vermelhas e limão. O públi-
co da cachaça com sabores tem,
segundo Bendzius, entre 25 e 40
anos e “gosta de consumir drin-
ques rápidos com suco ou refrige-
r a n t e”. A multinacional é dona
também da Nêga Fulô, sem sabor.

O aumento da oferta das “ca -
chaças lights” pode ser visto nas
gôndolas dos supermercados. Há
cinco anos, o Grupo Pão de Açú-
car não vendia cachaça com sabor
e hoje tem sete versões. Segundo
Jorge Pompeu, comprador comer-
cial do grupo, “trata-se de uma ca-
tegoria recente que vem pegando
carona na vodca saborizada”.

A Cereser ampliou o portfólio
para além da sidra para acompa-
nhar esse movimento: em maio,
lançou a 88 Viramel, “cachaça
light ” também com mel e limão e
17% de graduação alcoólica. O pro-
duto “representa a busca por no-

vos consumidores”, informa a em-
presa, “e tem conquistado a prefe-
rência de jovens na faixa dos 25
anos”. A fabricante, que produz si-
dra em seis sabores, vai lançar a
versão maçã-verde em 2012, e
aposta na vodca com limão.

A vodca com sabor é um produ-
to antigo. A francesa Pernod Ricard
fabrica a Absolut em 16 versões —
oito à venda no Brasil. Segundo a
empresa, a de pimentão foi a pri-
meira versão com sabor do mundo,
lançada em 1986 (no Brasil, chegou
em 1993). Já a Smirnoff, vodca mais
vendida no país, tem cinco varia-
ções com sabor, além do original.

Apesar do crescimento desse ni-
cho, há marcas que continuam
apostando na versão tradicional,
como a Espírito de Minas. “Não en-
traremos nesse mercado de mistu-
ras. Reconhecemos que ele é pro-
missor do ponto de vista financeiro
e respeitamos quem faz, mas so-
mos uma cachaça já tradicional”,

diz a diretora de marketing Maria-
na Mansur. “Não temos a menor in-
tenção de nos desviar dessa linha.”

O desenvolvimento das marcas
de cachaça ocorre em um mo-
mento em que o setor está em al-
ta. O Brasil conquistou este ano o
reconhecimento da denomina-
ção de origem nos Estados Uni-
dos — agora, só o que é produzido
no país sob determinadas regras
pode ser considerado cachaça
(como champanhe e conhaque,
da França, e tequila, do México).
Até então, a cachaça era classifi-
cada como “rum brasileiro”.

A medida fortalece a indústria
nacional e deve ajudar a conquis-
tar o reconhecimento em outros
países. Além disso, o Brasil está em
evidência como sede da Copa do
Mundo de 2014 e da Olimpíada de
2016. Os fabricantes esperam que
todos esses fatores contribuam pa-
ra impulsionar as exportações do
produto nos próximos anos.
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