
Leite de Rosas: mais produção para atender demanda reprimida  
 
Graças à propaganda que atravessou gerações, a Leite de Rosas resistiu às crises econômicas e 
políticas de todos os matizes e 75 anos depois está pronta para inaugurar sua segunda fábrica. A 
nova unidade da empresa consumirá investimentos de R$ 23,2 milhões e será construída em 
Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe.  
 
Desse total de recursos, R$ 13,2 milhões serão financiados pelo BNDES. O empreendimento vai 
gerar 130 empregos e beneficiará uma população estimada em 130.000 pessoas. A escolha do 
local foi feita a dedo. É no Norte e no Nordeste que se concentram 40%¨do mercado da Leite de 
Rosas - segundo dados do Instituto Gallup -, o que corresponde a 60% do seu faturamento que 
deve beirar os R$ 100 milhões, segundo estimativas de mercado.  
 
Essa aproximação com o seu principal público vai garantir uma redução de custos com 
distribuição, além de ampliar sua participação em São Paulo, com o redirecionamento da produção 
da fábrica do Rio de Janeiro, que atualmente funciona com 100% de sua capacidade instalada.  
 
Hoje são produzidos cerca de 50 milhões de unidades entre o desodorante Leite de Rosas e o 
talco Barla. O que não é suficiente para atender a crescente e reprimida demanda de seus 
produtos. Com a instalação da nova fábrica, o grupo aumentará em 60% sua produção, para 
cerca de 86 milhões de frascos.  
 
O apetite da empresa que detém pouco mais de 12% do mercado de desodorantes do país, com 
forte penetração nas classes de baixo poder aquisitivo, porém, é bem maior. A fabricante carioca 
quer alçar vôos mais longos e planeja aterrizar no Mercosul. As vendas externas ainda são 
insignificantes, mas a meta é chegar a 20% da produção.  
 
Crescer significa também o desenvolvimento de novos itens e a criação de uma empresa 
distribuidora dos próprios produtos e de terceiros. Há projetos para o lançamento de novos itens 
como cremes e xampus, que só não saíram do papel ainda porque a fábrica carioca está entupida 
de pedidos.  
 
Tantos planos para o futuro deixariam orgulhoso o fundador da Leite de Rosas, Francisco Olímpio 
de Oliveira. Exemplo de empreendedor, o cearense deixou a família ainda jovem, disposto a 
enriquecer. Conseguiu fazer fortuna com a borracha na Amazônia. Atormentado por um problema 
médico, foi para o Rio acompanhado da mulher, Maria de Lourdes, em busca de tratamento. Foi 
quando criou o Leite de Rosas.  
 
A produção inicial era feita em casa. Corria o ano de 1929, e a década de 30 lhe daria um grande 
aliado: o rádio. Oliveira tinha tino e percebeu que os anúncios de massa são o tônico de uma 
grande marca. Assim a marca se popularizou de ponta a ponta do Brasil.  
 
Na contramão do mercado, a empresa carioca continua sob gestão familiar e verticalizada, 
distante da moda de terceirização: ainda fabrica sua embalagem plástica nas cores rosa e branca. 
Uma combinação registrada, assim como a marca do tradicional desodorante, que responde por 
cerca de 90% de suas vendas.  
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