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U MA DAS GRANDES CONTRI
BUIÇÕES NACIONAIS aos 
compêndios de inovação 
começou, como um roman
ce policial, com gente mor

ta e um mistério por resolver. Há cerca de 
dez anos, um pequeno salão de beleza 
carioca decidiu alisar o cabelo de suas 
clientes com uma fórmula à base de for
mol. Um exemplo de inovação disruptiva, 
sem dúvida: o formol, como se sabe, é 
usado para evitar a putrefação de cadá
veres. Foi um sucesso. Mulheres de ca
belos ondulados e crespos saíam do lugar 
com os fios escorridos e ouviam, incré
dulas, que o efeito duraria até três meses. 
Tudo isso por 150 reais, 5% do preço de 
outras modalidades de alisamento da 
época. A técnica, conhecida como "esco
va progressiva", tornou-se mania nacio
nal. Mas logo o uso do formol cobraria 
seu preço. Milhares deínulheres foram 
intoxicadas, e algumas mortes pós-alisa-
mento escandalizaram o país. Em 2009, 
a substância foi banida. Mas o formol 
provou que era possível alisar cabelos 

sem gastar uma fortuna. Milhares de ca
beleireiros e empresas de todos os tama
nhos passaram, então, a buscar a solução 
para o mistério: existe uma fórmula que 
faça tudo aquilo sem matar ninguém? 
Aos poucos, foram encontrando substi
tutos. Hoje, a escova progressiva sem 
formol é feita em qualquer salão do país, 
do mais chique ao mais fuleiro. Mas, co
mo acontece com inovações de verdade, 
a escova progressiva fez muito mais do 
que resolver o problema de um bom pu
nhado de consumidores — após aquela 
descoberta, nasceu um novo mercado. 

Hoje, o Brasil é a pátria de chapinha. 
Muito devido à invenção da escova pro
gressiva, 25 milhões de brasileiras ali
sam o cabelo, segundo um levantamen
to inédito da consultoria Kantar Worl-
dpanel. O mercado brasileiro de produ
tos para cabelo deverá se tornar o maior 
do mundo em 2015. Na última década, o 
crescimento foi de 350%. As brasileiras 
gastam 18 bilhões de reais (9 bilhões de 
dólares) por ano em xampus, condicio
nadores, pomadas, cremes e produtos 
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químicos os mais variados. E gastam, 
sobretudo, em suas visitas ao cabe
leireiro: os 342 000 salões de beleza 
espalhados pelo país faturam 40 bi
lhões de reais por ano. Mais de 90% 
das casas no Brasil têm pelo menos 
xampu e condicionador, ante 54% na 
Inglaterra e 35% na França. E quem 
torra dinheiro de verdade com os ca
belos são as classes C e D — são 150 
reais mensais por mulher, ante 97 
reais nas classes A e B. 

O comportamento das brasileiras 
intriga mesmo multinacionais pre
sentes no país há décadas. Executi
vos de empresas como a americana 
Procter&Gamble e a anglo-holandesa 
Unilever não hesitam em afirmar que 
não existe, no mundo, nada seme
lhante à obsessão das brasileiras pe
los cabelos. "Ninguém joga tanta quí
mica no cabelo", diz Juliana Azevedo, 
diretora de marketing da Procter. Um 
estudo recente da multinacional ame
ricana concluiu que metade das brasi
leiras não sai de casa se não tiver tem
po de arrumar os cabelos. Quatro em 
cada dez acordam mais cedo para dar 
conta do recado. Outro levantamento, 
feito pela empresa de pesquisas Niel
sen, descobriu que, em tempos de bol
so apertado, homens e mulheres pre
ferem cortar gastos com alimentação, 
celular e roupas antes de trocar o xam
pu habitual por outro mais barato. 
Cabelo primeiro, estômago depois. 

É claro que a pouco usual preocupa
ção da brasileira com os cabelos não 
começou outro dia e tem raízes histó
ricas. Estima-se que 70% dos brasilei
ros tenham fios de cabelo ondulados ou 
crespos. Alisá-los — e não é o caso, nes
ta reportagem, de investigar o que os 
leva a isso — é um hábito há décadas. 
Mas as técnicas para isso eram rudi
mentares, dolorosas e pouco eficazes. 
Usar rolos na cabeça, dormir de touca 
ou passar ferro quente nos cabelos 
eram algumas delas. Nessa fase, o pro
duto mais popular para alisar os cabe
los foi o henê, feito do extrato de uma 
planta andina e conhecido por deixar 
os fios lisos — porém, o efeito liso de
morava semanas para aparecer. Era 
natural que, diante disso, o mercado 
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não decolasse. Mas, aos poucos, isso foi 
mudando. Por um lado, a popularização 
de técnicas como a escova progressiva 
e a chegada de novos produtos facilita
ram muito a vida de quem quer alisar 
os cabelos. Por outro, houve impulsos 
econômicos. Nos últimos 20 anos, o 
número de mulheres com carteira as
sinada cresceu 157%. A já famosa as
censão da nova classe média fechou o 
ciclo virtuoso. Assim nasceu o fenôme
no atual — movido a anseios 
antigos, produtos novos e di
nheiro na mão. 

A V I R A D A DAS MÚLTIS 

Essa nova fase tirou as multina
cionais do prumo. Até uma dé
cada atrás, o mercado das clas
ses C e D era ignorado pelas 
grandes empresas do setor. 
Acabou nas mãos de duas com
panhias da Baixada Fluminen
se, a Niely e a Embelleze, com 
linhas voltadas para consumi
doras de cabelos crespos. Em
presas como Procter e Unilever 
basicamente replicavam no 
Brasil suas linhas internacio
nais. A partir de 2007, a realida
de foi virada do avesso. Todas 
lançaram produtos específicos 
para cabelos crespos. A Procter, 
por exemplo, desenvolveu uma 
linha anticaspa desenhada es
pecificamente para aliviar os 
efeitos colaterais da escova 
progressiva. Recentemente, a 
francesa L'Oréal lançou uma 
linha de produtos cuja promes
sa é "resolver definitivamente os pro
blemas do controle de volume nos 
cabelos das brasileiras". Criada no 
Brasil, tem como ingrediente o muru-
muru, uma fruta amazônica. Se resol
ve mesmo o problema, não se sabe. 
Mas a reação das múltis tem surtido 
efeito — para elas mesmas. Segundo 
dados da consultoria de mercado Eu-
romonitor, nos últimos cinco anos, 29% 
do crescimento da receita da L'Oréal 
no segmento veio do Brasil — na Uni
lever, 19%; na Procter, 22%. 

Curiosamente, a empresa que simbo
liza esse momento do mercado é espe-

cializada não em alisar cabelos, mas em 
cacheá-los. Fundado há 20 anos na 
zona norte do Rio de Janeiro, o salão 
Beleza Natural faturou 140 milhões de 
reais em 2012. Em julho, o fundo de 
private equity GP comprou um terço 
da empresa por 70 milhões de reais. 
Uma de suas fundadoras, Heloísa He
lena de Assis, a Zica, passou uma déca
da testando produtos em seus cabelos 
para torná-los cacheados. Ficou careca 

um punhado de vezes até que chegou 
à fórmula, mantida em segredo até ho
je. Sua cunhada e sócia, Leila Velez, 
usou sua experiência de balconista da 
rede McDonald's para desenhar um 
salão que lembra uma lanchonete. As 
clientes recebem um catálogo com fo
tos para escolher um dos 30 cortes 
apresentados, do curto ao longo. Cada 
opção vem ilustrada com imagens do 
mesmo corte nas versões cacheado e 
liso. Cabe à cabeleireira entregar o que 
está na foto, sem espaço para criativi
dade. Dessa forma, reduzem o risco de 
decepcionar as clientes. 

Para manter o cabelo igual ao da foto, 
a cliente recebe uma prescrição da ca
beleireira, parecida com a receita de 
uma consulta médica, para cuidar dos 
fios — a rotina inclui usar apenas os 
produtos fabricados pela Beleza Natu
ral, comprados no próprio salão. "Ca
belo ondulado dá muito trabalho. O que 
a gente promete é a liberdade. Ela vai 
poder tomar banho de mar e pegar chu
va", afirma Leila Velez. Os salões rece

bem todo mês mais de 120 ca
ravanas de mulheres de outros 
estados. O único serviço que as 
clientes do Beleza Natural nun
ca vão encontrar na rede é a 
escova progressiva — as sócias 
são contrárias à técnica em ra
zão dos danos que causam aos 
cabelos. Com o dinheiro do GP, 
a rede planeja chegar a 1,2 bi
lhão de reais de faturamento 
em quatro anos. 

Com gente disposta a ficar ca
reca e morrer para chegar à fór
mula perfeita, era natural que o 
Brasil se tornasse um exporta
dor de tecnologia para trata
mento de cabelos. Nas últimas 
feiras de produtos para salões de 
beleza nos Estados Unidos e na 
Europa, a escova com formol, 
batizada de "escova brasileira", 
foi a estrela—a regulação contra 
a substância ainda não é tão rí
gida lá fora. Porém, desde 2010, 
o FDA (órgão que regulamenta 
o uso de medicamentos nos Es
tados Unidos) vem alertando 
cabeleireiros sobre os malefícios 

da técnica. Uma marca chegou a ser ci
tada, a americana Brazilian Blowout (a 
empresa disse que depois do alerta mu
dou a fórmula). No Brasil, a busca con
tinua. Multinacionais e empresas locais 
procuram uma fórmula de alisamento 
sem efeitos colaterais, ou seja, que não 
destrua o cabelo aos poucos. A L'Oréal 
pretende inaugurar em 2015 um centro 
de pesquisa para avançar em seus estu
dos. Enquanto isso, milhares de consu
midoras seguirão inventando as pró
prias fórmulas na base do improviso — é 
assim, hoje sabemos, que se inova de 
verdade na pátria de chapinha. • 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 47, n. 19, p. 68-72, 16 out. 2013.




