
Esmalte se aproxima da moda para ganhar valor 
Sandra Azedo 
  
Aproximação com a moda é um dos caminhos adotados pelas fabricantes de esmaltes para que 
o produto deixe de ser commodity e ganhe valor na percepção da consumidora. A Impala 
(Laboratório Avamiller de Cosméticos), por exemplo, apresenta a coleção Neon, em parceria 
com estilistas.  
 
A Niasi, líder de mercado com 40% de participação da marca Risqué, lança em maio a quinta 
edição da parceria com o estilista Reinaldo Lourenço. Trata-se da coleção Luxúria, que traz 
novas cores de esmaltes e nomes que pretendem se fixar na cabeça da cliente - Volúpia, 
Obsessão, Malícia, Fetiche e Sex-appeal.  
 
A outra gigante do setor, a L’Oréal, que também pretende seguir o caminho da moda, poderá 
separar as marcas Colorama Maybelline. Isso porque desde que comprou a Colorama, em 
2002, viu a participação da marca cair de 40% para 19%.  
 
Esmaltes não querem ser commodity 
 
Setor aposta em aproximação com a moda e novas coleções para o produto ganhar valor. 
Luxúria é uma coleção outono-inverno que chega às lojas em maio, inspirada em sentimentos 
como desejo e paixão. Volúpia, obsessão, malícia, fetiche e sex-appeal são alguns dos nomes 
que a Risqué (Niasi) escolheu, ao lado do estilista Reinaldo Lourenço, para lançar a quinta 
edição desta parceria.  
 
Mas não é apenas a líder de mercado em esmaltes que enveredou para os caminhos da moda. 
A Impala (Laboratório Avamiller de Cosméticos) trabalha com a linha Neon, que leva a 
assinatura dos estilistas Dudu Bertholini e Rita Comparato. A Colorama Maybelline New York 
(L’Oréal) diz que também poderá adotar estratégia parecida.  
 
O objetivo de todo este esforço de marketing, que inclui ainda outras iniciativas, é fazer com 
que o esmalte deixe de ser uma commodity e ganhe valor agregado. Lembrando que este 
"plus" nem sempre significa preço mais elevado nas lojas.  
 
No caso da Impala, os dois estilistas inclusive estampam seus nomes no vidro de esmalte. As 
cores são bem diferentes daquilo que o mercado brasileiro está acostumado a ver, mas, vale 
lembrar, adaptado ao gosto da brasileira.  
 
A gerente de marketing da Impala, Marina Cabral, lembra que os estilistas não apenas 
colocam o nome, como participam de todo o processo de escolha das cores. "Traduz o 
comportamento da mulher chique e contemporânea", diz Marina, ao revelar que em julho esta 
coleção ganhará outras 12 novas cores. As chegada das coleções acompanha a realização do 
maior evento de moda do Brasil, a São Paulo Fashion Week. "Neon é uma marca de moda que 
está nos esmaltes", completa.  
 
Todas as marcas informam que desenvolvem trabalhos com as manicures, grandes 
responsáveis pelas vendas e divulgação dos esmaltes. Trata-se de um mercado que 
movimentou R$ 304 milhões no ano passado, quando registrou um crescimento, em volume, 
de 14,2% sobre 2004, e de 13,7% em valor.  
 
De acordo com a diretora de marketing da Niasi, Soraia Ferretti, o produto esmalte tem um 
índice de penetração de 39% nos lares brasileiros e 70% das brasileiras fazem suas unhas em 
cada, o que indica que somente marketing para as manicures não basta. A Risqué é a marca 
mais vendida no País, com 40% de market share em volume.  
 
Além de ter as manicures como grandes parceiras na divulgação, outro item em que as 
fabricantes têm como comum é que a brasileira escolhe o esmalte conforme a cor. "É o item 
número um", afirma Soraia.  



"Uma prova de que esmalte deixou de ser commodity é que a cor que a atriz da novela usa se 
torna uma das mais vendidas", exemplifica da executiva da Impala, Marina Cabral.  
 
"Esmalte, para a brasileira é um ritual, é encarado como um tratamento. Traduz a 
personalidade da mulher", comenta o diretor de marketing das marcas Colorama e Maybelline 
New York, Koukin Villegas. Informa o executivo da L’Oréal que o mercado de beleza é dividido 
em olhos, rosto, lábios e unhas. "Enquanto na França a participação de cada uma destas 
divisões é parecida, no Brasil os esmaltes ficam com 90%", conta Villegas.  
 
Leia mais 
 
Colorama e Maybelline podem se separar 
Sandra Azedo 
   
Uma novidade operacional pode estar à vista no mercado de cosméticos, mais precisamente 
no de esmaltes. Segundo fontes de mercado, a gigante francesa L’Oréal, que em 2002 
comprou no Brasil a marca de esmaltes Colorama, juntando-a à Maybelline, estaria agora 
separando as duas, justamente por esta união ter causado uma espécie de "confusão" na 
cabeça da consumidora. O fato é que escrever Colorama Maybelline New York no vidro de 
esmalte foi um processo que acarretou a perda de participação de mercado da marca, que 
passou de 40% para 19% em cerca de quatro anos.  
 
A fusão originou a marca Colorama Maybelline New York apenas para esmaltes - a maquiagem 
Maybelline não agregou a denominação da marca brasileira. A compra, à época, foi 
estratégica, pois se tratava da marca nacional de esmaltes líder de mercado.  
 
Com o aporte da multinacional, a ordem foi seguir regras. "O mercado brasileiro é muito 
particular, fazer as unhas no Brasil é um ritual", diz o diretor de marketing para as marcas 
Colorama e Maybelline, Koukin Villegas, ao esclarecer que o País necessita de estratégias 
próprias.  
 
A explicação do executivo do grupo L’Oréal está ligada ao fato de hoje a marca de esmaltes 
Colorama Maybelline ter sido ultrapassada pela atual líder, a Risqué, da Niasi. "Cometemos 
alguns erros de marketing que pretendemos reverter em dois anos, o que significa voltar à 
liderança", comenta Villegas.  
 
O diretor de marketing conta que uma das estratégias erradas foi apostar em coleções, 
seguindo padrões mundiais, que não foram tão bem aceitas pela consumidora local. Além de 
preço mais elevado - enquanto a concorrência colocou valor agregado à linha básica, 
mantendo os preços-, sobrou brilho aos novos esmaltes da Colorama Maybelline NY. Os 
esmaltes cremosos (linhas sem purpurina ou coisas do gênero) são os mais bem aceitos no 
País. "Esquecemos da linha básica e fomos além do que o mercado suportada", diz acreditar 
Villegas.  
 
Separar as duas marcas seria então um primeiro passo para reverter as tais perdas? Villegas 
diz que esta é apenas uma possibilidade, que está em processo de análise pela L’Oréal. 
"Passamos a acompanhar mais de perto o que o a consumidora quer", menciona Villegas, sem 
revelar o quanto será investido na busca pela liderança, processo que contará com diversas 
iniciativas. Villegas também não fala sobre como seria a separação das duas marcas, se esta 
viesse realmente a acontecer.  
 
Apesar de perder participação de mercado no Brasil, a marca Colorama Maybelline ganhou 
projeção internacional. Estes esmaltes são vendidos agora em 70 mercados e a produção 
aumentou 30%. Segundo Villegas, 80% deste volume são produzidos no Brasil e os outros 
20% vêm de uma fábrica na China.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 abr. 2006, Comunicação, p. C6. 


