
A gôndola
foi a solução
O caso da fabricante de cosméticos
Ox mostra a diferença que faz
um bom lugar nas prateleiras

Camila Guimarães

DUAS VEZES POR SEMANA, O EXECU-
tivo Márcio Mansur, presidente da
fabricante brasileira de cosméticos

Ox, deixa seu escritório, na zona sul de
São Paulo, e sai para visitar farmácias e
supermercados que comercializam seus
produtos. Nessa "ronda", Mansur obser-
va como os xampus e cremes da marca
são expostos nas prateleiras e como os con-
sumidores reagem a eles. Quando tem
oportunidade, ele se aproxima do poten-
cial cliente, identifica-se, pergunta sua opi-
nião a respeito da Ox e tenta convencê-lo
a colocar algum de seus produtos no car-
rinho — se for preciso, o próprio Mansur
paga a compra. A política, adotada desde
que Mansur assumiu o comando da Ox,
no início de 2005, tem como objetivo re-
vigorar o tradicionalmente apático rela-
cionamento da empresa com os pontos-de-
venda—e, conseqüentemente, com os con-
sumidores. "A Ox precisava de novo fô-
lego", diz Mansur. "Esse é o primeiro pas-
so para fazer a empresa subir de patamar."

Fundada em 1995 pela empresária Ma-
riângela Bordon, a Ox enfrentava dificul-
dades financeiras até que, em 2003, o fri-
gorífico Bertin, segundo maior do país.
comprou 27% de participação na compa-
nhia. A aposta foi na sinergia entre a ven-
da de carnes e o uso de tutano de boi para
fabricar xampus. Meses depois, em meio
a desentendimentos com Mariângela, a fa-
mília Bertin comprou toda a Ox. Os novos
controladores passaram a procurar no mer-
cado alguém que pudesse assumir o co-
mando da operação. Mansur, então diretor
de logística da Natura, foi o escolhido. Sua

reais em 2005 com os outros negócios —
de que, sem esses investimentos, a Ox te-
ria pouco futuro. "Eles têm feito um tra-
balho competente na estratégia de ponto-
de-venda", afirma Marcos Colares. geren-
te comercial da rede de farmácias Droga
Raia. Segundo Colares, neste ano os pro-
dutos da Ox venderam 50% mais que a mé-
dia do setor de perfumaria da rede.

Para dar suporte às mudanças, a Ox
teve de treinar todo o seu pessoal. A em-
presa dobrou a equipe de promotoras e
demonstradoras de produtos, alcançan-
do 230 funcionárias. Cada uma delas é
submetida a 4 horas semanais de treina-
mento sobre fios de cabelos e tipos de pe-
le para que possa orientar o consumidor
na hora da compra. Em 2005, o primeiro
ano da gestão de Mansur, o faturamento
da empresa aumentou 65%, chegando a
56 milhões de reais. Apoiado nesse re-
sultado, o Bertin decidiu investir na ex-
pansão da Ox. No início deste ano, co-
meçou a construir uma nova fábrica no
interior de São Paulo que vai consumir
80 milhões de reais em três anos e deve
aumentar sua atual capacidade de produ-
ção em até dez vezes. "Vamos colocar o
pé no acelerador", diz Mansur. •

Hoje, a marca está presente em 11 000
estabelecimentos em todo o país — mais
que o dobro de lojas de um ano atrás. A
etapa seguinte foi investir em espaços no-
bres para os produtos da marca, que dei-
xaram as prateleiras mais baixas (onde o
custo é mais barato), e começaram a ocu-
par melhores lugares nas gôndolas, A em-
presa também passou a apostar em espa-
ços próprios dentro das lojas, onde pode
apresentar seus produtos de forma mais so-
fisticada, a exemplo do que fazem concor-
rentes como L'Oréal e Nivea. Trata-se de
uma estratégia que envolve investimentos
altos. O desafio de Mansur foi convencer
os Bertin — que faturaram 3,8 bilhões de

Mansur, da Ox: visita
às lojas toda semana

primeira providência
foi ampliar o número
de pontos-de-venda
em que o consumidor
pode encontrar os
produtos da Ox.
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