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SERVIÇOS

Templos de luxo
para Rapunzel
Com arquitetura e serviços requintados, megassalões de
beleza oferecem comidinhas, compras e massagens

Os salões de cabeleireiros sempre
foram locais onde as pessoas, es-
pecialmente as mulheres, gostam

de passar horas e horas. É o lugar ideal
para ver amigos, colocar assuntos em dia
e, claro, receber serviços que melhorem o
visual. De olho em clientes cada vez mais
exigentes e com bom poder aquisitivo, os
donos de salões passaram a criar casas
com serviços cada vez mais sofisticados.
Nesses templos de beleza, que atraem ce-
lebridades aos montes, é possível comer
muito bem, receber tratamento digno de
rei e rainha e, ainda, fazer umas compri-
nhas. Logicamente, o preço cobrado está
à altura da pompa oferecida, principal-
mente quando o cabeleireiro que atende
o cliente é o próprio dono da casa.

No L'Autre Femme, localizado no Jar-
dim Europa, bairro paulistano repleto de
mansões, o cliente que prefere as tesou-
radas do dono da casa, Ricardo Cassola-
ri, paga no mínimo 220 reais pelo corte. É
o dobro do valor cobrado pelos seus auxi-
liares. O estabelecimento mantém uma
clientela fiel, que inclui o apresentador
Serginho Groissman e a atriz Bia Seidl.
Com arquitetura moderna que aproveita
ao máximo a iluminação natural, o L'Au-
tre Femme tem 400 metros quadrados di-
vididos em salão, lanchonete, loja de cos-
méticos e sala de maquiagem.

No quesito badalação, poucos estabe-
lecimentos superam o também paulista-
no Studio W, do cabeleireiro Wanderley

Nunes, que possui quatro unidades, to-
das na cidade de São Paulo. O salão mais
novo da rede tem 1.650 metros quadra-
dos e fica no sofisticado Shopping Igua-
temi. Suas janelas gigantescas permitem
uma bela visão da cidade de São Paulo.
Nunes está entre os cabeleireiros queri-
dinhos dos famosos. Ele atende, por
exemplo, a primeira-dama, Marisa Letí-
cia da Silva. Disputadíssimo, cobra 300
reais pelo corte, que inclui lavagem dos
fios com água desmineralizada. O salão
oferece ainda jato de vitamina C para dar
brilho às madeixas.

AO AR LIVRE - A Casa Mauro Freire,
inaugurada em agosto nos Jardins, em
São Paulo, também não fica atrás. Tem
1.200 metros quadrados, com salas de
massagem e áreas ao ar livre. "A princi-
pal preocupação é com o bem-estar dos
clientes", afirma Freire, preferido das
apresentadoras Ana Maria Braga e Xuxa.
Quem pretende permanecer horas no sa-
lão pode almoçar ali mesmo ou usar lap-
tops cedidos pelo salão. É possível tam-
bém relaxar no Jardim do Bem-estar, uma
área com sofás e poltronas ao ar livre.
Pode-se comprar peças de decoração ali
mesmo, já que as almofadas e os quadros
da casa estão à venda.

Embora os salões mais badalados te-
nham virado notícia nos últimos anos, não
é de hoje que empresários do ramo criam
ambientes diferenciados. O salão Beleza

300
reais

é quanto custa
um corte de
cabelo feito

por Wanderley
Nunes do
Studio W
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L'AUTRE FEMME, de São Paulo: clientela fiel que inclui ricos e famosos

Natural, do Rio de Janeiro, pode ser con-
siderado um dos pioneiros no quesito ino-
vação. O empreendimento foi criado em
1995 pela cabeleireira Heloisa Assis, que
se especializou em oferecer produtos pró-
prios para cabelos crespos. Com ambien-
tes alternativos, como áreas ao ar livre
para atendimento, o Beleza Natural se
transformou em um bem-sucedido negó-
cio que hoje tem seis unidades amplas e
sofisticadas no Grande Rio.

Entre os donos de salões elegantes, no
entanto, a multiplicação de unidades não
é regra muito comum. Em geral, eles pre-

ferem criar megatemplos onde concen-
tram todo o luxo da marca. O paulistano
GW Hair Design, do cabeleireiro e em-
presário Marco Antônio de Biaggi possui
2.000 metros quadrados, onde ele atende
mulheres famosas como as apresentado-
ras Adriane Galisteu e Angélica. Especia-
lista em cabelos loiros, Biaggi chega a
abrir o salão de madrugada para estrelas
que têm uma vida muito corrida ou que
não querem transitar pela cidade no mes-
mo horário que os demais mortais. E elas
têm direito a encomendar uma bandeja
de brigadeiros.   ROBERTA SAVIANO

ENTRETENIMENTO I

Sexo quase
em público
Bar israelense
deixa o cliente
transar no banheiro

Desde que abriu as portas,
na cidade de Tel Aviv, em

Israel, o pub Meidale vive
lotado. Uma das explicações,
segundo o jornal local Yediot
Aharonot, é porque o bar, que
só funciona na madrugada,
libera a prática de sexo nos
banheiros. Apesar da
modernidade, trata-se de um
lugar que segue à risca as
leis alimentares judaicas,
mas permite que jovens
ortodoxos combinem
livremente as delícias das
comidas e do sexo. De acordo
com um dos freqüentadores
do local, "homens e mulheres
dançam juntos, bebem
tequila e, finalmente, não
podem mais se controlar".

A prática do sexo pode ser
até comum em outros bares
pelo mundo afora. Mas, em
geral, tudo é feito às
escondidas, extra-oficialmente,
Já o Meidale não só consente
que seus clientes se divirtam
livremente, como também
divulga o diferencial para
promover o negócio. E tem
dado certo. Isso, apesar da
religião da maioria da
clientela pregar, com rigidez,
que as pessoas devem
chegar virgens ao casamento.
Agora, imagine se a moda
pega por aqui, no país do
Carnaval?  
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