
sego da Geórgia? Um toque de ervas? A própria Jennifer Lo-
pez ainda está tentando decidir. Ela fecha os olhos e cheira
uma tira de papel embebida em uma fragrância, enquanto bate
com o salto de sua sandália de camurça preta no carpete de
uma suíte no hotel Península, em Manhattan. "O Glow é tão re-
frescante, sexy e clean", ela murmura, referindo-se ao seu pri-
meiro perfume, lançado em 2002. "Esse aqui é tão... o lado
dark do Glow." Lopez passa a tira de papel para Catherine
Walsh, uma entre a meia dúzia de executivas da Coty tran-
sitando pelo quarto, a espera que a estrela pop se decida.
Walsh, uma mulher exótica de cabelos prateados, admi-
nistra as licenças da Lancaster, divisão de cosméticos ex-
clusivos da Coty que cria e comercializa os perfumes de
Lopez. "Não se pode simplesmente botar meu nome
em um frasco", diz Lopez, examinando os mostruá-
rios de cores, com um anel de diamantes reluzindo no
dedo. "Aposto que você já está com tudo resolvido",
diz Bernd Beetz, CEO da Coty, entrando na sala.

Text Box
Fonte: IstoÉ Dinheiro, n. 439, p. 52-54, 15 fev. 2006.



UME DAS

Fragrâncias com nomes de gente famosa
mula do negócio. POR JULIA BOORSTIN

Beetz, alemão de 55 anos, cumpri-
menta Lopez com dois beijinhos. Ela se
ajeita na cadeira e acena com a cabeça.
"Isso pode ser uma versão black-tie do
Glow, para um público mais maduro",
ela exclama. "Ah, e eu quero experi-
mentá-lo em um frasco branco com dia-
mantes." Beetz, que antes administra-
va a divisão européia da Procter &
Gamble, dá de ombros. "Nem sempre é
fácil", ele diz. "Mas eu deixo que a Jen-
nifer tenha a palavra final. Criar uma
fragrância que combine com seu mun-
do vale muito a pena."

De fato, Jennifer Lopez tem sido
muito boa para a Coty. Glow foi um dos
lançamentos de maior sucesso até hoje
e sua família de fragrâncias (Glow, Mia-
mi Glow, Still e Live) fatura mais de
US$ 100 milhões por ano. A Coty tam-
bém tem sido boa para Lopez. Embora
essa empresa nova-iorquina não reve-
le os detalhes de seu contrato de licen-
ça com a estrela, a maioria das celebri-
dades ganha de 5% a 10% sobre as ven-
das apenas para colocar seus nomes em
um frasco de perfume.

Bem-vindos ao negócio de US$ l bi-
lhão de dólares das fragrância de cele-
bridades, o segmento que mais cresce
no mercado mundial de perfumes, esti-
mado em US$ 25 bilhões. Todas as es-
trelas, de Donald Trump a Paris Hil-
ton, já lançaram aromas, e muitos —
incluindo esses dois — foram um fiasco.
Mas a Coty, a maior fabricante de fra-
grâncias do mundo, nunca teve um fra-

casso. No segundo semestre de 2005,
ela lançou sua maior lista de aromas de
celebridades — desde o Lovely, de Sa-
rah Jessica Parker (atriz do seriado
"Sex and The City") ao craque David
Beckham num frasco.

LIGAR CELEBRIDADES A FRAGRÂN-
cias não chega a ser uma novidade. Nos
anos 30, a Schiaparelli projetou um
frasco com a silhueta da atriz Mae
West. Nos anos 50, a Givenchy criou
um perfume para Audrey Hepburn. E,
em 1987, Elizabeth Taylor, cuja carrei-
ra no cinema estava há muito se apa-
gando, mas com a base de fãs ainda in-
tacta, colocou seu nome em um perfu-
me chamado Passion. Outro de Taylor,
o White Diamonds, lançado poucos
anos depois pela empresa que hoje é a
Elizabeth Arden, tornou-se a fragrân-
cia de celebridades de maior sucesso de
todos os tempos, com mais de US$ l bi-
lhão em vendas. "Criar uma marca de
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fragrância a partir do zero, sem nenhu-
ma associação, é uma proposta muito
cara", diz Candace Corlett, da WSL
Strategic Retail, uma empresa de con-
sultoria de Nova York. "Um caminho
muito mais rápido é tomar emprestado
a identidade de uma celebridade."

Mas, nos anos 90, astros do cinema e
da TV foram substituídos nas pratelei-
ras por estilistas de moda, como Gior-
gio Armani e Calvin Klein. Perfumes
com marcas ligadas à moda deram as
cartas até que o mercado ficasse satu-
rado no início desta década. Foi então
que as empresas voltaram sua atenção
para Hollywood. Catherine Zeta-Jo-
nes foi contratada para ser o rosto da
Elizabeth Arden e a Chanel fez o mes-
mo com Nicole Kidman.

O sucesso do perfume de Elizabeth
Taylor só foi alcançado quando a Coty
lançou a essência de
Jennifer Lopez em
2002. Lopez não foi
uma escolha óbvia.
Ela ainda era uma
estrela em ascensão
e teve a imagem

etária mais alta. A estratégia funcionou.
Hoje a Coty tem o maior conjunto

de licenças de celebridades entre as
empresas de fragrâncias. E a número
l no segmento de perfume de massa
(seu produto mais barato é um frasco
de Mary-Kate and Ashley de US$
8,75) e a número 3 no mercado de lo-
jas de departamento, atrás de Estée
Lauder e Chanel (seu produto mais
caro é o Marc Jacobs de US$ 250 o
frasco). As licenças da Coty ajudaram
a aumentar as receitas da centenária
empresa, passando de US$ 1,4 bilhão
em 2001 para US$ 2,1 bilhões no ano
fiscal que terminou em 30 de junho de
2005. Esse faturamento provavel-
mente se aproximará de US$ 3 bi-
lhões neste ano fiscal, pois a Coty ad-
quiriu em julho as fragrâncias da Cal-
vin Klein da Unilever.

Coty fechou com Céline Dion para
atingir consumidoras na faixa dos trin-
ta anos, com as gêmeas Mary-Kate e
Ashley Olsen para fisgar o mercado de
pré-adolescentes e com Shania Twain
para atrair os fãs de música country. A
Coty ainda usou celebridades para
promover sua marcas não licenciadas,
tendo o ator Matthew McConaughey
nos anúncios do Stetson e a top model
Kate Moss como o rosto do Rimmel
London, a marca de cosméticos que
mais cresce no mundo.

manchada por sua
relação com o rap-
per Sean "Puffy
Daddy" Combs (hoje
P. Diddy), que havia
sido acusado e mais
tarde absolvido de
participar de um ti-
roteio em uma casa
noturna. Mas, após
fazer testes de mar-
keting com 20 cele-
bridades em grupos de discussão, a
Coty, que nunca havia lançado uma fra-
grância de celebridades, entrou em
ação. "Jennifer tinha acabado de se tor-
nar a primeira pessoa a ter um filme e
um disco simultaneamente em 1° lugar
nas paradas", diz a executiva Walsh.

Walsh encontrou-se com Lopez em
Veneza. Ela se recorda de que Lopez,
que acabara de sair do banho, fez um
esboço de um frasco curvilíneo e dis-
se, apontando para seu roupão de ba-
nho: "Faça com que ele tenha este
aroma —aroma de sabonete". Walsh
enviou suas idéias a meia dúzia de
empresas de fragrâncias. O resultado
foi o Glow, que Beetz decidiu vender
exclusivamente em lojas de departa-
mento. Ele imaginou que isso atrairia os
jovens seguidores de Lopez às pratelei-
ras de perfumes, ao mesmo tempo em
que também atrairia os clientes de faixa

O sucesso da Coty com o Glow deu
início a uma corrida de aromas de cele-
bridades. A Elizabeth Arden, que ha-
via perdido a concorrência para assi-
nar com Lopez, fechou mais tarde com
Britney Spears. "Assim como Eliza-
beth Taylor, Britney teve alguns gran-
des sucessos e alguns desafios pes-
soais", conta Ron Rolleston, diretor de
marketing da Elizabeth Arden. "Isso a
torna mais acessível, e ela tem uma le-
gião de fãs bastante devotados." O
Curious, lançado em 2004, faturou
aproximadamente US$ 100 milhões
em vendas no primeiro ano. A Estée
Lauder embarcou nessa tendência
com uma fragrância de Donald Trump,
considerada um "desastre" pelos ana-
listas. E, para reposicionar suas fra-
grâncias Tommy Hilfiger, a Lauder as-
sinou com os cantores Beyoncé e Enri-
que Iglesias. Nesse meio tempo, a

GRANDES NOMES PODEM SIGNIFI-
car problemas. "Não há como contro-
lar, por exemplo, se a atriz terá ou não
um ruidoso divórcio", comenta Eliza-
beth Montgomery, que acompanha os
negócios de perfumes para a empresa
de pesquisa SG Cowen. Um risco mui-

to maior é a queda
precoce do sucesso, o
que pode ser fatal no
mundo dos perfumes.
As marcas devem ter
uma sobrevida nas
prateleiras superior a
um ano para justificar

as despesas com o
lançamento. E, se
por um lado as
margens brutas po-

dem chegar a 75%,
os custos de marke-
ting podem fazer com

que o lucro opera-
cional caia para 5%.
O retorno somente

vem quando os
clientes retornam

para comprar um segundo frasco ou
um "flanker" — expressão que signi-
fica uma extensão de marca no lingua-
jar do mercado. Nada disso parece de-
sencorajar a fixação da indústria pe-
las celebridades: 2006 promete ser
ainda mais estrelado, com lançamen-
tos planejados de fragrâncias inspira-
das em mais gente famosa (leia qua-
dro acima). Para a Coty e seus con-
correntes, administrar marcas de ce-
lebridades continuará a ser tão difícil
quanto, digamos, administrar uma
sala repleta de estrelas — você nunca
sabe qual delas pode implodir.
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