
bar", uma espécie de frigobar de cosméticos UOcci-
tane dentro das suítes. "São kits de produtos e re-
ceitas de relaxamento para que o hóspede mante-
nha a sensação de bem-estar mesmo depois de ter
saído do spa", conta Silvia Gambin, presidente da

L'0ccitane Brasil. "Essa
estratégia vai ao encon-
tro de uma demanda
cada vez maior no Brasil,
que é a busca pelo bem-
estar", diz Karina Mila-
ré, diretora da TNSIn-
terscience, consultoria
especializada em pesqui-
sa em marcas.

Apesar de ter nascido na França, o berço dos
spas L'0ccitane é o Brasil. Na Europa, não há
nenhum. O primeiro foi criado há dez anos, em
São Paulo, seguido pelos spas do Recife e da
Ilha de Comandatuba. Na Ásia, possui seis uni-
dades, entre Hong Kong, 'Vietnã e Taiwan. O
continente, apesar de ter dado origem a toda a
cultura de massagens e terapias corporais, re-
cebeu treinamento brasileiro em seus spas
UOccitane. "O Brasil é o nosso laboratório de
experimentações", comenta Tânia Ginjas, dire-
tora da marca no País. Não é para menos. É o
quinto maior mercado da empresa, que fechou
2007 com um faturamento estimado de R$ 46
milhões só com as vendas nacionais. A satisfa-
ção com o mercado interno contagiou a matriz
francesa. Especula-se a abertura, ainda sem
previsão, de uma fábrica UOccitane no País.

eduto dos turistas mais endinheirados que
visitam Salvador, o Convento do Carmo, h
tel cinco-estrelas do grupo português Pes-

tana, pousado no Pelourinho, ganhou mais um in-
grediente para mimar os hóspedes que pagam R$
1,6 mil por uma diária. A UOccitane, marca de cos-
méticos francesa, acaba de lançar, nas instalações
do hotel, seu quarto spa no Brasil e o único, dentre
seus dez spas no mundo, em um edifício histórico.
Construído em 1585, o hotel foi o convento dos
freis carmelitas e agora serve como laboratório
para uma receita de negócios que pode se espalhar
mundo afora. Além do spa com uma série de trata-
mentos, a rede francesa acaba de criar o "cosmetic

Detalhe: seria a única fora da França.
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