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FREQUÊNCIA

92%
é o percentual de brasileiras de
15 a 65 anos que utilizam loção
hidrante corporal. Em 2006, este
percentual era de 73%. Elas usam
o produto 11 vezes por semana.
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Cerca de uma semana após anun-
ciar os resultados globais de 2010
e admitir que poderia investir em
outras categorias e marcas para
manter-se em rota crescente no
Brasil, um dos grandes destaques
de seu balanço financeiro, o gru-
po francês L’Oréal, a maior com-
panhia de cosméticos do mundo,
acaba de anunciar a ampliação de
sua marca Garnier no país.

A partir de amanhã e até
abril, as prateleiras das farmá-
cias e supermercados de prati-
camente todo o país passam a
receber as loções hidratantes de
Garnier batizadas de Body Nutri
Intensivo 7 dias, a segunda
marca mais importante do gru-
po em todo o mundo.

Presente no Brasil desde
2000, a Garnier era, até pouco

tempo atrás, um marca associa-
da a cabelos, o que inclui as tin-
tas Nutrisse e os xampus e con-
dicionadores Fructis.

De olho no tamanho do mer-
cado brasileiro de desodorantes,
dono do maior volume comer-
cializado no mundo, a L’Oréal
lançou, em 2008, a marca Bí-o,
de desodorante spray e roll-on.
Hoje, a companhia garante ter
5,5% de participação.

O problema é que o Brasil vi-
nha explorando pouco a marca,
que é muito forte não só na
França, mas em praticamente
toda a Europa e nos Estados
Unidos. Criada há mais de cem
anos, Garnier tem um portfólio
mundial com mais de 200 itens,
que vão de tratamento da pele
ao tratamento capilar, proteção
solar, coloração e desodorante.

A decisão de entrar agora em
loções hidratantes tem a ver

com três movimentos: o avan-
ço do Brasil no balanço finan-
ceiro da companhia — o fatu-
ramento saltou 20,9% chegan-
do a R$ 1,64 bilhão —, brechas de
mercado inexploradas e a derro-
cada consumista da classe C.

Pesquisas conduzidas pela
L’Oréal comprovam um salto na
compra de cosméticos. Em
2006, 73% das brasileiras entre
15 e 65 anos utilizavam hidra-
tantes corporais. Hoje, explica
Pedro Janowitzer, diretor de
marketing de Garnier, este ín-
dice saltou para 92%.

O executivo acredita que o
crescimento foi incentivado
pela classe C, que passou a utili-
zar o produto frequentemente.
Em média, a brasileira hidrata o
corpo 11 vezes por semana.

Para disputar este mercado,
que é liderado pela Nivea e se-
guido pela Hypermarcas (dona

de Monange e Paixão) e pela
Johnson & Johnson, a Garnier
está lançando o Body Nutry de
olho nas mulheres da classe C. A
briga pela consumidora será por
preço — R$ 6,15 a unidade, no
caso de Garnier.

Mas não é só aí que a compa-
nhia ganha. O grupo L’Oréal
tem uma cadeia logística forte e
investe agressivamente em pu-
blicidade. A marca Garnier es-
colheu a cantora Ivete Sangalo
como porta-voz de Nutrisse
desde 2003.

Janowitzer diz que será natu-
ral para a mulher que compra
um produto Garnier migrar para
o hidratante da marca. E o Car-
naval vai ajudar. Em Salvador,
Garnier estará presente no trio
elétrico de Ivete Sangalo e no
camarote que leva a assinatura
da cantora, onde será montado
o Espaço de Beleza Garnier. ■

FATURAMENTO

Garnier quer ficar tão grande
no Brasil quanto é na Europa
Segunda marca mais vendida do Grupo L’Oréal estreia amanhã na categoria de loções corporais

R$ 1,64 bi
foi o total de vendas registrado
pela subsidiária brasileira
da L’Oréal no ano passado.
O valor foi 20,9% superior
ao registrado em 2009.

PREÇO

R$ 6,15
é o preço sugerido pela Garnier
para o produto no ponto de
venda. O objetivo é atrair
a classe C, na qual se encontra
50% da população brasileira.

Divulgação

ÓLEO E GÁS 1

Estaleiro da OSX recebe licença ambiental
para construção em São João da Barra
A unidade de construção naval do Açu da OSX Construção Naval, do
empresário Eike Batista, teve a expedição de sua licença prévia aprovada
pela Comissão Estadual de Controle Ambiental, da Secretaria de Estado
do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro. “A localização estratégica
posiciona a UCN Açu próxima a grandes siderúrgicas e termelétricas,
e a 150 km da Bacia de Campos”, informa a companhia em comunicado.

ÓLEO E GÁS 2

Canadense Niko Resources pode
disputar blocos de petróleo no Brasil
A empresa canadense que explora petróleo e gás em sete países
informou que planeja participar dos leilões de blocos de exploração
no Brasil ou comprar participações em áreas já concedidas.
A Niko, que tem sede em Calgary, estudou ativos que a OGX, a Shell
e a Petra Energia estão vendendo no Brasil, disse Marty Wittstrom,
gerente geral da companhia para a América do Sul.

Divulgação

“Garnier entrou
no mercado de
desodorantes em
2008 e já tem 5,5%
de participação
de mercado.
O objetivo é crescer
rapidamente com
loção hidratante
e de carona na
força da marca

Pedro Janowitzer

Janowitzer, diretor de
marketing da Garnier,
marca nascida há mais de
100 anos e com 200
produtos no portfólio global


