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Homens e mulheres modernos sonham em ter o rosto mais jovem possível. E a indústria 
cosmética, sabendo da corrida aos consultórios médicos para procedimentos como aplicações 
de Botox e preenchimentos vários, esmera-se em oferecer produtos para quem quer tentar 
deter os efeitos do tempo, mas sem sucumbir às agulhas. A tecnologia antiidade parece não 
ter limites na nova geração de cremes - e até na maquiagem - que chega ao mercado.  
 
Tecnologia na busca pela juventude 
   
O setor de cuidados com a pele é um dos que mais cresce no mundo; no Brasil não é 
diferente. A aparência sempre foi uma das principais preocupações das pessoas. 
Recentemente, esse cuidado vem passando por grandes transformações. Cada vez mais as 
empresas estão investindo no desenvolvimento de produtos com o uso de tecnologia de última 
geração na tentativa de retardar o envelhecimento da pele, principalmente a do rosto. Hoje já 
se encontram produtos voltados para o público masculino e também maquiagens com fatores 
antiidade.  
 
O mercado mundial de cuidados com a pele é um dos que mais cresce: dados do Instituto 
Euromonitor, da Inglaterra, apontam que cerca de US$ 31 bilhões são movimentados por ano, 
sendo que os itens voltados aos cuidados faciais correspondem a 80% da categoria.  
 
No Brasil, estima-se que cerca de 23% das pessoas usem creme para rosto, uma vez ao dia. 
Essa estatística demonstra que há muito terreno ainda pela frente, em contraponto ao maduro 
cenário europeu: 78% das francesas, por exemplo, usam cremes para o rosto 11 vezes por 
semana. Um indicativo de que a apostas das empresas nesse campo tendem a conquistar uma 
significativa parcela de consumidores com foco em novos produtos.  
 
Uma pesquisa global realizada pela Avon em 2005, a Avon Global Women’s Survey, com 23 
mil mulheres, de 22 países, mostrou que a busca por uma aparência saudável passa pelo uso 
de cosméticos antiidade. Mundialmente, 78% delas afirmam que a utilização de ingredientes 
naturais nestes produtos é algo desejado. No Brasil 96% das brasileiras concordam com esta 
afirmação. A pesquisa revela ainda que 86% das brasileiras acreditam que o creme antiidade 
mais efetivo combina alta tecnologia e ingredientes naturais. Têm a mesma opinião 72% das 
mulheres no mundo.  
 
Talvez por isso o mercado de cremes para o rosto tenha tido um volume considerado de 
lançamentos com fatores antiidade. O uso desses produtos não promete milagres, mas 
oferecem uma possibilidade de melhoramento dos sinais do tempo, que insistem em aparecer.  
 
Esses tratamentos se mostram uma opção a outros processos mais radicais como as cirurgias 
plásticas ou a aplicação da toxina botulínica, o botox, consideradas por alguns como 
procedimentos mais radicais. Produtos não faltam para escolher. A seguir alguns selecionados 
por este jornal.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 jun. 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 
 


