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Rede gaúcha de vestuário é a
maior compradora de perfumes
de luxo do grupo francês

O mercado de cosméticos e
perfumes importados de luxo
tornou-se acessível à classe C,
que parcela em até 12 vezes a
compra de fragrâncias de R$ 150
a R$ 200 em lojas de departa-
mentos e no comércio ele-
trônico. “O Brasil está desco-
brindo os perfumes seletivos
(importados de luxo)”, afirma
Cristina Conforto, diretora de
marketing da L’Oréal Brasil.

Hoje, a penetração dos per-
fumes no mercado brasileiro é
alta, mas a destes produtos im-
portados e de luxo ainda é bai-
xa, embora crescente. Atual-
mente, esses perfumes res-
pondem por cerca de 8% do
total de fragrâncias vendidas
no país. “No ano passado,
cresceu 10% e a previsão era
repetir este percentual neste
ano. No entanto, como as ven-
das vêm surpreendendo, acho
que o país crescerá 13%”, con-
ta a executiva.

Embora Cristina diga que “o
céu é o limite” para alavancar
as vendas de perfumes impor-
tados no país, o grande desafio
é a distribuição. O país tem
por volta de 500 pontos de
venda - de perfumarias a lojas
multiprodutos que comercia-
lizam fragrâncias - para aten-
der uma população de mais de
190 milhões de brasileiros.
“Há menos perfumarias do
que a gente gostaria, embora
existam boas em grandes ca-
pitais como São Paulo, Rio de
Janeiro e Salvador.”

Contudo, ela fala da dificul-
dade de chegar em outras ci-
dades como as do Norte do
país. Há, hoje, 350 cidades
brasileiras sem uma única loja
deste tipo.

A Renner é frequentemente
apontada pelas diferentes gri-
fes de perfume como uma saí-
da para as vendas. A rede, que
tem 124 lojas espalhadas por
todos os estados do país, é a
principal compradora de per-
fumes da L’Oréal Brasil hoje,
conforme informa Cristina.
“Além de estar espalhada por
todos os estados, a Renner dá
maior acessibilidade à popu-
lação, uma vez que parcela as
compras.”

Sites como o Sacks também
são importantes para os per-
fumes da empresa francesa
chegarem a cidades onde não
há uma única perfumaria. “A

Sacks é o nosso primeiro ponto
de venda no país, seguido pela
loja virtual da Lancôme, que
está no ar há três anos no Bra-
sil”, afirma Cinthia Marino,
diretora de marketing de Lan-
côme. O objetivo, segundo ela,
é chegar onde a perfumaria
não chega.

Aroma nordestino
A mulher que vive no Nordeste
gosta de perfume forte e mar-
cante, garantem as executivas
da L’Oréal. A matriz francesa é
que parece não entender esta
predileção. Eles pensam que
os perfumes frescos é que vão
fazer mais sucesso aqui, pelo
fato de o Brasil ser um país
tropical. “Temos sempre que
explicar que as mulheres, em
especial as do Nordeste, gos-
tam de perfumes marcantes”,
diz Cinthia. ■ F.T.

Expectativa da
companhia
de cosméticos
é de vendas 13%
maiores neste
ano. Maior desafio
no país hoje
é a distribuição

França, para conhecer a história da marca

localizados na França, nos
Estados Unidos e no Japão.
Para conhecer com mais
profundidade o universo de
Lancôme, a marca levou
recentemente um grupo de donos
de perfumarias brasileiras ao
Vale do Loire. Atualmente, 80%
das vendas da marca no país
vêm das linhas para rosto, corpo
e cabelo. Os 20% restantes
referem-se à área de perfumaria.

Hoje, a marca está presente em
500 pontos de venda do país.
Embora esteja oficialmente
no Brasil há 20 anos, o país não
é o mercado de maior
crescimento para a marca.
A Ásia é a região que apresenta
a expansão mais acelerada da
Lancôme no mundo. O início da
produção no Brasil, por sua vez,
poderia aumentar o giro dos
produtos e sua receita. F.T.

L’Oréal cresce na cola
da Renner e da Sacks
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PERFUME DE MULHER

Cinthia Marino, diretora da
Lancôme no Brasil: “Quando
o preço é atrativo, o volume

de vendas quadruplica”

Chega ao país, em
outubro, um Armani
“floral aquático”

“Há por volta de 500
perfumarias para uma
população de mais de
190 milhões de brasileiros.
A internet é um caminho
para chegarmos a cidades
não atendidas”

Fragrâncias da família
olfativa chamada de
“floral aquática” estão
na moda por unir notas
leves florais à notas
marinhas e aquáticas.
Atento a esta tendência,
o grupo L’Oréal lança
em outubro, no Brasil,
o perfume Acqua di Gioia,
de Giorgio Armani.
A fragrância é baseada
em três acordes: folhas
de menta/limão siciliano
(vegetação), jasmin
hidropônico (água) e açúcar
mascavo/cedro (terra.).
O frasco de 30 ml custará
a partir de R$ 179.

Cristina Conforto
Diretora da
L´Oréal Brasil

BNDES financia R$ 246,6 mi à Fosfertil
O conselho de administração da Fertilizantes Fosfatados, empresa
controlada pela mineradora Vale, aprovou a contratação de um
financiamento de R$ 246,6 milhões com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). “Os recursos serão
integralmente utilizados na execução do projeto de Expansão do
Complexo Industrial de Uberaba, que tem investimentos orçados em
R$ 462 milhões (líquido de impostos recuperáveis)”, informa a empresa.

Divulgação

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 23.
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