
O perfume
genérico
A paulista Fator 5 cresce a uma taxa anual
de 60% com fragrâncias sofisticadas —
mas com preço adaptado às classes populares

Vuri Vasconcelos

empresa paulista de per-
fumes Fator 5 é um born
exemplo de que a inova-
ção, nos negócios, não de-
pende necessariamente de

inventar produto ou tecnologia inéditos.
Muitas vezes, ela está em fazer de outra for-
ma algo que já existe. Os perfumes da Fa-
tor 5, da empresária Márcia Carvalho, de
50 anos, não são resultado de pesquisas de
ingredientes inéditos ou de estudos que an-
tecipam tendências. A empresa faz perfu-
mes que imitam fragrâncias concebidas
por grifes já aprovadas pelo mercado, co-
mo Chanel e Dolce & Gabbana. A empre-
sa deve obter um faturamento de 24 mi-
lhões de reais neste ano — cerca de 30%
mais do que no ano passado.

Os contratipos — classificação que o se-
tor dá a esse tipo de perfume — são ven-
didos de porta em porta por um exército de
110 000 vendedoras. Como os contratipos
podem ter preços que chegam a ser até um
quinto do de seus originais, Márcia tem fei-
to a empresa crescer sobretudo nas cama-
das mais baixas da pirâmide social. "Nossos
grandes consumidores estão nas classes C e
D", diz Márcia, uma ex-professora de bio-
logia da rede pública que trabalhou dez anos
vendendo produtos da Natura antes de abrir
o próprio negócio, em 1995. O trabalho na
Natura deu tão certo que um dia ela suge-
riu ao marido, na época empresário do ra-
mo metalúrgico, que criassem uma empre-
sa para vender perfumes.

Nos próximos meses, a Fator 5 preci-
sará mostrar se está pronta para continuar
crescendo na mesma velocidade dos últi-
mos tempos, e até que ponto será capaz de
seguir ganhando mercado com a fórmula
usada até aqui. A empresa está prestes a
inaugurar uma fábrica no município de
Arujá, a 37 quilômetros de São Paulo. A
unidade terá uma área industrial de 6 500
metros quadrados e capacidade para pro-
duzir 8 milhões de frascos por mês. É um
volume bem superior aos 300 000 fabrica-
dos mensalmente nas atuais instalações do
bairro da Vila Matilde, na zona leste de São
Paulo. "Será uma das maiores e mais mo-
dernas fábricas de perfume da América La-
tina", diz Luciano Carvalho, sócio de Már-
cia. "Ela foi propositadamente superdimen-
sionada para que possamos crescer sem
gargalos." A nova fábrica foi projetada pe-
lo escritório paulista Roberto Loeb Arqui-
tetura, o mesmo que desenhou a moder-
na fábrica da Natura, em Cajamar, na re-
gião metropolitana de São Paulo.

A combinação de preços baixos com
volumes de venda maiores foi bem recebi-
da pelos especialistas. "Se a empresa con-
tinuar com o foco no público de baixa ren-
da, tem tudo para seguir crescendo", diz a
antropóloga Luciana Aguiar, sócia do Ins-
tituto de pesquisa Data Popular, de São
Paulo, que recentemente fez uma apresen-
tação para a Associação Brasileira da In-
dústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos sobre o bom potencial do con-

sumidor de baixa renda no mercado de
cosméticos, que cresceu em média 10,7%
ao ano entre 2001 e 2005.

Para produzir os perfumes, a Fator 5
importa dos Estados Unidos as essências,
que são processadas no Brasil. Ao clonar
fragrâncias famosas, a empresa mantém
em seu catálogo bons produtos sem preci-
sar investir nem um tostão sequer em pes-
quisa e desenvolvimento. O portfólio da
Fator 5 tem, ao todo, 74 perfumes femini-



Clientes estão nas
Temos um enorme
nesse mercado

Publicidade do Chanel na 5 e do
Fahrenheit: sucessos já comprovados

Caminhos
conhecidos
A empresa só fabrica

perfumes que são sempre
inspirados na fragrância de
um sucesso já existente, como
o Chanel n2 5, da Chanel,
e o J'adore, da Dior

Agarrar
o momento
A empresa aproveita

datas comemorativas e eventos
importantes para lançar novos
perfumes, como o Hexa, que
vendeu 20 000 unidades
durante a Copa da Alemanha

Canal de vendas
porta a porta
O sistema, já consagrado

no setor, reduz o custo de ter
lojas próprias, facilita o ajuste da
demanda à oferta e consegue
atingir o consumidor popular

nos, masculinos e unissex. Eles são identi-
ficados para ô consumidor apenas com um
número. O 35, por exemplo, tem como mo-
delo o Fahrenheit, da Dior, enquanto o 84
lembra o Dolce & Gabbana Man e o 8 tem
uma fragrância muito parecida com a do
Chanel na 5.0 negócio é legal. A única res-
trição é que a Fator 5 não pode fazer refe-
rência em suas propagandas às marcas que
servem de inspiração.

Aos poucos, a Fator 5 vem se preparan-
do para os novos tempos. No final de 2006,
a logomarca foi reformulada, ganhando
traços mais finos e sofisticação. Alérn dis-
so, a empresa vem conseguindo aumentar
o faturamento com lançamentos especiais
em datas comemorativas, como o Dia dos
Pais, das Mães, chegada da primavera ou
Dia dos Namorados. Durante a Copa do
Mundo na Alemanha, por exemplo, a Fa-
tor 5 lançou o perfume Hexa, uma edição
limitada que vendeu 20 000 unidades em
pouco mais de um mês e fez o faturamen-
to da empresa crescer 10% no período. •
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