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"Batom é à prova de crise!" A frase vem de um dos membros da família de Estée e Joseph 
Lauder, os mitológicos fundadores da marca líder do mercado de cosméticos, mas cai como 
uma luva no otimismo de Gérard Delcour, presidente mundial do grupo francês Clarins, dono 
da marca de perfumes Azzaro. De passagem pelo Brasil na semana passada, para preparar o 
lançamento no país do Twin, perfume voltado para o segmento jovem, ele disse que a venda 
de seus produtos cresceu 16,6% no mercado brasileiro em 2008 e que espera aumento de até 
30% este ano, apesar da crise. 
 
São percentuais de crescimento acima dos verificados pelo setor no país que, segundo 
Delcour, teve acréscimo de 12% no ano passado e deve vender até 5% mais este ano. Com o 
Azzaro Pour Homme como carro-chefe (o produto, segundo o grupo francês, é líder do 
mercado brasileiro de perfumes masculinos de acordo com pesquisa da Segmenta), a marca 
francesa tem lançado nos últimos dois anos no Brasil produtos temporários para atrair o 
público jovem. Foi assim com o Azzaro Now, lançado em 2007 com o formato de um celular e 
será agora, com o Twin, produto da mesma família. 
 
Os produtos novos, segundo Delcour, não concorrem com o clássico da marca, mas ajudam a 
fixá-la entre um público maior, embora costumem responder por apenas de 6% a 7% das 
vendas. "Parece pouco, mas é muito quando se trata de fixar a imagem da marca entre os 
jovens e de mudar a percepção das pessoas que, de uma marca apenas clássica, passam a vê-
la mais antenada", disse o executivo. 
 
Segundo Delcour, a crise mundial está afetando pouco as vendas no varejo. Os problemas 
estão localizados mais na área do crédito aos lojistas que, dessa forma, têm dificuldade de 
comprar e de carregar seus estoques. Os distribuidores, também afetados pelo mesmo 
fenômeno da seca de dinheiro, reduziram os produtos nas prateleiras, de um volume 
equivalente a quatro meses de venda para quase a metade. 
 
A crise também não tem simetria quando a análise é regional. Segundo Delcour, as 
dificuldades observadas na Europa e nos Estados Unidos não atingem o Canadá e, menos 
ainda, a América do Sul e, definitivamente não, o Brasil. O que o grupo Clarins tem observado 
aqui, segundo ele, é uma população com cada vez mais poder de compra, graças ao 
crescimento da classe média constatado nos últimos anos de bonança econômica. "Como se 
diz lá na Europa, Lula (o presidente Luiz Inácio Lula da Silva) não comete erros", diz Delcour, 
meio brincando, meio a sério. 
 
E embalado pelo sucesso do Azzaro Pour Homme, uma espécie de Chanel nº 5 (sucesso 
mundial da grife fundada por Coco Chanel desde 1929, por acaso, ano da crise mais famosa da 
história) entre os homens brasileiros , o grupo Clarins não faz por menos. Em pleno ano da 
crise planeja ganhar uma posição no ranking brasileiro de perfumes, passando do quarto para 
o terceiro lugar, atrás apenas das casas Carolina Herrera e Christian Dior. Quem será 
ultrapassado? Delcour prefere omitir. 
 
O Brasil, segundo a análise do presidente do Clarins, está também na primeira linha da 
expansão dos perfumes e cosméticos pelo mundo. De acordo com suas projeções, daqui a 
cinco anos o grupo dos chamados Bric (Brasil, Rússia, Índia e China) será responsável por 
60% do crescimento do mercado de perfumes e cosméticos. Hoje, eles respondem por apenas 
cerca de 10% do mercado global. 
 
Um mercado que, após muitos anos crescendo a um ritmo entre 4% e 6% ao ano, pode até 
tomar um tombo de 5% em 2009. Na hipótese mais otimista, ficará estável. Mas Delcour 
espera uma recuperação muito rápida, baseado em vários pontos, começando pelo 
aparecimento de novas oportunidades naqueles quatro países e em outros menos cotados da 
América do Sul, da Ásia e da África, que também vinham mostrando crescimento acelerado. 
 



Entre outros fatores que devem, segundo a análise do executivo, impulsionar cada vez mais o 
consumo de cosméticos e perfumes mundo afora estão a afinidade crescente do público 
masculino com a moda e seus acessórios, o envelhecimento da população mundial, que 
também estimula o uso de cosméticos e, por último, o interesse, cada vez mais cedo, dos 
jovens pelos produtos do setor. 
 
É com todos esses fatores que o grupo Clarins conta para seguir crescendo, ultrapassando o 
faturamento de ? 1 bilhão alcançado em 2007, último ano que o grupo divulgou seus números 
financeiros. Em julho do ano passado o grupo decidiu fechar o capital porque, segundo 
Delcour, os seus controladores (a família Courtin-Clarins) concluíram que a necessidade 
constante de dar explicações ao mercado atrapalhava o planejamento de médio e longo prazo. 
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