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Na cabeça, a ousadia de cores,
cortes e penteados inusitados.
Nos pés, o conforto de uma Ha-
vaianas ou de um Crocs. Este
era o perfil dos milhares de vi-
sitantes — a maioria cabeleirei-
ros e profissionais que atuam
em salões de beleza — da Hair
Brasil 2010 — Feira Internacio-
nal de Beleza, Cabelos e Estéti-
ca, que se encerrou no dia 30,
em São Paulo. Em um dos es-
tandes mais movimentados da
feira, uma figura muito bem
vestida e com a elegância típica
dos franceses destoava dos de-
mais. Era Nicolas Hieronimus,
presidente mundial da bilioná-
ria divisão de produtos profis-
sionais da L’Oréal, o maior gru-
po de beleza do globo.

Curiosamente, foram os pro-
dutos para salões de beleza que
deram origem ao grupo hoje
presente na casa de boa parte da
massa mundial feminina. Em-
bora a divisão que Hieronimus
presida seja a que menos faz
parte do dia a dia das consumi-
doras, ela tem um peso de ouro
para o grupo. Movimentou, so-
mente no ano passado, 2,4 bi-
lhões de euros, fatia que res-
ponde por 14% do faturamento
do grupo L’Oréal.

Esta divisão também chama a
atenção por crescer a passos
largos em mercados emergentes
como o Brasil. Isso explica bem
o que um classudo executivo de
Paris fazia em pleno Expo Cen-
ter Norte em uma segunda-feira
em que os personagens mais
ilustres da feira eram ex-BBBs
(Big Brothers Brasil).

“Somos líderes do mercado
brasileiro de produtos profissio-
nais, com mais de 20% de parti-
cipação. Mas seu mercado é
enorme, cheio de oportunida-
des e queremos mais. Minha
meta é ter no Brasil o que eu te-
nho nos Estados Unidos, que é

um market share de 35%”, disse
ele, em entrevista exclusiva ao
BRASIL ECONÔMICO.

Veja abaixo os principais tre-
chos da entrevista:

Qual o peso do Brasil para
L’Oréal no mundo?
A divisão profissional da
L´Oréal representa mais ou me-
nos 14% do faturamento mun-
dial do grupo, o que equivale a
€ 2,4 bilhões. O Brasil é muito
importante para nós. Trata-se
de um país muito avançado em
matéria de cabelos, onde somos
líderes com várias linhas de
produtos. Seu país chama mi-
nha atenção por estar crescendo
e se desenvolvendo de forma
muito mais acelerada que que a
média da divisão. No ano passa-
do, o Brasil foi o país número
um em contribuição para o
crescimento do grupo em valo-
res absolutos, em euros.

Qual sua exata participação
no mercado brasileiro
e quais as próximas metas?
Eu não vou revelar meu market
share exato, mas posso adiantar
que temos mais de 20% de par-
ticipação do mercado brasileiro
de produtos profissionais para
cabelos. Somos os primeiros de
longe. No ranking dos maiores
da L’Oréal no mundo, o Brasil
está entre os os top sete e espero
que, em 2012 ou 2013, esteja en-
tre os cinco maiores.

Como você pretende conquistar
esta posição diante de tanta
concorrência? A Revlon
Professional, por exemplo,
acaba de desembarcar no país,
a partir de uma joint venture
com um grupo brasileiro.
A P&G também quer lançar
mais produtos no país...
Em primeiro lugar, o Brasil é um
mercado muito dinâmico. Para
subirmos a posição do Brasil, é
preciso agilidade e, isso, eu
acredito que seu país tem. Em

segundo, é importante lembrar
que nós temos uma posição
bastante forte no Brasil. Atua-
mos aqui com várias marcas —
L’Oréal Professionnel, Kérasta-
se, Redken e Matrix. Com estas
quatro, cobrimos as expectati-
vas do mercado, enquanto nos-
sos concorrentes têm uma mar-
ca e, algumas vezes, duas. A
L’Oréal está há muito tempo no
Brasil e tem uma real conexão
com o país e suas mulheres. Te-

mos o maior investimento em
pesquisa de todas as empresas
de beleza do mundo. Investimos
3,5% do nosso faturamento
(600 milhões de euros) em pes-
quisa. Isso nos permite ter fortes
tecnologias e atender as brasi-
leiras em sua plenitude, com os
seus mais diferentes tipos de ca-
belos e desejos.

A entrada de novos
concorrentes no Brasil

“Temos muitos
[desafios para
avançar no Brasil].
São várias marcas,
produtos,
competição. Nosso
objetivo é ter certeza
que os cabeleireiros
enxergam a qualidade
do nosso produto.
Temos de provar
diariamente a eles
que somos os
melhores parceiros,
temos os melhores
produtos e o melhor
treinamento. É um
comprometimento
diário. Outro
desafio é o tamanho
deste país

Os produtos naturais
têm custo de
produção mais alto,
mas não pensamos
no ‘hoje’, e sim no
mundo de amanhã.
O fato de sermos
sustentáveis vai
nos recompensar
com o cliente

ENTREVISTA NICOLAS HIERONIMUS Presidente mundial da divisão profissional da L’Oréal

L’Oréal quer 35%
das vendas nos
salões de beleza
Com participação declarada de 20% no país, multinacional
pretende repetir no Brasil o mesmo sucesso obtido nos EUA
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não está tirando market share
da L’Oréal?
Pelo contrário. Nos últimos três,
quatro anos, aumentamos nossa
participação frente aos concor-
rentes. Nós não sentimos a con-
corrência. O nosso crescimento
é realmente estimulante.

Como anda o desempenho
da divisão profissional
no restante do mundo?
Em 2009, o mercado mundial de

produtos profissionais fechou
em queda, registrando um re-
sultado negativo de -5,6%.
Nosso faturamento, por sua vez,
caiu 3,3%, mas, mesmo assim,
ganhamos market share. Atri-
buo este avanço ao fato de o
nosso canal de distribuição ter
crescido em mercados de massa
com consumidores capazes de
pagar — inclui-se aí o Brasil.
Neste ano, voltamos à rota do
crescimento.

Quanto pretende crescer
este ano no Brasil?
Dois dígitos, igual a 2009. No
entanto, agora queremos obter
um desempenho muito melhor.
Quando olhamos o Bric, o Brasil
posiciona-se claramente à fren-
te. Cabelo é algo importante
aqui e os cuidados com ele re-
montam a uma indústria antiga
e bem estabelecida. Na China,
este mercado não é tão desen-
volvido e sofisticado.

Qual sua expectativa com o
lançamento da linha Nature?
Grande. Por trazer fórmulas
sem silicone, fragrâncias com
origem 100% natural e embala-
gens recicladas, ela faz parte das
tendências de consumo, que
apontam para um número cres-
cente de consumidores interes-
sados em usar produtos ecolo-
gicamente corretos. Nós mal a
lançamos e já vendemos o equi-
valente a dois meses. ■

AmBev investe R$ 71 milhões no Amazonas
A AmBev vai ampliar a capacidade de produção da fábrica no Amazonas,
de 1,380 milhão de hectolitros por ano para 2,185 milhões de hectolitros. Até
setembro, a companhia vai expandir a capacidade de produção da unidade,
que, em outubro, ganhará uma nova linha de garrafas. Os investimentos
na Filial Manaus, uma das mais antigas da fabricante, somam R$ 71 milhões.
Segundo a AmBev, a filial é a primeira fábrica beneficiada pelo plano da
companhia de investir entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões no Brasil este ano.

Fernando Cavalcanti

CONCORRÊNCIA

Com Wella, P&G
almeja chegar ao
pódio em cinco anos

A americana Procter & Gamble
elegeu a beleza como uma das
bases do seu crescimento. Para
entrar neste mercado, a empresa
adquiriu, em 2003, a alemã
Wella, multinacional conhecida
por suas tinturas, xampus
e condicionadores para
tratamentos, além de produtos
para alisamentos. Hoje, a P&G
atua basicamente com duas
marcas de produtos profissionais
para cabelos: Wella e Sebastian,
linha Premium mais orientada
à revenda. Já a Wella é mais
ligada à coloração, alisamento
e tratamento. Entre as duas
marcas, a empresa trabalha
com 250 itens e 80 cores.
Cerca de 85% dos produtos
que comercializa no país são
fabricados em sua unidade
do Rio de Janeiro. O restante é
importado da Europa e do México.
Com o aumento do consumo
de produtos de higiene, limpeza
e beleza por partes das classes
C e D, o movimento nos salões
de beleza cresceu, assim
como a profissionalização
dos cabeleireiros.
De olho neste aumento do
consumo, a divisão profissional
da P&G, que cresceu
percentualmente dois dígitos
nos últimos cinco anos, quer
alavancar suas vendas no país.
“No mundo, o Brasil ocupa a nona
ou décima posição em produtos
profissionais no ranking da P&G.
Nos próximos cinco anos,
devemos ocupar o quinto ou
sexto lugar”, aposta Marcos
Rissel, diretor-geral de P&G
Salon Professional. Sua estratégia
para avançar no Brasil é investir
em novos produtos — não está
descartada a vinda de novas
marcas para o país — e o
treinamento de cabeleireiros. F.T.

Murillo Constantino

Nicholas Hieronimus, presidente
da divisão profissional da L’Oréal:

dinamismo do mercado brasileiro exige
agilidade diante de novos concorrentes

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1, 2, 3 e 4 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 18-19.
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