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Jean-Marc Laouchez, sócio da Maison Criola, vende o perfume Oshum por R$ 130  
Os perfumes franceses sempre levaram a fama de melhores do mundo. Mas 
fragrâncias surpreendentes, com fixadores eficientes e frascos estilosos não são 
exclusividade dos franceses há tempos. E no Brasil, a perfumaria premium está na 
mira de empresas como O Boticário, Natura e Maison Criola - esta última, recém 
criada, em São Paulo, no segmento de moda e beleza.   
 
A brecha para a entrada das marcas nacionais na perfumaria fina ficou maior com a 
dificuldade enfrentada pelos importadores, em especial nos dois últimos anos. 
Greves sucessivas e aumento de exigências da Receita Federal deixaram empresas 
como a LVMH - que tem as marcas Dior, Givenchy, Kenzo e Acqua Di Parma - sem 
estoque para distribuir ao mercado. Junte-se a isso o enxugamento da rede de 
perfumarias no país e o aumento da demanda dos consumidores por produtos mais 
sofisticados, e o cenário está pronto. "A entrada cada vez maior dos importados no 
mercado nacional despertou a curiosidade dos consumidores pelos perfumes", 
afirma Tatiana Ponce, gerente de marketing de perfumes do Boticário.   
 
A empresa acaba de aumentar a família de perfumes premium com o lançamento 
do Myriad Blanc, desenvolvido em parceria com a Firmenich - empresa suíça que 
desenvolve fragrâncias e sabores. O produto chega ao mercado custando R$ 74, 
valor bem acima do cobrado pelas colônias clássicas da marca, como Acqua Fresca, 
que custam em torno de R$ 36. Em 2006 o Boticário investiu R$ 6 milhões em 
perfumaria premium, sendo que o principal lançamento foi a fragrância Lily 
Essence, o primeiro perfume (eau de parfum) desenvolvido pela empresa.   
 
Só é considerado perfume a fragrância que possui concentração acima de 15%, ou 
seja, a essência equivale a mais de 15% do perfume. As águas de colônia têm 
entre 5% e 15%. E os extratos, os mais concentrados, têm mais de 20% de 
essência.   
 
Com Myriad, o Boticário aumenta a gama de fragrâncias finas que já possui os 
perfumes Malbec, Tarsila Rouge e Glamour, entre outros. Para este ano, estão 
previstos pelo menos mais dois lançamentos no segmento premium. "Atualmente, 
temos os mesmos recursos e tecnologia da perfumaria internacional", afirma 
Tatiana. "Até os perfumistas são os mesmos." De acordo com Tatiana, o Boticário 
ganha da concorrência internacional pela distribuição. Somente no Brasil, a rede 
tem 2,4 mil lojas. No mercado externo, o Boticário possui 61 lojas e mais de 1mil 
pontos-de-venda, em 24 países.   
 
Aberta há um ano, no Brasil, a Maison Criola está lançando o perfume Oshum, que 
chega ao mercado por R$ 130 e será vendido na rede Phytá, que costuma 
comercializar produtos importados. O Oshum - que traz uma mistura de de cheiros 
da natureza tropical - foi feito em parceria com a Givaudan, empresa conceituada 
no desenvolvimento de essências finas. O custo do desenvolvimento girou em torno 
de R$ 300 mil.   
 
A Criola foi criada por dois franceses - Liz Polania e Jean-Marc Laouchez - 
apaixonados pela cultura brasileira. "Percebi que a diversidade brasileira era pouco 
explorada por produtos de extrema qualidade", diz Laouchez. Não por acaso, o 
nome do perfume inspirado na divindade africana da fertilidade Oxum. A campanha 
traz a foto de uma modelo negra - coisa rara na publicidade nacional voltada para o 
público A.   
 
Laouchez trabalhou no Banco Indosuez, no Panamá, na consultoria McKinsey, e 
presidiu a Axialent no Brasil, uma consultoria. Atualmente, o executivo continua 
sócio da Axialent, além de dirigir a Maison Criola. "Quero criar uma marca de 



qualidade com inspiração brasileira." Além dos perfumes, uma linha de cosméticos 
e de maquiagem devem ser lançados no segundo semestre. A grife Maison Criola 
também produz roupas e acessórios de moda.   
 
Na Natura, o segmento de perfumaria teve uma boa parcela de participação no 
crescimento da empresa em 2006. Para incrementar o segmento, a empresa criou 
um departamento de desenvolvimento de óleos essenciais com ativos brasileiros e 
contratou a perfumista Verônica Kato.   
 
Segundo Viviana Kano, gerente de núcleo de fragrâncias da Natura, é essencial 
transmitir a marca por meio de aromas. "Por isso, a empresa vem criando perfumes 
com qualidade, composição olfativa e poder de fixação que atende aos gostos mais 
exigentes". Entre as fragrâncias premium da Natura estão o Perfume do Brasil e o 
Natura Humor, que neste ano terá duas novas versões.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 de mar. 2007. Empresas & 
Tecnologia, p. B1 
 
 
 
 
 


