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A beleza é fundamental. A frase de
Vinícius de Moraes pode estar ve-
lha, mas faz muito sentido no

mundo em que vivemos. Foi-se o tempo
em que homens e mulheres compravam
apenas o básico para a higiene pessoal.
Hoje, todos querem beleza, bem-estar, e,
é claro, a fórmula da juventude a qual-
quer preço. Em 2005 foram vendidos um
milhão e 300 mil toneladas de cosméti-
cos, segundo informações da Agência
Brasileira da Indústria de Higiene Pes-
soal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec).

De acordo com dados da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
são registrados 25 novos produtos deste
segmento, diariamente, no país, que ocu-
pa o quarto lugar no ranking mundial de
consumo nesta área. Por estes números
dá para se ter uma noção do potencial
deste mercado. Atrair novos clientes,
manter um público fiel e, principalmen-

te, faturar mais são os desejos de todas
as empresas. Para se manter no setor é
preciso muita pesquisa, planejamento
em marketing, estratégias sazonais e ain-
da estar sempre atento ao comportamen-
to de homens, mulheres e crianças, que
consomem estes produtos todos os dias.

A Gota Dourada, que começou com
uma pequena instalação de 35 m2, em
Ribeirão Preto, já acumula 20 anos de
estrada. Devido à crescente demanda,
instalou-se num moderno parque in-
dustrial, de 20 mil m2, em Brodowski,
onde são fabricados mais de um milhão
de itens por mês e trabalham 170 funci-
onários. Shampoos e condicionadores
somam 90% da produção, fazendo da
preocupação com os cabelos o carro-
chefe; o restante são de hidratantes para
o corpo e maquiagem. A Gota Dourada
envia seus produtos para todos os Esta-
dos brasileiros e também para Portu-
gal, Espanha, França e o norte da África.

Para fortalecer o marketing e a co-

municação com os consumidores, a em-
presa realiza ações de merchandising
em programas televisivos de várias
emissoras. "Para nós, a propaganda re-
almente é a alma do negócio. Investimos
muito em anúncios e também estamos
sempre nas principais revistas de cir-
culação nacional, como as semanais, que
atingem todas as classe sociais. Os nos-
sos vendedores utilizam estes veículos
como ferramenta de trabalho na hora
da venda, e a estratégia tem dado resul-
tados", explica Marcos Rogério de Sou-
za, gerente de marketing da Gota Dou-
rada. Os anúncios em rádio também fa-
zem parte das ações de marketing. "Este
meio de comunicação é utilizado em lu-
gares estratégicos, muitas vezes para
lançamento de produtos", comenta.

Entre as inovações, destacam-se as
novas embalagens recém-chegadas ao
mercado neste segundo semestre. "Mu-
damos para acompanhar as tendências
atuais. Se não seguirmos a mesma dire-

Setembro 2006 Recall



<marketing>
Fotos: Divulgação

ção, ficaremos para trás. Estas transfor-
mações nas embalagens foram realiza-
das após muitas pesquisas com os con-
sumidores", comenta.

A Gota Dourada mantém uma orga-
nização não-governamental de prote-
ção às mulheres que sofrem maus-tra-
tos. Com sede em Ribeirão Preto, a ONG
Maria Otília Neix fornece apoio psico-
lógico e jurídico. "Ela foi um sonho do
nosso fundador. Ajudamos estas pessoas
de várias maneiras, incluindo a reali-
zação de cursos para que possam ter
uma fonte de renda extra. É um traba-
lho muito importante e gratificante
para a empresa", diz Souza.

De olho no ponto-de-venda
A Sther Cosméticos, com sede em

Jundiaí, está há 30 anos no mercado.
Fundada em 1974, na zona lesta da ca-
pital, numa pequena fábrica de emba-
lagens plásticas, com apenas oito funci-
onários, iniciou a produção de cosméti-
cos em 1987. A fabricação de embala-
gens ainda existe, mas somente para
aproveitamento interno. Hoje são 180

Marcos Rogério
de Souza é o
responsável pelo
departamento de
marketing da
Gota Dourada

funcionários numa fá-
brica de 40 mil m2 de
terreno.

A empresa fabrica
loções corporais, nas
linhas baby, infantil e
capilar. São mais de 25
opções para um públi-
co cada vez mais exi-

gente. Um dos produtos é a loção
Suavity, que está entre as mais conheci-
das do Brasil. Para a gerente de
marketing Verônica Wolff, investimen-
tos em automação são cada vez maio-
res, o que resultou num aumento de 30%
na produção. Segundo ela, as exporta-
ções da Sther começaram tímidas em
2003, se consolidaram no ano seguinte
e, atualmente, respondem por 10% do
faturamento. "Nossos produtos estão
em mais de 20 países, distribuídos en-
tre os continentes americano, europeu,
asiático e africano. Se compararmos o
primeiro semestre de 2004 com o de
2005, triplicamos as exportações, e a pre-
visão para este ano é elevar os resulta-
dos em 20%", exemplifica.

A Sther procura acompanhar as ten-
dências de mercado e ainda realiza ações
de marketing regionais. "Os maiores in-
vestimentos estão nos pontos-de-ven-
da, nos quais temos equipes de merchan-
dising, promotores e demonstradores de
produtos. Realizamos muitas parceri-
as em períodos especiais, como no in-
verno, quando desenvolvemos ações

para divulgar loções para o corpo", co-
menta Verônica. A empresa também
atua em datas festivas, para públicos e
em regiões diferentes. "Tudo depende do
nosso mix de produtos. Trabalhamos com
as emoções, e elas mudam a cada momen-
to. A mulher é 90% emocional e escolhe
que produto usar de acordo com suas va-
riações diárias de temperamento".

Paixão por perfumes
A história da Perfumes Mauá come-

çou em 1973, também em Ribeirão Pre-
to, pelas mãos de sua fundadora, Lea Pa-
terno, uma apaixonada por perfumes e
com talento especial para manipulação
de matérias-primas. Aperfeiçoando
suas combinações, descobriu a fragrân-
cia da lavanda Mauá Vert. Na época, seu
marido, Primo Paterno, acreditou em
sua criação, e a invenção começou a ser
comercializada em todo o país. A fra-
grância Mauá é fabricada com a flor da
lavanda, um romântico arbusto culti-
vado nos alpes suíços, que produz lin-
das e perfumadas flores, e delas se ex-
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trai o óleo essencial utilizado
na fabricação da Mauá Vert.

Lea sempre perseguiu uma
fórmula capaz de revelar uma
fragrância marcante, que pu-
desse agradar tanto homens
quanto mulheres, mas que não
custasse muito caro. O sonho
da empresária era colocar no
mercado um perfume que se
transformasse numa opção de
bom gosto para uso pessoal ou
para presentear e também
acessível ao grande público.

Em 1990 foi construída
uma nova fábrica para aten-
der tanta demanda. Hoje, a
empresa, que também produz sabone-
tes e desodorantes, possui uma ampla
rede de distribuição em todo o Brasil.
O empreendimento familiar está sob o
comando dos quatro filhos do casal,
sendo que o primogênito César Pater-
no é quem está à frente dos negócios.
Para atrair novos clientes e manter o
público fiel, a Mauá montou um mailing
pelo qual dispara suas novidades para
milhares de pessoas. Uma delas é a
apresentação da Mauá Vert num fras-
co de 500 ml para ser utilizado por toda
a família. "Junto com o frasco grande, o
cliente recebe, de brinde, um outro, de
30 ml. A fragrância é tão atraente que
pode ser utilizada para outros fins,
como na água de enxágüe das roupas,
que ficarão bem perfumadas", revela
Victor Seabra, da Seabra Comunicação,
responsável pelo marketing da empre-
sa.

A principal mídia escolhida pela
Mauá para anunciar seus produtos é a
revista. "As publicações femininas e as
semanais, de circulação nacional, são
muito importantes para a nossa divul-
gação", diz Seabra. Uma das novidades
é o lançamento da linha Mauá Vertteen,
voltada para o público jovem. "As em-
balagens são diferenciadas, fabricadas
em plástico, para que o jovem possa le-
var a qualquer lugar, sem perigo de que-

Ações em todo o país
A OX Cosméticos foi fundada em

1995 e, desde 2004, pertence a
Bertin Cosméticos, integrante
do Grupo Bertin. Atualmente, os
produtos são fabricados em
Louveira. Antes de ser compra-
da pelos novos donos, a empre-
sa ficava em Nova Odessa, mas
já está construindo uma nova

fábrica, em Jundiaí, com previ-
são para entrar em operação até
o final do ano.

A empresa investe em alta
tecnologia e pesquisas de matérias-pri-
mas da biodiversidade brasileira para
o desenvolvimento de produtos capi-
lares e corporais. Também aposta em
formulações de exóticas e exclusivas

combinações de extratos ve-
getais e conta com mais de 180
produtos, divididos em 14 li-
nhas. Muitas de suas ações de
marketing acontecem nos
pontos-de-venda, e seu
portfólio está sendo reformu-
lado, com a incorporação de
novas tecnologias nos itens já
existentes e o desenvolvimen-
to de novidades.

Há um forte trabalho da
marca em revistas e em outros
veículos de comunicação. No
final de 2005 e início deste ano,
a empresa também exibiu, em
algumas salas de cinema da

rede Cinemark, o filme institucional
Quem é essa mulher?, que retrata o perfil
do consumidor-alvo. "A revista é a mídia
mais utilizada por nós, devido à sua co-
bertura e a sinergia com o nosso target",
analisa a gerente de marketing da em-
presa, Isabela Arochelas.

Ações pontuais também fazem par-

te da estratégia da OX. Em agosto, ela
fez uma parceria com a TAM e realizou
o sorteio de um kit de produtos para ho-
mens em vôos que partiram de São Pau-
lo para o Rio de Janeiro. "Além disso, em
setembro, participaremos da Casa Cor
Rio, e até o final do ano fecharemos mais
ações em todo o país", diz. A OX tam-
bém esteve na Casa Cor São Paulo, no
desfile de Fause Haten e no São Paulo
Fashion Week. Em julho, ainda montou
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Segundo Juliana Betiol Avi, a Brancis colocou no mercado, neste ano,
cerca de 20 novos produtos, entre lançamentos e relançamentos

brar. Desenvolvemos um design ade-
quado por meio de muitas pesquisas e
queremos atingir esta juventude, que
muitas vezes nem conhece a empresa",
esclarece.
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um espaço em Campos do Jordão, que
ofereceu aos visitantes serviços de
reflexologia e barbearia.

Tradição e luxo
A marca Francis começou em 1972,

com o clássico sabonete de nome homô-
nimo. Sua embalagem e o lencinho prote-
tor são lembrados até hoje e já foram uti-
lizados por várias gerações. Este pequeno
detalhe faz dele um produto considerado
de luxo por muita gente. Hoje, a empresa
fabrica uma linha completa para banho,
composta por sabonetes, loções, desodo-
rantes e produtos capilares. A marca faz
parte da Unisoap Cosméticos, com fábri-
ca em Santo Rosa de Viterbo.

Um dos produtos mais vendidos da
empresa é a linha Hydratta, lançada em
setembro de 2003. "Ela une moderniza-
ção, sofisticação, inovação e tecnologia

e reúne produtos para cabelos, loções e
sabonetes hidratantes e desodorantes",
esclarece a gerente de produtos, Juliana
Betiol Avi. De acordo com ela, a Francis
foi a primeira empresa exclusivamente
nacional a entrar no mercado de sabo-
netes.

Entre as ações que a Francis utiliza
para se comunicar com seus clientes es-
tão a participação constante em feiras e
eventos, divulgação em mídia nacional
e ações específicas em pontos-de-venda
e de sampling (demonstração de produ-
tos). "Fazemos lançamentos de acordo
com as tendências do mercado de cos-
méticos, realizamos divulgação em lo-
cais onde o público ainda não conhece a
nossa marca e desenvolvemos ativida-
des em academias, com o intuito de atin-
gir o público jovem e que se preocupa
com a saúde", completa. Segundo ela, a
empresa está em ritmo acelerado de no-
vidades, e para transmiti-las aos con-
sumidores tem utilizado a mídia im-
pressa e as redes de TV. "Só este ano fo-
ram 20 produtos entre lançamentos e
relançamentos", finaliza.

Todos estes investimentos explicam
porque o mercado de cosméticos não
pára de crescer. E produtos que antes
interessavam somente às mulheres,
passaram a chamar a atenção de homens
e crianças. Parece que a era do metros-
sexualismo terá vida longa, para sorte
das empresas do setor de beleza. >

Fale com:

Gota Dourada: marcos.rafi@uol.com.br
Sther Cosméticos: sac@sther.com.br
Perfumes Mauá: sac@perfumesmaua.com.br
Ox Cosméticos: sac@oxcomseticos.com.br
Francis: atendimento@francis.com.br
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