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Ninguém nega a vaidade da brasileira e seu intenso consumo por produtos de beleza. E essa 
característica, aliada ao aumento do poder de consumo, permite que as portas se abram ainda 
mais para a entrada de marcas de luxo, como a Fendi. 
 
A grife italiana, que pertence ao grupo LVMH (Moët Hennessy-Louis Vuitton), relançou sua 
linha de perfumes com a nova fragrância Fan di Fendi. Segundo a LVMH Parfums et 
Cosmétiques, a filial brasileira tem se destacado internacionalmente, e por esse motivo, o País 
sai na frente dos Estados Unidos e até de alguns países europeus no lançamento dessa 
fragrância. "O Brasil é foco da LVMH e como parte da nova estratégia mundial do grupo, vai 
ser o único das Américas a lançar Fan di Fendi. A nossa expectativa é ter a fragrância como 
uma das top 5 durante o Natal e consolidar a imagem da marca no mercado de luxo", disse 
Renato, Rabbat, diretor-geral da LVMH Parfums et Cosmétiques do Brasil. 
 
Recentemente, o grupo também lançou no País cosméticos, perfumes e maquiagens da Dior. E 
mesmo com altos preços que variam entre R$ 116 e R$ 388, esses produtos prometem ter 
uma boa venda. "Neste ano, á Dior teve um crescimento de 200% em sua linha de cosméticos. 
Por isso o Brasil é um mercado muito importante para nós. E a expectativa é continuar 
crescendo", afirmou Rabbat. 
 
Hoje a grife francesa é líder em venda de fragrância importada feminina no Brasil com seu 
perfume J Adore. E já é o segundo maior mercado da grife América Latina. "Em primeiro lugar 
vem o México porque lá não tem imposto de importação e IPI [Imposto sobre Produto 
Industrializado]. Aqui no Brasil pagamos 79% de imposto!" reclama Rabbat. 
 
A expectativa para 2011 é continuar crescendo e, quem sabe, atingir a marca de vendas da 
China onde a cada minuto, cinco unidades do sérum One Essential, da linha Capture Totale, 
era vendido. Aqui no Brasil, ele será comercializado ao preço de R$ 334." 
 
LUXO NACIONAL 
 
Também atenta ao mercado de cosméticos sofisticados, O Boticário lançou a linha de 
maquiagem Make B. e o perfume Crystal Essence. A empresa de cosméticos fez parceria com a 
Swarovski Elements e por isso, todos os produtos de maquiagem trazem em suas embalagens 
cristais. No caso do perfume, há uma corrente com pingente de cristal. "Essa parceria é ótima 
para nós, porque é muito bom estar aliado a uma marca como Swarovski, que agrada aos 
consumidores", declarou Artur Grynbaum, presidente executivo do Grupo O Boticário. 
 
Com um investimento de R$ 20 milhões, os novos produtos levaram quatro anos para serem 
desenvolvidos e já estão disponíveis em todas as lojas nacionais e dos 10 outros países onde O 
Boticário está presente. "Esses produtos têm muita sofisticação, mas continuam de fácil acesso 
ao nosso consumidor", falou Andrea Mota, diretora de marketing e vendas de O Boticário. Os 
preços variam entre R$ 19,90 e R$ 156. 
 
CAMPANHA 
 
Com um forte investimento em comunicação, O Boticário estreou no último domingo (3), no 
intervalo do "Fantástico", da Rede Globo, o filme criado pela AlmapBB-DO. O comercial, que 
também é exibido em TV fechada, mostra uma bela mulher sendo maquiada num camarim de 
desfile de moda. Quando fica pronta e atravessa a cortina, ela aparece em um restaurante e 
encontra seu companheiro, como se estivesse acabado de chegar ao local. Em seguida, entra a 
assinatura da campanha: "Make B., a maquiagem que deixa você linda e ainda cuida da sua 
pele". 
 
A ação publicitária também contempla anúncios em revistas, outdoor e ações em internet e 
redes sociais, além de um publieditorial na revista TPM. 
 



Por sua vez, a Dior investe em filme para TV fechada e anúncio em revista para seus 
perfumes. Já os cosméticos têm outra estratégia de comunicação: material em PDV e 
marketing de relacionamento com dermatologistas. A Fendi tem filme em TV fechada, anúncio 
em revista e ação em PDV. 
 
Todas as campanhas de LVMH Parfums et Cosmétiques são criadas pela MPG, de Miami, e 
adaptadas no Brasil pela Euro RSCG. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 4 out. 2010, p. 25.  
 


