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O grupo francês L'Oréal, maior companhia de cosméticos do mundo, está "sempre de olho" em 
novos mercados, diz a empresa, seja para encontrar atividades complementares ou para 
reforçar a presença em zonas geográficas onde está pouco presente. O grupo não faz nenhum 
comentário sobre a reportagem publicada este mês pelo jornal britânico "Daily Mail", segundo 
a qual, a L'Oréal considera fazer uma oferta pela rival americana Avon. Mas para atingir o 
objetivo fixado de conquistar, nos próximos dez anos, 1 bilhão de novos consumidores, o 
dobro do atual, a gigante francesa provavelmente deverá aumentar seu número de marcas. 
 
No início deste ano, ao apresentar os resultados financeiros de 2009, seu diretor-geral, Jean-
Paul Agon, declarou que "2010 será o primeiro ano de uma nova fase de expansão da L'Oréal". 
Desde então, o grupo adquiriu quatro empresas americanas: três delas fornecem produtos 
para salões de cabeleireiros e a quarta é um fabricante de esmaltes. 
 
Com as aquisições da Maly's Midwest e Marshall Salon Services, em janeiro, a rede de 
distribuição de produtos para salões do grupo passou a cobrir 80% do território americano. Ao 
adquirir, em junho, a totalidade do capital da C.B. Sullivan, completou a cobertura geográfica 
desse segmento de produtos profissionais no país. Em abril, a compra da Essie Cosmetics, 
fabricante de esmaltes, permitiu à marca "reforçar suas posições nesse mercado, que registrou 
forte crescimento nos últimos anos". 
 
O último grande negócio feito pelo grupo foi a compra da divisão de cosméticos e perfumes da 
grife Yves Saint Laurent em 2008. A transação, estimada em € 1,1 bilhão, permitiu a 
ampliação de sua participação no mercado de luxo, onde já está presente com marcas como a 
Lancôme. 
 
Enquanto alguns analistas não acreditam que a L'Oréal poderia comprar a Avon por não atuar 
no mesmo sistema de venda direta, outros estimam que essa operação permitiria à empresa 
avançar em mercados emergentes, os "novos países do crescimento", nas palavras da 
empresa. A China já se tornou o terceiro mercado mundial da companhia, atrás dos Estados 
Unidos e da França.  
 
"No futuro, nossos clientes serão majoritariamente chineses, indianos, brasileiros e 
indonésios", disse Agon. Os chamados "novos mercados", o que exclui a Europa e a América 
do Norte, vão realizar uma "reviravolta histórica" e se tornar, muito em breve, a primeira zona 
de atividades do grupo, segundo Agon. 
 
Os resultados do primeiro semestre de 2010 atestam a força dos emergentes no faturamento 
do grupo: na América Latina, as vendas aumentaram 12,7%. No Brasil, o crescimento 
"espetacular", diz Agon, foi de 23,7% nos primeiros seis meses na comparação com o mesmo 
período do ano passado. "O Brasil é um país que está emergindo de maneira espetacular e que 
se confirma como um dos grandes mercados mundiais de cosméticos", afirmou o diretor-geral 
em agosto passado, em uma reunião com investidores.  
 
Na Rússia, onde as vendas cresceram 17,6% no primeiro semestre do ano, o grupo inaugurou 
em setembro passado uma fábrica de xampus e tinturas para cabelo "para responder ao forte 
crescimento do mercado local". 
 
Caso surjam no mercado oportunidades de novas aquisições, a L'Oréal dispõe de alguns 
trunfos. A empresa deverá encerrar o ano praticamente sem dívidas. O grupo também possui 
o que alguns jornais franceses chamam de "tesouro de guerra": sua participação no grupo 
farmacêutico Sanofi-Aventis, estimada em € 5 bilhões.  
 
Em abril, o grupo havia declarado não estar com pressa para vender essa participação, 
considerada como uma forma de "reserva", que poderia ser mobilizada no caso de uma grande 
operação de compra, estimam analistas. 
 



Na reunião em agosto com os investidores, Agon declarou que a L'Oréal vai acelerar sua 
expansão geográfica internacional. Além disso, o grupo francês também não ficará atrás dos 
movimentos dos concorrentes e a retomada do processo de concentração no setor de 
cosméticos, com operações como a realizada em setembro pela Unilever, que comprou o 
fabricante americano de produtos capilares Alberto Culver por US$ 3,7 bilhões. 
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