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Perfil: L’Occitane

A marca de cosméticos
francesa está presente em

Design & Inovação

Dá até vontade
de ir para o
trabalho

I nspirado em antigas tradições da Pro-
vence, sua terra natal e berço do perfu-
me na França, um estudante de literatu-
ra resolveu comprar um velho alambi-

que e fabricar óleos essenciais de alecrim. Foi
assim, em 1976, que Olivier Baussan, então
com 23 anos, deu início à L’Occitane.

O nome é uma referência a uma antiga pro-
víncia que cobria o sul da França, o nordeste
de Espanha e o norte de Itália. A ideia era
misturar tradições e ingredientes do Mediter-
râneo na criação de produtos para cuidados
pessoais e para a casa.

Os vidrinhos de óleos essenciais começa-
ram a ser vendidos em feiras da região. Qua-
tro anos mais tarde, já estavam nas pratelei-
ras da primeira loja da marca, na cidade de
Volx. No fim dos anos 80, com o aumento do
volume de vendas, a empresa teve de abrir
uma fábrica na cidade vizinha Manosque, a
única do grupo até hoje.

Baussan também fez viagens pelo mundo à
procura de novos ingredientes. As árvores de
karité ele descobriu em Burkina Faso, no oes-
te da África. Com o ingrediente, criou um
hidratante para as mãos, que acabou se trans-
formando no campeão de vendas da empre-
sa. Nas contas da L’Occitane, a cada dez se-
gundos, uma bisnaga do hidratante é vendida
no mundo.

Nos anos 90, Baussan vendeu parte da com-
panhia para o empresário austríaco Reinolf
Geiger, que levou a marca para além das fron-
teiras francesas. Hong Kong recebeu a primei-
ra loja em terras estrangeiras. Nova York veio
em seguida. E pouco a pouco a imagem da
marca, associada aos campos de lavanda da
Provence, se globalizou. Está em 85 países do
mundo e registrou no ano passado um fatura-
mento mundial de€ 700 milhões.

Ancorada em conceitos como sustentabili-
dade, bem-estar e valorização dos produto-
res regionais, a marca francesa conseguiu
unir o apelo ecológico ao cosmético de luxo.

Na abertura de capital da empresa, a de-
manda dos investidores individuais superou
em mais de 100 vezes a oferta de ações reser-
vada para esse público, segundo o Financial
Times. Reinolf Geiger continua com o con-
trole da empresa. Baussan, o fundador, é hoje
o diretor artístico da marca. Aos 57 anos, é
responsável pelos desenhos retrô das embala-
gens dos produtos da marca.

foi quanto o IPO da
companhia levantou na
Bolsa de Hong Kong

é o faturamento
mundial da L’Occitane

com mais de

lojas

US$ 707
milhões

Fundada há mais de 30 anos por um
estudante de literatura, marca
francesa conseguiu unir o apelo
ecológico ao cosmético de luxo

€ 700
milhões 85 países

1,5 mil

Algumas das empresas mais cria-
tivas do mundo, como Apple, Pi-
xar e Google, são conhecidas
por, além de concentrar um sem-
número de gênios no seu quadro
de funcionários, estimular a con-
vivência e a troca de experiência
em escritórios que mais se pare-
cem com gigantescos playgroun-
ds. Diante dos resultados indis-
cutíveis alcançados por essas em-
presas, outras companhias vêm
seguindo o exemplo pelo mundo
afora.

No ano passado, a Total Ac-
cess Communication PLC, líder

em telecomunicações na Tailân-
dia, inaugurou um novo prédio-
sede na capital Bangcoc. Os
3.200 funcionários, que antes
trabalhavam espalhados por seis
edifícios, foram abrigados jun-

tos em um prédio de 20 andares
e 62 mil metros quadrados. A ar-
quitetura do espaço, que ficou à
cargo do escritório Hassel, da
Austrália, reflete a visão da pró-
pria DTAC, como é conhecida a

empresa: o ambiente foi projeta-
do para permitir a cooperação e
a comunicação entre os funcio-
nários.

Para permitir essa troca, os de-
signers se valeram de espaços co-
mo uma ampla biblioteca e um
anfiteatro circular. Eles também
destinaram um andar inteiro à
diversão: o pavimento conta
com quadra de futebol de salão,
tênis de mesa, atletismo e espa-
ços para concertos. Um terraço
aberto no topo do edifício permi-
te que os funcionários tenham
uma vista privilegiada da cidade.

Na Cidade do Cabo, na África
do Sul, fica a sede de outra em-
presa que, com o desejo de tor-
nar o horário de trabalho mais
agradável, decidiu oferecer aos
funcionários mais do que máqui-
nas de guloseimas espalhadas pe-
los corredores. A Union Swiss,

fabricante de cosméticos, enco-
mendou um prédio totalmente
sustentável ao escritório Inhou-
se Brand Architects. Os profis-
sionais acabaram criando, além
de um espaço “verde”, um edifí-
cio que favorece, ao mesmo tem-
po, a interação.

Todas as divisórias do prédio
são de vidro, o que permite a en-
trada constante de luz natural e
a consequente economia de
energia. Da mesma forma, cores
claras e jardins ajudam a criar o
clima de ambiente “ecologica-
mente correto”, que conta ainda
com bambus na decoração.

Assim como a falta de pare-
des, os amplos sofás dispostos
pelos corredores favorecem a co-
municação entre os funcioná-
rios e criam um ambiente, ao
mesmo tempo, bastante fami-
liar. / AIANA FREITAS

L’Occitane cai no charme do Brasil
Fabricante francesa de cosméticos investe boa parte do dinheiro do seu IPO no País, que deve ter o triplo de lojas até 2013

Cátia Luz

Há quase quatro meses, a france-
sa L’Occitane decidiu lançar
suas ações na bolsa. De Hong
Kong. O pregão asiático foi esco-
lhido pela relevância que vem ga-
nhando nas finanças globais e pe-
lo fato de o mercado da região
responder por mais de um terço
das vendas totais da empresa. E
em outro movimento que indica
que a fabricante de cosméticos
da Provence está cada vez mais
global, boa parte do dinheiro le-
vantado na abertura de capital
não estará na China, nem na
França: deve atravessar o ocea-
no e parar por aqui, no Brasil.

O País acaba de entrar na lista
dos mercados prioritários da
companhia. O grupo formado
por Brasil, China, Rússia, Índia e
México deve receber 65% dos
US$ 707 milhões arrecadados
com o IPO (do inglês, oferta pú-
blica inicial).

Os planos para a injeção de re-
cursos no País já estão traçados.
A empresa, que tem hoje 55 lojas
no mercado nacional, quer che-
gar a 150 em três anos. Quinze
serão abertas até março do ano
que vem. Em São Paulo, a marca
se prepara para chegar em shop-
pings como Tamboré, Center
Norte e ABC, em Santo André.
Cidades como Joinville, Londri-
na e Caxias do Sul também estão
entrando na rota da empresa.

A ideia é reforçar a presença
nas capitais e em cidades com
economias importantes nos Es-
tados. “Olhamos a cesta de com-
pra do nosso cliente. Escolhe-
mos lugares já consolidados,
com lojas de calçados, restauran-
tes, joalherias que o nosso consu-
midor potencialmente frequen-
taria”, afirma Anna Chaia, presi-
dente da L’Occitane Brasil. Os
franceses acompanham com
olhos atentos a expansão brasi-
leira. “Outro dia, depois de ler
uma notícia sobre o Brasil, um
colega da matriz me telefonou
querendo entender por que ain-
da não estávamos em Rio Bran-
co. Afinal, é uma capital.”

Não é difícil explicar o interes-
se pela operação brasileira. O
País é o terceiro maior mercado
de cosméticos do mundo, atrás
apenas de Estados Unidos e Ja-
pão. E cresce a taxas de dois dígi-
tos há mais de uma década, en-
quanto os líderes do ranking têm
exibido crescimento negativo.

Além da abertura de lojas pró-
prias, a empresa quer ampliar os
pontos de revenda no País. Re-
des de farmácias e supermerca-

dos entraram na mira da marca
francesa. “Já temos uma parce-
ria com a rede Panvel, a maior da
região Sul, que vai muito bem e
que nos serve de modelo”, diz An-
na. A companhia também se pre-
para para lançar em outubro
uma operação própria de e-com-
merce. “Nos primeiros meses, o
projeto será restrito à Grande
São Paulo. Em janeiro, estare-
mos entregando no Brasil intei-
ro”, diz Anna.

Os investimentos incluem ain-
da o portfólio de produtos. No
fim do mês, a linha de maquia-
gem estreia no País. No ano que
vem, será a vez dos produtos in-
fantis.

Investida. Até meados de
2009, a companhia francesa não
estava no País. Atuava apenas via
um importador e distribuidor lo-
cal. Em julho do ano passado, a
L’Occitane comprou a operação
no Brasil, abriu uma subsidiária
e chamou a executiva Anna
Chaia – que havia ocupado car-
gos como o de vice-presidente
de marketing da Whirlpool e de
diretora da Swarovski no País –
para assumir a presidência local.

O Brasil é hoje o quinto merca-

do mundial da marca, atrás ape-
nas de Japão, Estados Unidos,
França e Reino Unido. No ano
passado, a empresa faturou R$
102 milhões no País. E o objetivo
é crescer 35% ao ano.

Na avaliação de alguns concor-
rentes, o preço pode ser uma bar-
reira na expansão da marca. Co-
mo tudo é importado, o custo tri-
butário é alto e encarece os pro-
dutos.

Anna Chaia diz que a empresa
não tem planos de produzir no
Brasil no curto prazo. E que a
marca tem um posicionamento
intermediário no varejo. “Não
concorremos com Chanel e Dior
e nem com Natura e O Boticário.
A L’Occitane está no meio des-
sas marcas”, explica. O produto
L’Occitane mais vendido no País
é o leite firmador de amêndoas,
que custa R$ 193.

Para Marcel Motta, analista
de mercado da consultoria da Eu-
romonitor, a escala da L’Occita-
ne é ainda inexpressiva no País,
se comparada às 2,8 mil lojas do
O Boticário ou ao faturamento
de quase R$ 4 bilhões da Natura.
Mas, segundo ele, a empresa
francesa pode mesmo ganhar ter-
reno em um segmento de merca-
do batizado de masstige. O termo
é uma junção de mass (massa)
com prestige (prestígio). “O pro-
duto tem um apelo premium,
mas é mais acessível do que um
produto de alto luxo”, explica.

Tudo porque ele
trocou os livros
pelos aromas

ANDRE LESSA/AE.

● Frentes
Em outubro, a
L’Occitane
quer dar início
à operação
própria de
e-commerce
no Brasil.
A marca pre-
tende ainda
aumentar os
pontos de re-
venda no País.
Farmácias es-
tão na mira da
empresa

Pausa. Funcionários da DTAC têm biblioteca à disposição

Ecológico. Verde se espalha
pelo prédio da Union Swiss

Foco. Empresa quer reforçar presença em grandes cidades, diz a presidente da L’Occitane Brasil, Anna Chaia
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 ago. 2010, Negócios, p. N6.




