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Na década de 90, quase toda
paulistana que viajava para
Nova York era obrigada pelas
amigas a dar uma passadinha
no East Village, mais especifi-
camente no número 109 da Ter-
ceira Avenida, e fazer compras
no mesmo endereço frequenta-
do pela Princesa Diana. Foi ali
que, em 1851, o farmacêutico
John Kiehl fundou a botica
Kiehl´s, famosa por trabalhar
com cosméticos naturais para o
rosto, o corpo e os cabelos.

Pequeno e simples, o local
era peculiar. Suas embalagens,
feias a ponto de causar espan-
to, eram disputadíssimas por
mulheres do mundo todo. A
aparência dos potes, uma ver-
são piorada daqueles usados
pelas farmácias de manipula-
ção, protegia ativos importan-
tes e caros, que garantiam,
entre outras benesses, a elas-
ticidade da pele.

O sucesso da Kiehl´s era ta-
manho que, em 2000, o Grupo
L´Oréal adquiriu a pequena far-
mácia, na época estimada em
US$ 40 milhões. Com o dedo dos
franceses, a marca ganhou aces-
so a novas tecnologias, embala-
gens coloridas e modernas e, so-
bretudo, escala.

Em pouco tempo, a L’Oréal
transformou a Kiehl´s em um
pequeno império. Hoje são mais
de 500 lojas espalhadas pelo
mundo — a primeira continua
operando. O Brasil, geografica-
mente tão distante das capitais
mundiais da cosmética (Nova
York e Paris), foi eleito pela ma-
triz como um dos pilares de
crescimento da marca.

A alavancagem de Kiehl´s no
mundo está diretamente ligada
à incorporação da matéria-pri-
ma brasileira às suas linhas de
cosméticos — caso do açaí da
Amazônia e da argila branca da
Ilha de Marajó (PA) — e também
da abertura de lojas no país.

Desde o final de 2008, a marca
fincou sua bandeira no país com
a inauguração de uma loja no
Shopping Iguatemi, em São Pau-
lo. Em setembro, uma segunda

loja deve ser aberta no Rio de Ja-
neiro e, em 2011, duas novas uni-
dades vão surgir nestas capitais.

Em três anos, a meta é ter
sete lojas no país, contemplan-
do também capitais como Sal-
vador e Belo Horizonte. “Esta-
mos observando os indicadores
locais e eles crescem mês a
mês. No primeiro trimestre
deste ano, as vendas da loja do-
braram de tamanho e o ticket
médio cresceu. Atualmente, ele
está por volta de R$ 170, o que
dá para comprar 2 produtos e
meio”, conta Cinthia Marino,
diretora de Kiehl´s no Brasil.

Ela calcula que cinco mil
clientes frequentam a loja do
Iguatemi. A marca também pla-

neja ampliar suas vendas a partir
da parceria recente que fechou
com a loja virtual Sacks, uma das
mais populares da internet brasi-
leira. A partir do e-commerce, o
objetivo da Kiehl´s é atingir con-
sumidoras de todo o país.

Mesmo sem conhecer a mar-
ca, Cinthia explica que muitas
consumidoras dão preferência
aos produtos para cabelo e cor-
po. Produtos faciais, no entanto,
geralmente são vendidos depois
que a cliente se habitua à marca.

Fruto da Amazônia
Para desenvolver uma nova li-
nha para o rosto, a Kiehl´s re-
correu ao açaí orgânico ou “su-
per berry”, como ele é chamado

pelos americanos. Depois de
cinco anos de pesquisa e desen-
volvimento, a Kiehl´s constatou
que o açaí apresentava elevados
níveis de antioxidantes, que
ajudam a reverter e prevenir os
danos dos radicais livres oxi-
dantes sobre as células da pele.

Para desenvolver a linha Açaí
Damage-Reparing Skincare, a
Kiehl´s compra o extrato de açaí
de uma empresa brasileira cha-
mada Beraca (ver ao lado). A
partir da combinação do fruto
da Amazônia com suco de aloe
vera e óleos essenciais de lavan-
da, ela criou sabonete líquido,
tônico, sérum e hidratante, que
começam a ser vendidos mun-
dialmente a partir deste mês. ■

“A L’Oréal transformou
uma pequena farmácia
em expansão em um
império. Hoje, temos
mais de 500 lojas no
mundo e queremos
avançar ainda mais
com ingredientes
brasileiros e pontos
de vendas no país

Cinthia Marino,
diretora de Kiehl’s no Brasil

Sinônimo de luxo em NY, Kiehl´s
lança linha de cosmético com açaí

Loja da Kiehl’s
do Shopping Iguatemi (SP),
a primeira da marca do país

Divulgação

BEBIDAS

Femsa finaliza transação estratégica
para obter 20% do Grupo Heineken
A maior empresa integral de bebidas da América Latina acordou
a troca de 100% de suas operações de cerveja pela participação
acionária de 20% na Heineken. Para José Antonio Fernández,
presidente e CEO da Femsa a assinatura do contrato representa
um acontecimento histórico. “Estamos no ponto de partida de uma
nova era para a Femsa, que nos enche de otimismo e entusiasmo”.

BELEZA

Custos na China e moeda da Venezuela
prejudicam lucro da Avon no trimestre
A maior vendedora direta de cosméticos do mundo lucrou US$ 43
milhões, ou US$ 0,10 por ação, contra US$ 117 milhões, ou US$ 0,27
por ação, um ano antes. Excluindo o impacto da desvalorização
monetária na Venezuela e custos de reestruturação, a Avon teve ganhos
de US$ 0,33 por ação, acima dos US$ 0,30 por ação no mesmo período
do ano passado e acima das previsões de analistas de US$ 0,32.

DIvulgação

Fundada há 159 anos, botica adquirida pela francesa L’Oréal incorpora extratos orgânicos da Amazônia
em nova família de produtos e prepara a abertura de sete pontos de vendas no Brasil em até três anos
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Negócio da biodiversidade
Paulo Santos/Interfoto

Laboratório da Beraca no Pará:
faturamento de R$ 110 milhões
com extratos naturais

AVIAÇÃO 1

Greve de funcionários na França prejudica
produção do “best-seller” A320, diz Airbus
Trabalhadores da maior fabricante mundial de aeronaves comerciais
em Toulouse paralisaram a entrega de componentes de fuselagem
como forma de protestar por melhores salários. “A produção diminuiu,
mas ainda não paramos completamente porque temos flexibilidade”,
disse o porta-voz, Jacques Rocca. “Nós devemos ser capazes de recuperar
o atraso dentro de algumas semanas desde que a greve não continue.”

AVIAÇÃO 2

Embraer afirma que aumentou disposição
de clientes para comprar aviões
Apesar da melhora, o processo de recuperação ainda é lento, disse
o vice-presidente financeiro da fabricante de jatos, Luiz Carlos Aguiar.
“Nossa percepção é que (a procura por novas aeronaves) vem
aumentando gradativamente, num processo lento de melhoria, por
conta da quantidade de campanhas de vendas. Temos clientes em
contato querendo ver preços e fazer negócios”, disse Aguiar.

Divulgação

Precisando contratar profissionais?
Anuncie sua vaga de emprego
gratuitamente na Catho Online.

Facilidade e Economia 
Além de fácil e rápido,
o cadastro é gratuito.

Qualidade e Excelência 
700 profissionais para
garantir serviços
de altíssima qualidade.

Abrangência 
É o site de classificados de
currículos e empregos mais
acessado da América do Sul.

Anuncie sua vaga de emprego em: 
http://vagas.catho.com.br

Ou pelos telefones:
• São Paulo (11) 4134-3502
• Demais localidades: 0800-77-03502

Brasileira Beraca exporta
ingredientes da Amazônia para
grandes indústrias de 40 países

O extrato de açaí, principal in-
grediente da linha que a Kiehl´s
lança mundialmente neste mês,
é fornecido por uma empresa
brasileira fundada há mais de
50 anos e com um faturamento
anual de R$ 92 milhões.

Trata-se da Beraca, um ne-
gócio completamente desco-
nhecido do público consumi-
dor, mas cada vez mais estra-
tégico para a competitividade
de grandes grupos mundiais da
cosmética, como os franceses
Yves Rocher e L’Oréal, um de
seus maiores clientes.

Embora tenha várias divi-
sões de negócios, uma das áreas
mais atraentes da Beraca é a que
justamente produz e distribui

ativos naturais e orgânicos da
biodiversidade brasileira para
as indústrias cosmética, farma-
cêutica e de fragrâncias.

Seus produtos baseados em
ativos naturais são provenientes

da Amazônia e refinados em
Ananindeua, município da Gran-
de Belém (PA).

Atualmente, a empresa en-
via seus produtos para 40 paí-
ses. “Exportamos óleos essen-
ciais, manteigas, extratos, resi-
nas e argila por quilo ou tone-
lada. Ao mesmo tempo em que
fornecemos uma matéria-pri-
ma totalmente natural, nós não
agredimos o meio-ambiente e
ainda levamos renda para vá-
rias famílias brasileiras”, conta
Filipe Tomazelli Sabará, diretor
de negócios da Beraca.

Com seis fábricas no Brasil, a
Beraca pretende faturar R$ 110
milhões em 2010, valor prove-
niente das suas divisões de nu-
trição animal e saúde, ingre-
dientes alimentares, saúde e
cuidados pessoais, e tecnologia
para tratamento da água. ■ F.T.

Com a produção
e distribuição
de ativos naturais
e orgânicos
da Amazônia,
um dos principais
negócios da
Beraca, empresa
pretende faturar
R$ 110 milhões
em 2010

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 32-33.


	P_01
	P_02
	P_03
	P_04
	P_05
	P_06
	P_07
	P_08
	P_09
	P_10
	P_11
	P_12
	P_13
	P_14
	P_15
	P_16
	P_17
	P_18
	P_19
	P_20
	P_21
	P_22
	P_23
	P_24
	P_25
	P_26
	P_27
	P_28
	P_29
	P_30
	P_31
	P_32
	P_33
	P_34
	P_35
	P_36
	P_37
	P_38
	P_39
	P_40
	P_41
	P_42
	P_43
	P_44
	P_45
	P_46
	P_47
	P_48



