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EU&E ST I LO
A luta dos cremes pela tez das brasileiras

RODAN + FIELDS

Mesa com as representantes de vendas da Rodan + Fields no encontro em Sonoma: diversão na região vinícola

Te n d ê n c i a

Angela Klinke

E
m janeiro a Guerlain,
grife centenária de
perfumaria e
cosméticos de
superluxo, assumiu

sua operação no Brasil.
Perrine Prevost, francesa que já
havia morado no país e que
integrou a equipe que lançou
a Natura em sua terra natal,
é quem está na direção da
subsidiária. A moça já
incorporou o “tipo assim” ao
seu vocabulário e não tem
dificuldades em seduzir as
consumidoras daqui com a
perfumaria da marca criada
em Paris em 1828, com clássicos
como o Shalimar. Ou com a
maquiagem, com o estelar
pó bronzeador Terracota.
Seu desafio é ampliar o

contingente da bacaneza
nacional que usa as linhas de
tratamento da Guerlain com
produtos como o hidratante
antienvelhecimento Orchidée
Imperiale, que custa R$ 1,7 mil.

Bom, como se sabe, nesse
universo o problema não é
o preço. As moçoilas não
economizam com beleza.
Os gastos com perfumes e
cosméticos somaram 60% dos
€ 2,7 bilhões faturados
com produtos de luxo no
Brasil no ano passado. Perrine
tem que lidar com outra
particularidade do mercado
nacional. “O poder de decisão
dos tratamentos da pele para
esse público está 100% nas
mãos dos dermatologistas
e isso não acontece em
nenhum lugar do mundo.”
Esses especialistas
prescreveriam um creme
antissinais Guerlain ou
de outras grifes de luxo?

O mercado de cosméticos
vive um momento interessante
no país. O Brasil era
tradicionalmente atendido
por produtos de larga escala
e com baixo valor agregado.
“De uns 20 anos para cá, os
dermatologistas tiveram de
atender a uma demanda,
uma vez que 70 % das
queixas nos consultórios eram

com a cosmética”, diz Emiro
Khury, especialista em
desenvolvimento de produtos
e diretor técnico da Associação
Brasileira de Cosmetologia.
Com cremes ineficazes
para questões banais como
manchas, por exemplo, os
cosméticos manipulados
começaram a ganhar mercado.

O fenômeno, que teve seu
boom há cinco anos, contudo,
está perdendo a força.
O Ministério da Saúde começou
a fazer exigências técnicas
para essas farmácias — como
laboratórios de qualidade e
sistemas de conservação das
matérias-primas, que como
se sabe, são perecíveis.
Muitas “lojas” de manipulação
fecharam por não conseguir
atender às novas regras.
“Paralelo a esse movimento,
a indústria farmacêutica
passou a investir em
dermocosméticos e ocupou
esse espaço nas prescrições
médicas”, explica Khury.

OK, mas, como conta o
especialista, os cosméticos
atuam dentro de uma margem
de segurança para poderem
ter venda livre. Ou seja, os
produtos são formulados para
atender a um maior número
de pessoas sem causar danos
e serem comercializados sem

receita. Traduzindo, são feitos
para ficar numa eficácia
média. O dilema é que as
consumidoras já avançaram
no seu entendimento da
beleza. Faz tempo que rugas
se transformaram em linhas
de expressão. Elas querem
soluções customizadas.
“Elas precisam se sentir
cuidadas de forma
i n d i v i d u a l i z a d a”, diz Selma
Felerico, professora e
pesquisadora do Centro
de Altos Estudos da ESPM,
que realizou uma pesquisa
sobre identidade e beleza com
grupos de mulheres entre 20 e
50 anos e entre 50 e 65 anos.

Nesse contexto, é
extremamente significativo
que o grupo O Boticário
tenha criado a operação
Skingen. A empresa montou
uma unidade de negócios
para fazer cosméticos sob
medida a partir do perfil de
expressão genética de cada
cliente. Uma divisão elabora o
laudo para o dermatologista
feito com a investigação de
uma amostra de pele.
A outra frente cuida da
manipulação do “c r e m i n h o”
superindividualizado usando
de uma tecnologia batizada
de “t r i p l a n a n o t e c n o l o g i a”.

Os dermatologistas ganham

progressivamente mais
instrumentos para exercer
seu poder em sintonia com o
desejo de customização da
beleza de seus pacientes.
Mas os clientes querem não
só eficiência personalizada.
Buscam também rapidez nos
resultados. Os equipamentos
usados nas clínicas
dermatológicas estão num
amplo processo de sofisticação.
Só em um consultório em São
Paulo, uma especialista (que
prefere não ser identificada)
realizou em dois meses 78
aplicações com ultrassom
facial Ulthera ao preço de até
R$ 8 mil cada sessão de uma
hora. O procedimento, com
durabilidade de seis meses,
promete estimular o colágeno
e enrijecer a pele. “É o
‘cosmético eletrônico’ que cria
uma grande fidelização nos
consultórios”, diz Khury.

A velocidade de resposta dos
equipamentos supera a dos
cosméticos, ainda que em
muitos casos um não possa
substituir o outro. E isso acelera
ainda mais as expectativas
dos clientes. Eles exigem que
seus dermatologistas tenham
os últimos lançamentos
tecnológicos do setor sob
ameaça de procurar outra
freguesia. Uma lógica

perversa se forma então. Os
importadores de equipamentos
se comprometem a trazer as
máquinas poderosas e
carérrimas para um grupo
restrito de médicos. E esses
topam “cobrar um preço
mínimo por sessão para
não haver canibalização e
todos recuperarem o
i nv e s t i m e n t o”, conta a tal
dermatologista. Um cartel
em nome da exclusividade.

É provável que as conquistas
nessa área sejam cada vez
mais miraculosas e inacessíveis.
Mas os consumidores, por
mais ávidos que sejam, não
estão valorizando só o acesso
privilegiado à juventude. O
momento tem menos a ver com
status e mais com auto-estima.
“O sentimento que domina as
mulheres é do “eu mereço’ ”,
diz a professora Selma. “Os
caminhos podem ser diferentes
e radicais, mas o principal é o
entendimento de que a beleza
é qualidade de vida. É o direito
de se olhar no espelho. E isso
não tem nada de supérfluo”,
diz Khury. Ou seja, nesta área
é preciso um discurso racional
para chegar ao coração.

Dilema interessante para as
marcas de luxo.

a n g e l a k l i n ke @ u o l . c o m . b r

MATERNIDADE 2.0

Cadê mamãe? Foi se divertir
numa viagem a negócios

DOUBLE SECRET MEDIA

Cenas da classe de ioga na conferência da revista “Yoga Journal”, em Nova York: cerca de 2 mil pessoas participaram

Katherine Rosman
The Wall Street Journal

Katherine Stone, esposa e mãe
de 43 anos, de Atlanta, quer dei-
xar o marido e os filhos.

Só por alguns dias. Em sua via-
gem, vai ouvir grupos de discus-
são sobre questões de materni-
dade, interagir com outras blo-
gueiras e ficar em um quarto de
hotel em que não precisará se
preocupar em limpar nem arru-
mar. Stone, ex-diretora de mar-
keting da Coca-Cola Co., atual-
mente costuma passar seu tem-
po em casa, onde cria os dois fi-
lhos e cuida de seu blog “Po s t-
partum Progress” (progresso
pós-parto, em inglês), sobre ma-
ternidade e saúde mental, que
tem altos índices de leitura.

“Vou comer porcarias no mi-
nibar ”, diz. “Não vou precisar as-
sistir ao ‘Bob Esponja’.” Ela e ou-
tras mães que trabalham em ca-
sa — blogueiras, decoradoras de
interior, artesãs e afins — rara -
mente conseguem viajar sozi-
nhas para fugir da rotina diária.
Planejadores de eventos, agentes
de viagem e marqueteiros de
bens de consumo voltaram as
atenções para essas mulheres e
passaram a organizar conferên-
cias e convenções específicas pa-
ra elas. E eles encontraram uma
maneira bem simples de satisfa-
zê-las: dar-lhes um motivo para
sair, uma viagem de negócios.

O marido de Stone viaja bas-
tante a trabalho. Nesta semana,
no entanto, vai ser a vez dela. Ela
vai encontrar-se com suas ami-
gas da internet no Ritz-Carlton,
em Laguna Niguel, na Califórnia,
onde participarão do “Encontro
Mãe 2.0”, pagando taxas de US$
250 a US$ 450, sem incluir os cus-
tos com hotel e passagens.

Stone e as outras “mães 2.0”
participantes vão fazer parte de
seminários do tipo “Como conti-
nuar blogando depois que tudo
já foi blogado” ou “Socorro!
Meu filho de nove anos quer es-
tar no Instagram!”.

Elas também vão poder ir a
uma festa no estilo do Kentucky
Derby, enfeitadas com chapéus
cheios de detalhes e vestindo cal-
ças capri, enquanto bebem jule-
pes de menta, o drinque caracte-
rístico da tradicional corrida de
cavalos, com direito a um chur-
rasco temático dos anos 50, em

um penhasco com vista para a
praia. Durante os dias da confe-
rência, também poderão passear
pela exposição que será montada
para permitir que os patrocina-
dores do evento entrem em con-
tato com as participantes. Os or-
ganizadores querem que o espa-
ço da exposição tenha o clima de
um mercado francês: ciprestes,
avisos em quadros-negros, carri-
nhos de flores e frutas.

“Queremos que elas desfrutem
o momento”, diz Carrie Pacini, co-
fundadora do Mom 2.0, sobre as
participantes. “Sou uma pessoa sé-
ria e levo a sério o cuidado a meus
filhos”, diz Stone. “Poucas vezes ao
ano tenho direito a tolices”.

A BlogHer, empresa que oferece
uma comunidade on-line para as
mulheres nas mídias sociais, rece-
beu cerca de 300 pessoas em sua
primeira convenção anual de blo-
gueiras há oito anos, no Vale do Si-
lício. Instantaneamente, sentiu o
fervor de mulheres querendo esca-
par do isolamento de suas casas e
conectar-se na vida real com as
amigas feitas na internet.

Em julho, 5 mil delas estarão
em Chicago para o BlogHer’
2013, onde vão ouvir palestran-
tes dando dicas sobre como ga-
nhar dinheiro com blogs ou co-
mo tirar fotos em grande estilo
para o Instagram. Os pacotes va-
riam de US$ 199 a US$ 1,1 mil (es-
tudantes pagam US$ 99), sem in-
cluir hotel ou passagens.

Para Linda Rabinovich, de Bal-
timore, ter participado em abril
da Conferência Yoga Journal, na
cidade de Nova York, era um de-
sejo de longa data, que não foi na-
da fácil realizar. Rabinovich, de
37 anos, treina para ganhar o cer-
tificado de instrutora de ioga. Seu
marido viaja com frequência a
negócios e ela tem dois filhos, de
12 e 10 anos. Seus vizinhos tive-
ram de dar uma mão e se encarre-
garam de tomar conta das crian-
ças e levá-las à escola. A senhora
Rabinovich, então, conseguiu
passar uma noite na conferência.

Na convenção, em que partici-
param cerca de 2 mil pessoas,
Rabinovich teve uma classe de
ioga que durou todo o dia com
um instrutor renomado e en-
controu outras mulheres trei-
nando para se tornarem instru-
toras. Com uma das amigas, ela
passeou pela cidade e fez uma
parada para tomar um copo de

vinho. “Foi um viagem ótima pa-
ra mim”, diz Rabinovich.

Entusiastas de ioga — qual -
quer um que não seja dono de
um centro de ioga ou seja ins-
trutor — representam cerca de
40% dos participantes dos even-
tos organizados pela revista
“Yoga Journal”, diz Elana Mag-
gal, diretora de conferências da
empresa. “É algo educativo e di-
vertido a fazer, para pessoas
que são casadas e têm filhos e
precisam de um motivo legíti-
mo para sair de casa”, diz.

A “Yoga Journal”, pertencente
à Active Interest Media, produ-
ziu seu primeiro evento do tipo
há 18 anos. Agora, a procura é
tanta que a empresa organizará
quatro convenções neste ano —
em Nova York, San Francisco,
Estes Park, no Colorado, e na
Hollywood que fica na Flórida.
Em 2014, haverá uma quinta
conferência. Cerca de 40% da re-
ceita da editora vem de eventos,
de acordo com Maggal.

Grande parte dos custos reais
desses eventos é absorvida por
marcas interessadas em ganhar
acesso a um importante grupo
de consumidores — um grupo
responsável por muitas das deci-
sões de compra das famílias e
que é ativo nas mídias sociais.

O Encontro Mãe 2.0 declarou
como propósito conectar as
mães bloqueiras com marque-
teiros. No próximo evento, a Do-
ve entrará como patrocinadora
da convenção e a marca vai lan-
çar uma campanha de marke-
ting chamada “Vamos Tornar as
Garotas Imparáveis”, que espera
ver as participantes repercutin-
do em seus blogs e tweets, diz
Rob Candelino, vice-presidente
de marketing da Unilever Skin-
care, dona da Dove.

Candelino não quis especificar
o custo do patrocínio. “Não é
pouca coisa”, diz. Os patrocínios
das outras 24 marcas participan-
do do evento custam a partir de
US$ 10 mil cada, segundo Carrie
Pacini, cofundadora da Mom 2.0.
Entre os outros patrocinadores
estão a Honda e o Jamba Juice. A
Whirlpool Corp. fornece os cha-
péus para a festa do tipo Kentu-
cky Derby que está patrocinando.

Em março, 360 pessoas viaja-
ram a Ventura, na Califórnia, pa-
ra a segunda conferência anual
“Craftcation” (mistura de “arte -

s a n a t o” e “férias”, em inglês),
uma bacanal de quatro dias do
“f a ç a - v o c ê - m e s m o”, na qual as
participantes aprendem a co-
mercializar e promover seus ma-
cramés e kombuchas. Entre os se-
minários (incluindo o “Campo
de Treinamento sobre Picles” e
“Contabilidade e Escrituração
para Negócios Independentes”),
as participantes também podem
ir a classes de ioga, a tours gastro-
nômicos em restaurantes locais e
a um baile temático dos anos 80.

“Talvez tenha sido divertido um
pouco demais”, diz a cofundadora
da Craftcation, Nicole Stevenson.

A Rodan + Fields, empresa de
venda direta de produtos para a
pele com sede em San Francisco,
cujos representantes de vendas e
clientes são em sua maioria
mães, considera suas conven-
ções e outras viagens como be-
nefícios fundamentais para sua
força de vendas. As mulheres

que vendem cremes antirrugas e
recrutam outras para vendê-los
costumam ser mulheres que fi-
cam em casa para criar seus fi-
lhos e estão em busca de uma
“identidade fora de casa”, assim
como de uma renda extra, diz
Lori bush, presidente da empre-
sa. “O dinheiro normalmente
não é o motivador principal”,
diz. “É ficar envolvida em um ne-
gócio que é muito social.”

Com esse propósito, a Rodan
+ Fields oferece muitas chances
para sair de casa e socializar.
Cerca de 5 mil representantes de
venda participaram da conven-
ção anual da empresa. Neste
ano, foi em fevereiro, em Dallas.
Embora a força de vendas tenha
de pagar as despesas de viagem
e uma taxa de inscrição, a em-
presa assume os demais custos
da convenção. “É uma grande
despesa de marketing, um even-
to multimilionário”, diz Bush.

Andrika Langham, de 35 anos,
aderiu à Rodan + Fields no ano
passado, porque ela queria um
emprego de meio período que se
encaixasse nos horários de uma
mãe. Moradora de Knoxville, no
Tennessee, participou da conven-
ção em Dallas. Desde que teve
seus filhos, de 7 e 5 anos, ela nun-
ca havia viajado sem a família.

Ela encarou a nova situação
com tanto entusiasmo que ga-
nhou um lugar na viagem que a
empresa marcou em outubro pa-
ra San Francisco e para a região
dos vinhos na Califórnia, onde
vai se encontrar com as colegas e
aprender mais sobre novos pro-
dutos, além de visitar vinhedos.

“Eu me sentiria meio culpada
como mãe, mas isto é diferente
de alguém planejando uma via-
gem de amigas”, diz.

Leia mais material do Wall Street
Journal no caderno Empresas
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 8 maio 2013, Eu & Investimentos, p. D6.




