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O austríaco Reinold Geiger, pre-
sidente mundial da marca fran-
cesa de cosméticos L’Occitane,
está muito confiante no Brasil e
acredita que nem mesmo a in-
flação em rota ascendente po-
derá atrapalhar o desenvolvi-
mento do negócio no país.
“Não vamos vender menos.
Pelo contrário, devemos repetir
o crescimento de 30% que ti-
vemos no Brasil em 2010. O po-
der de compra do brasileiro au-
mentou e vamos, absoluta-
mente, avançar muito mais no
país”, afirma.

Embora considere a inflação
um difícil problema a ser resol-
vido, Geiger diz que o governo
brasileiro está tomando suas
medidas e que a alta nos preços
não está “fora do controle”,
com inflação de 10% a 15%.

Ao lado da China e da Rús-

sia, o Brasil é a operação que
apresenta a maior taxa de cres-
cimento da L’Occitane no
mundo. Já em termos de fatu-
ramento, o país é a quinta
maior operação da marca no
mundo. A tendência é de au-
mentar esta posição.

Depois de abrir 16 lojas,
lançar 80 produtos, criar seu
ambiente de comércio ele-
trônico no Brasil e iniciar as
vendas no canal farmácia, a
operação nacional da L´Occi-
tane deve inagurar 20 lojas no
ano fiscal de 2011, que tem iní-
cio em 1 de abril.

Hoje, Geiger admite que o
maior desafio da L’Occitane no
Brasil é o fato de ter de ficar pre-
so à importação de produtos.
Todo portfólio da empresa é fa-
bricado exclusivamente em
Provence, na França.

Quando questionado sobre a
possibilidade de partir para a
produção local, Geiger ri e solta

um “nunca diga nunca”, mas
deixa claro que não há um pro-
jeto desse tipo no momento. Ele
lembra também que não dá para
fabricar produtos no Brasil ou
na China, por exemplo, quando
a própria embalagem diz que
eles são feitos em Provence.

Essa resposta, contudo, não
impossibilita a L’Occitane de,
no futuro, criar uma segunda
marca no Brasil — esta é uma
estratégia que vem sendo ado-
tada por várias companhias
para conquistar consumidores
emergentes. Além desta vanta-
gem, a empresa também poderá
fugir da importação e, quem
sabe, adotar para falar ingre-
dientes brasileiros em suas li-
nhas de produtos.

O bilionário mercado de ven-
das diretas, que faturou R$ 26
bilhões no ano passado no Bra-
sil, não deve entrar para o radar
da L’Occitane que prefere man-
ter seu modelo de lojas próprias

e franquias e parceria com far-
mácias e free shops.

Atualmente, a L’Occitane tem
capital aberto na Bolsa de Hong
Kong, uma vez que a China é o
mercado onde os produtos fran-
ceses têm a maior saída. Futura-
mente, contudo, Geiger não
descarta abrir capital da empre-
sa no Brasil.

Expansão
Atualmente a L’Occitane tem 70
lojas no Brasil. A meta é chegar
a 90 até o final deste ano e a 170
em 2013. No ano passado, a
L´Occitane faturou R$ 132 mi-
lhões no país, 30% a mais que
2009. A meta, para daqui dois
anos, é ousada: atingir R$ 500
milhões em vendas até 2013.

Globalmente, a L’Occitane
faturou € 612 milhões em 2009.
Em 2000, a receita registrada
foi de € 53 milhões. Os núme-
ros globais de 2010 só serão
anunciados em abril. ■

Presidente mundial da L’Occitane
prevê expansão de 30% no país
Apesar da inflação, Geiger acredita que mercado brasileiro vai se manter aquecido

O Brasil é uma
das três operações
que apresentam a
maior taxa de
crescimento da
L’Occitane no mundo

EXPORTAÇÃO

Vendas externas de papel e celulose somam
US$ 1,12 bilhão com crescimento de 17,2%
O saldo da balança comercial da indústria brasileira de papel e celulose
nos meses de janeiro e fevereiro é de US$ 782 milhões, o que representa
uma elevação de 11,6% em relação ao saldo acumulado em janeiro
e fevereiro de 2010. Nos dois primeiros meses deste ano, a produção
de celulose chegou a 2,32 milhões de toneladas, o que equivale
a uma elevação de 0,5% em relação ao primeiro bimestre de 2010.

RESULTADO

Copel registra lucro líquido de R$ 1 bi em
2010, total 24% superior ao do ano anterior
A estatal paranaense de energia obteve uma receita líquida R$ 6,9 bilhões
no acumulado de 2010, alta anual de 10,4%. A Copel atribuiu a expansão
no faturamento, principalmente, ao aumento de 7,5% na receita de
fornecimento de energia elétrica, ao crescimento de 5,2% no consumo
do mercado cativo, à extinção da política de desconto tarifário
e ao repasse tarifário médio de 2,46% a partir de junho de 2010.

Divulgação

RESULTADO

30%
Foi o crescimento da empresa
no Brasil em 2010. Os resultados
foram tão animadores que a
fabricante planeja repetir o
mesmo desempenho este ano.

MERCADO

5º lugar
É a posição da operação
brasileira no ranking dos maiores
faturamentos da L’Occitane.
São hoje 70 unidades no país,
meta é alcançar 170 em 2013.

PRODUTOS

80
Itens foram lançados pela
companhia francesa no Brasil
durante o ano passado. Uma das
principais apostas são os itens
à base de manteiga de Karité.

Ed Jones/AFP

Reinold Geiger: atento ao maior
poder de compra do brasileiro

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  30 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 24.
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