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A Globalbras não quer inventar a
roda com a Água de Cheiro. De
olho no aumento do poder de
compra da classe C, o negócio do
empresário Henrique Alves Pin-
to é oferecer um bom custo-be-
nefício. E uma das estratégias
chave na reconstrução da rela-
ção da marca com o consumidor
será o fator preço: os produtos
da Água de Cheiro serão, em mé-
dia, sempre 15% mais baixos do
que os praticados por O Boticá-
rio, rede líder em lojas de perfu-
maria e cosméticos no País.

Hoje com 36 anos, Alves Pinto
ficou conhecido do mundo em-
presarial brasileiro ao fundar,

aos 20, a construtora Tenda, es-
pecializada em casas populares
– posteriormente, a empresa foi
vendida à Gafisa. Depois de mon-
tar uma empresa na área de bebi-
das – a Globalbev, empresa que
distribui, entre outros, o isotôni-
co Marathon –, ele quer fincar os
dois pés no varejo. E não escon-
de que tem O Boticário como cla-
ro modelo: “Tenho de ser humil-
de para admitir que não sobrevi-
vo se vender pelo mesmo preço
de O Boticário. Se cobrar o mes-
mo preço, as pessoas vão com-
prar lá.”

Inovação. Na opinião de um es-
pecialista na área de franquias,
apostar em uma relação custo-
benefício simples e clara pode
ser uma vantagem para uma mar-
ca que busca se posicionar como
uma alternativa à líder. “Às ve-
zes, complexidade demais atra-
palha”, diz. No entanto, há quem

diga que um pouco de inovação
não faz mal a ninguém. Para o
consultor Eugênio Foganholo,
da Mixxer, o lançamento da no-
va marca do Grupo Boticário, ba-
tizada Eudora, mostrou que é
possível trilhar caminhos ainda
não percorridos no mercado bra-
sileiro – no caso, uma linha de
apelo sensual, nos moldes da
americana Victoria’s Secret.

Por enquanto, porém, o presi-
dente da Globalbras prefere
apostar em estratégias já consa-
gradas. Ele conta que, por cami-
nhos seguros, conseguiu multi-
plicar o faturamento da rede por
cinco, para R$ 300 milhões, em
18 meses. Para o segundo semes-
tre, a Água de Cheiro deve deixar
sua pegada em um caminho já
bastante explorado pelos rivais
Natura e O Boticário: o de produ-
tos desenvolvidos a partir da flo-
ra brasileira. “Vamos lançar a
nossa linha Amazônia”, adianta.

Para Foganholo, apenas mirar
a concorrência pode ser insufi-
ciente para o ressurgimento da
Água de Cheiro. “Isso, no fundo,
só deixa claro que não há uma
estratégia própria”, afirma. “Por
mais que se mexa na loja e na
embalagem, a parte mais comple-
xa é criar atributos que inspirem
o desejo do consumidor.” / F.S.

Negócios

Estratégia simples,
de preço baixo, para
atrair a classe C

Remédios. Sanofi pode cortar
até 700 empregos na Europa

● A holding Globalbras tem negó-
cios em segmentos diversos, da
aviação à distribuição de mármo-
re, do agronegócio à perfumaria,
do varejo ao venture capital. En-
tre as atuais apostas da empresa
está o setor de bebidas saudá-
veis. Para ganhar espaço nesse
nicho, a Globalbras comprou
uma fábrica de açaí, no Amazo-
nas, e a marca mineira de sucos
FastFruit, conhecida pelo suco
de laranja natural. Em um merca-
do dominado pelo néctar (com
baixa concentração de fruta), a
empresa quer ampliar a gama de
opções 100% naturais, com a
oferta de novos sabores. Já está
previsto o lançamento das ver-
sões maracujá, goiaba e pêssego
para a linha FastFruit. / F.S.
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Presidente da Globalbras
diz que a Água de Cheiro
vai seguir o rastro do
Grupo Boticário, mas com
preços 15% mais baixos

HENRIQUE PINTO
CEO DA GLOBALBRAS
“Chegamos à conclusão de
que não adianta querer ser
pequeno (no mercado de
cosméticos). Nossa estratégia
vai passar por novas aquisições
para que a gente ganhe
mais escala.”

Expansão. Água de Cheiro terá lojas próprias para ampliar presença da rede, diz Alves Pinto

Holding investe
no segmento de
bebidas saudáveis

Fernando Scheller

A Globalbras, holding que há
18 meses comprou a marca mi-
neira Água de Cheiro, acaba
de adquirir outra empresa do
setor, a catarinense Akakia.
Com o negócio, serão incorpo-
radas pelo menos 100 novas lo-
jas e 400 novos itens à linha de
produtos da Água de Cheiro.
Segundo o presidente da Glo-
balbras, Henrique Alves Pin-
to, a aquisição servirá de
“trampolim” para o objetivo
da Água de Cheiro de elevar
seu número de lojas para mil
até o fim deste ano.

A Globalbras decidiu com-
prar a Água de Cheiro pela ausên-
cia de uma rede “vice-líder” for-
te o bastante no País para fazer
frente a O Boticário. O empresá-
rio foi atraído pelo potencial do

mercado – segundo a Abihpec,
entidade que congrega empre-
sas de perfumaria e cosméticos
no País, a receita do segmento
cresce acima de 10% ao ano há
mais de uma década.

Desde a compra da Água de
Cheiro, a holding Globalbras já
investiu R$ 150 milhões no novo
negócio. A rede, que contabiliza-
va 269 lojas na época da aquisi-
ção, chegará a 621 unidades com
a incorporação da Akakia. Para o
Dia das Mães, a meta é ter 800
unidades. Mais 200 pontos de
venda devem ser abertos até de-
zembro.

Para garantir a expansão, a
Globalbras vai assumir o investi-
mento para a abertura de lojas
em pontos mais caros – como
shopping centers voltados às
classes A e B – e estreitar o rela-
cionamento com os chamados
“empresários de franquia”. “Te-
mos um franqueado com 13 lo-
jas. É gente que já investiu em
marcas de outros segmentos, co-
mo Spoleto, Hering e Portobel-
lo”, explica Alves Pinto. Fora o
custo do aluguel e luvas do pon-
to, abrir uma unidade da Água de
Cheiro custa R$ 100 mil.

Herança. O empresário admite
que, para chegar a uma participa-
ção relevante no mercado, terá

de superar a “herança” negativa
da marca adquirida. Depois de
rivalizar com O Boticário nos
anos 1980, a Água de Cheiro caiu
em decadência. Em 2009, quan-
do foi comprada, contabilizava
faturamento de R$ 60 milhões
em suas 269 lojas (ou cerca de

R$ 220 mil ao ano para cada uni-
dade). Já O Boticário, no ano pas-
sado, vendeu cerca de R$ 4 bi-
lhões em suas 3 mil unidades (ou
R$ 1,3 milhão por unidade, na mé-
dia). Na avaliação da maior par-
te do mercado, a marca estava
em uma espécie de “limbo”.

Embora o presidente da Glo-
balbras não revele o quanto pa-
gou pelo negócio, um empresá-
rio do setor de franquias que
também considerou a compra
da Água de Cheiro há cerca de
três anos diz que a transação de-
ve ter envolvido a troca de dívi-

das e um pequeno pagamento
em dinheiro.

Sabendo que a lembrança da
marca na cabeça do consumidor
era vaga, Alves Pinto se apressou
em fazer um “face lift” de emer-
gência na Água de Cheiro: mo-
dernizou parte das embalagens
dos produtos, acrescentou al-
guns itens, remodelou as lojas e
fez uma parceria para usar obras
do artista Romero Britto em ma-
teriais de ponto de venda e saco-
las. “Inicialmente a parceria,
que começou em novembro, iria
até março. Mas o Romero quer
se popularizar, e já fechamos
contrato com ele até 31 de de-
zembro.”

Para “turbinar” o marketing, a
empresa contratou a atriz Debo-
rah Secco como garota-propa-
ganda. “Isso foi sorte. Não dava
para a gente imaginar que ela fa-
ria tanto sucesso na novela (In-
sensato Coração) e no filme Bru-
na Surfistinha”, diz o presidente
da Globalbras.

Com uma estrela em evidên-
cia, o crescente número de fran-
queados servirá para dar escala
ao trabalho de reintroduzir a
marca no imaginário do consu-
midor brasileiro. “Esse é o tipo
de negócio que tem de ser gran-
de. É preciso ter presença maci-
ça na mídia.”

Água de Cheiro compra a Akakia, de
SC, e prevê chegar a mil lojas este ano
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Cosméticos. Aquisição de empresa catarinense faz parte da estratégia da holding controladora da empresa, a Globalbras,
de recuperar a marca adquirida há 18 meses – que já foi referência no mercado brasileiro, mas era considerada decadente

● Mais compras
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