
Bernd Beetz, CEO da Coty: “Não devemos permitir que a conjuntura interfira em 
nossos planos de negócios”  

O negócio de beleza foi um dos mais lucrativos dos últimos anos. Seu crescimento constante 
levou alguns especialistas a pensar que se tratava de valores seguros e resistentes o bastante 
para suportar a crise. Contudo, “os resultados mais recentes apresentados pelas grandes 
empresas mostram que não se trata de mercado à prova de recessão”, observa Bernd Beetz, 
CEO da companhia americana Coty. 

O resultado operacional do grupo francês de produtos de luxo LVMH, por exemplo, caiu 12% 
durante o primeiro semestre de 2009. O volume de negócios da L’Oréal, também francesa, 
chegou a 8,769 bilhões de euros nos seis primeiros meses do ano, o que significa um aumento 
de 1,4% em relação ao mesmo período do exercício anterior. Em comparação, as vendas da 
unidade de cosméticos caíram 3,9%, embora tenham subido 1% em termos absolutos. 

Beetz ingressou na Coty em 2001, depois de supervisionar a divisão de perfumaria e de 
cosméticos da Moët Henessy Louis Vuitton (LVMH) e de presidir a casa de perfumes Christian 
Dior. Durante os anos em que permaneceu à frente da Christian Dior, foi lançado o perfume 
mais vendido da casa, J’Adore, que dobrou os lucros da empresa. 

De origem alemã, Beetz soube combinar o rigor germânico na hora de fazer negócios com o 
empreendedorismo desenvolto que se promove nos EUA aliado às particularidades de todos os 
países nos quais trabalhou: França, Itália, Suíça, Turquia etc. “Sempre fui um pouco andarilho, 
deslocando-me de um lugar para o outro a cada três anos; não me identifico com lugar algum 
e com cultura alguma, e chamo de lar a muitos lugares”, confessa o executivo. 

Triplicar as vendas 

Sob a liderança de Beetz, a Coty, que aglutina marcas de perfumes como Calvin Klein, Marc 
Jacobs, Chloé e Chopard, e também as companhias de cosméticos Lancaster, Rimmel e Astor, 
tornou-se o maior grupo de perfumaria do mundo. A multinacional, com sede em Nova York 
(EUA), engrossou seu volume de negócios saltando de US$ 1,4 bilhão (cerca de 1,055 bilhão 
de euros) para US$ 4 bilhões (ou 2,792 bilhões de euros) em sete anos graças a uma política 
ativa de aquisições. O principal executivo da Coty ressalta que o progresso da empresa se 
deveu “a uma cultura empreendedora, capacidade de tomar decisões de forma ágil e uma 
maior proximidade junto ao consumidor”. Com essa estratégia, a empresa chegou ao segundo 
lugar do segmento. “O percentual de fracassos na indústria de perfumes é muito alto”, admite. 
De acordo com um relatório elaborado pela Universidade de Harvard, “90% dos lançamentos 
acabam em fracasso, ao passo que a vida média dos lançamentos caiu para menos de dois 
anos, aproximadamente o mesmo tempo que uma empresa do setor leva para elaborar um 
perfume.” 

Apesar do crescimento experimentado pelo setor nos últimos anos, as empresas de cosméticos 
não escaparam à crise e algumas delas, como a norteamericana Estée Lauder e Elizabeth 
Arden anunciaram no início do ano que reduziriam a folha de pessoal para melhorar os 
resultados. Do outro lado do Atlântico, a gigante francesa L’Oréal confirmava que seguiria a 
mesma política de redução de custos. De acordo com Beetz, os resultados de sua empresa 
para o exercício fiscal corrente “não serão tão bons quanto os do ano passado”. “Desde 2001, 
o sucesso sempre esteve ao nosso lado — explica o executivo — com níveis de crescimento de 
dois dígitos. Contudo, a situação mudou e teremos de ajustar nossa estrutura.” 

 



A Coty é o distribuidor do grupo catalão Puig Beauty & Fashion nos EUA há sete anos. “Temos 
uma forma semelhante de lidar com diversas situações. Somos ambas empresas familiares”, 
diz Beetz. A Puig, fundada em Barcelona em 1914, está presente em mais de 150 países e, 
através da Coty, levou para os EUA e para o Canadá as fragrâncias de marcas de prestígio 
como Prada, Nina Ricci, Carolina Herrera e Paco Rabanne. A última marca a integrar o grupo 
foi a de Antonio Banderas no princípio de 2009. O executivo não descarta a possibilidade de 
que a Puig possa vir a se instalar sozinha no país, mas adverte que “os EUA são um mercado 
muito complexo e basta um erro para que tudo venha por água abaixo”. 

De acordo com o CEO da Coty, a multinacional mostrou ter “uma grande capacidade para 
incorporar os negócios adquiridos”. Desde a virada do milênio, o grupo americano fez três 
grandes aquisições. Em 2003, a multinacional comprou as fragrâncias dos designers Kenneth 
Cole e Marc Jacobs. Dois anos depois, adquiriu a divisão de cosméticos da Unilever, da qual 
faziam parte os perfumes da Calvin Klein, Vera Wang, Chloé e Cerruti. Por último, a Coty 
adquiriu, no ano passado, o Del Labs, dono de marcas como New York Color, a ser lançado 
este ano na Espanha. 

Estratégia 

“É preciso que as empresas tenham metas bem definidas. No nosso caso, queríamos crescer 
nos EUA e conseguimos”, observa Beetz. O empresário garante que “manterá sua política de 
aquisições, porque a crise vai gerar novas oportunidades e não se pode deixar que a 
conjuntura influa nos planos de negócios a longo prazo”. A história da Coty data de princípios 
do século 20, quando François Spoturno, de origem corsa, mudou-se para Paris num momento 
em que a indústria cosmética moderna passava por grandes transformações. Graças a diversos 
contatos nos círculos artísticos, conseguiu abrir uma pequena loja de perfumes em 1905. Vinte 
anos depois, era dono de uma das principais empresas do setor. O crescimento espetacular da 
filial americana levou a empresa a assumir o controle das operações na Europa e a transferir a 
sede do grupo para Nova York. 

Apesar do crescimento registrado nos primeiros trinta anos de vida, a empresa chegou ao ano 
2000 com um portfólio de produtos fragmentado depois de ter passado pelas mãos da Pfizer e 
da Benckiser. No estudo elaborado pela Universidade de Harvard, em dezembro de 2008, 
Beetz explica que o presidente da Benckiser, Peter Harf, apresentou a Beetz a seguinte 
situação: “Temos uma empresa — Coty — que não funciona. Estamos preparados para lhe dar 
as chaves da companhia. Veja se consegue consertar a empresa. Se dentro de dois anos você 
achar que não é possível, você sairá daqui com um belo bônus no bolso.” Uma das armas que 
puseram de novo a empresa no centro dos acontecimentos foi a comercialização de perfumes 
vinculados à imagem e ao nome de celebridades. 

Os perfumes baseados em celebridades datam de 1934, quando foi lançada a primeira 
fragrância com o nome da atriz Mae West. O maior sucesso do segmento foi o White 
Diamonds, perfume de Elizabeth Taylor de 1991. 

A Coty lançou o perfume de Jennifer Lopez, J-LO Glow, em 2002, com vendas de 80 milhões 
de euros em seu primeiro ano. Desde então, criou fragrâncias com o nome de Kate Moss, 
Celine Dion, David e Victoria Beckham e Sarah Jessica Parker, entre outros. Beetz diz que a 
chave do sucesso está em “conseguir a máxima colaboração com a celebridade em questão”. 
“Só trabalhamos com pessoas que estejam dispostas a passar muito tempo conosco e que 
ponham, de fato, a alma no projeto”, explica. Vinte e três por cento dos perfumes que estão 
no mercado remetem a alguma celebridade, e a Coty controla 80% desse negócio. 

 



Preços mais baixos 

Os perfumes de preço mediano, como os das celebridades, têm apresentado um melhor 
comportamento no mercado do que os mais exclusivos. Conhecedor do mundo do luxo, Beetz 
diz que o setor de cosméticos sente menos o efeito da crise do que o negócio da moda e 
produtos de luxo. Contudo, reconhece que as “vendas da Coty nos centros comerciais de maior 
prestígio caíram até 40%”, diz. Por outro lado, o faturamento dos grandes hipermercados 
como Wal-Mart aumentaram 7%. Os efeitos mais drásticos foram observados nos EUA. 

“Fui à costa leste do país no início do ano e encontrei uma situação desoladora. Os shoppings 
estavam vazios; o consumidor fechou-se dentro de si mesmo como uma ostra”, diz Beetz. Para 
ele, “do mesmo modo que o consumo caiu drasticamente, ele tornará a se recuperar, mas 
ninguém sabe se o mercado voltará a ser o mesmo.” Por enquanto, Beetz diz que não alterou 
em nada seus planos para a empresa, “porque é preciso saber trabalhar com o longo prazo”. 
Ele estuda diversas compras que poderão se concretizar nos próximos meses. “Em tempos 
como os de hoje, há sempre grandes oportunidades”, assinala. 

A empresa anunciou em julho a abertura de sua nova filial na Rússia. De acordo com a 
empresa, trata-se de uma iniciativa estratégica que visa à implantação do controle de 
marketing interno direto dos produtos da Coty na Rússia. A abertura da filial proporciona, 
segundo Beetz, “uma vantagem competitiva que permitirá o avanço de nossos negócios de 
vendas e a formação de associações com empresas, uma vez que isso fortalece 
simultaneamente nossa presença global na indústria da beleza”. Antes da abertura do 
escritório na Rússia, os produtos da Coty eram vendidos no país através de diversos acordos 
de distribuição. 

A indústria de perfumes era, em 2007, o quarto maior mercado do setor de cosméticos com 
um volume de negócios de US$ 33 bilhões — cerca de 25 bilhões de euros. Os EUA e a Europa 
representam 60% do mercado, porém o gosto do consumidor varia conforme o país. De acordo 
com o estudo elaborado pela universidade de Harvard, “o Chanel no. 5 talvez seja o único 
perfume de penetração mundial”. O gasto anual per capita com perfumes no Brasil, por 
exemplo, é três vezes maior do que no Japão, já que as culturas asiáticas apresentam menor 
tendência de uso de perfumes. 

O negócio de fragrâncias é sazonal. Sessenta por cento das vendas ocorrem no inverno. 
Especificamente, nos 15 dias anteriores ao Natal são realizadas 20% das compras de 
perfumes. Diante de clássicos perenes como o Chanel e o L’Air Du temps, de Nina Ricci, 
ganham destaque os perfumes que nascem e morrem em pouco tempo. 

Apesar do alto índice de fracassos e da vida média dos novos perfumes, “é preciso inovar para 
se manter atualizado”, observa Bernd Beetz. O resultado é um mercado saturado. “Se 
juntarmos todos os perfumes que chegaram ao mercado entre 1970 e 1989, o total não chega 
ao volume de perfumes lançados em 2005”, observam os autores do estudo de Harvard. No 
setor de fragrâncias de luxo, o mercado é controlado pela LVMH (15,1%), L’Oréal (13,1%) e 
Coty Prestige (11,4%). O negócio de consumo de massa é liderado pela Avon (16,1%), pela U, 
de Ungaro, e Christian Lacroix Rouge. 

Os primórdios: produtos acessíveis para a Paris de 1904 

O fundador da Coty, originário da Córsega, François Spoturno (depois conhecido como François 
Coty), vendeu seu primeiro perfume em Paris em 1904 depois de apresentá-lo nas instalações 
de uma perfumaria da cidade para que os clientes pudessem conhecê-lo. Um ano depois, abriu 
seu primeiro estabelecimento na capital francesa.  



Coty conquistou espaço no mercado exclusivo dos perfumes levando ao consumidor um 
produto muito mais acessível do que o elaborado por seus predecessores.  

“Numa época em que o perfume era visto como um produto caro e de luxo, Coty conseguiu 
ampliar o mercado comercializando seu produto em frascos mais baratos e menores”, explica 
Bernd Beetz em conformidade com o estudo da Universidade de Harvard. Com Coty nasciam 
os primeiros perfumes para a classe média. 
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