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A Sisley, marca francesa de cosméticos especiais voltados para o público A e desenvolvidos à base 
de produtos naturais e com alta tecnologia, acaba de lançar um creme protetor de uso diário que 
promete ser um verdadeiro escudo antiidade para as células da pele. Chamado All Day All Year, o 
produto tem como público-alvo mulheres e homens acima dos 25 anos e um custo presumido, 
para o consumidor final, de R$ 1,052 mil.  
 
Testado um grupo de consumidores com idades a partir de 40 anos, o All Day All Year, segundo a 
Sisley, mostrou uma redução, na profundidade das rugas, de 34% representando um 
rejuvenescimento de dez anos. Dos consumidores pesquisados, 75% afirmaram ter sentido uma 
redução das rugas faciais, 95%, pele mais lisa, 80%, pele mais jovem, 95%, mais hidratada, e 
93%, mais macia. Para pessoas acima dos 35 anos, além do All Day All Year, a francesa Sisley 
recomenda também o uso, à noite, do creme antienvelhecimento, o Sisleyä, que custa pouco mais 
de R$ 1,1 mil.  
 
Para o lançamento do produto esteve, ontem, em São Paulo, o diretor da Sisley para a América 
Latina, Gilles Vincent. A empresa tem uma filial no México e, no Brasil, tem seus produtos 
distribuídos pela empresa Du Plessis. Sem relevar números, Vincent garantiu que o mercado 
brasileiro "é o mais importante para a Sisley na América Latina e o que representa maior 
crescimento."  
 
A diretora-geral da Du Plessis, Maria Cristina Gomes Ferreira, conta que existem 40 pontos-de-
venda da Sisley espalhados pelas principais capitais brasileiras. Segundo a executiva, nos últimos 
dois ou três anos, aumentou muito o interesse masculino por produtos cosméticos. "O varejo 
precisa perceber logo isso, porque perde clientela, já que as perfumarias são muito femininas na 
sua apresentação e isso acaba inibindo o público masculino", explica Maria Cristina.  
 
Foco na tecnologia  
 
O novo creme All Day All Year apresenta em sua formulação alta concentração de ativos naturais 
e óleos essenciais, oferece por meio de um minucioso processo tecnológico um sistema exclusivo 
de encapsulamento de filtros UVB, e, segundo a fabricante, pela primeira vez na história da 
cosmética, de filtros UVA, que impede a absorção dos filtros pela pele, com o objetivo de 
restaurá-la e protegê-la durante oito horas consecutivas sem necessidade de reaplicação.  
 
"O seu triplo mecanismo de barreira antiidade oferece proteção contra todos os fatores de 
estresse diários da pele, inclusive os ambientais", diz Maria Cristina. Para preservar as 
propriedades do produto e a eficácia dos ativos, a Sisley adotou para o All Day All Year uma 
embalagem em frasco pump de 50 ml, com um mecanismo de proteção que impede a entrada e o 
contato do ar com o produto.  
 
Criada em 1976 pelo conde Hubert d’Ornano - de uma família presente na história da França -, a 
Sisley mantém sua estrutura e é uma das líderes em seu segmento, com presença em mais de 80 
países.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 1 set. 2005, Comunicação, p. C-6. 


