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Itens desenvolvidos em laboratório carioca respondem por metade da ampliação de vendas de 
2009 
 
Nos últimos anos, a L ' Oréal vem lançando no Brasil produtos voltados para as características 
da mulher brasileir a. Em 2008, o grupo fundou um centro de pesquisas no pa ís, ao lado da 
fábrica do Rio, n a P avuna. O in vestimento f oi d e US $ 30 m ilhões. D e lá  j á saíra m c inco 
inovações. Metade do crescimen to da " divisão público" (voltada ao con sumidor f inal) no ano 
passado foi resultado desses lançamentos.  
 
Um deles, aplicado na linha Elseve Reparação Total 5, fez o produto ser líder de mercado em 
menos de um ano. A úl tima novidade saí da do laboratório car ioca é o leite para tratamento  
capilar, um produto q ue ai nda não exi stia no mercado mundi al e que i naugurou uma nova 
categoria. Segundo a empresa,  o le ite p ermite con trolar o  v olume dos ca belos, sem  qu e 
fiquem pesados.  
 
O lançamento f oi f eito no in ício do  ano na l inha mais po pular, a F ructis da Garn ier e  ago ra 
estará na Hydra Max da Elséve. "O mais importante para chegar nesse público que desejamos 
é ter um produto de qualidade com preço ac essível", diz  o diretor d a empresa para América 
Latina, África e Oriente Médio, Alexandre Popoff, referindo-se à nova classe média.  
 
A diferença de preços entre as marcas Elséve (intermediária) e Garnier (mais barata) no Brasil 
varia em média de 10 % a 15%, mas segundo o ex ecutivo, pode c hegar a 30%. Isso mostra 
que a L 'Oréal ainda tem poder de fogo pa ra mudar preços e atrair novos cons umidores. 
Segundo ele, essa definição de pende do momento de c ada mercado. "Na  Índia, por exemplo, 
essa diferença pode chegar a 60%", diz. 
 
A empresa aposta tam bém no cre scimento de prod utos profissionais, voltados para salões de 
cabeleireiro. Um de seus trunfos é a chegada no mercado brasileiro de um produto que não 
utiliza amônia para de scolorir o cabelo. O diretor explica que, além de deixar os fios loiros, a 
fórmula ain da trata e os deixa sedosos. "Tem os visto resultados espetaculares. É uma 
inovação tecnológica resultante de 10 a 15 anos de pesquisa da empresa", conta o executivo.  
 
Para aumentar as vendas dos produtos de luxo , de marcas como Lanc ôme, Armani, Cacharrel 
ou Ral ph Lauren, a empresa vem apostand o na produção de embalagens mais econômicas. 
Com volumes menores e preços também, a id eia é que atingir um número maior d e 
consumidores, principalmente na classe B. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 maio 2010, Empresas, p. B4. 


