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Afrancesa L'Occitane apresentou, na semana passada, balanço de 2010 referente às operações 
no Brasil e sua principal aposta em 2011, a linha Karité, cuja matéria-prima é a manteiga de 
karité. A empresa também reforçou que o País é "prioridade" para os negócios da companhia. 
 
O austríaco Reinold Geiger, ceo mundial da L'Occitane, veio ao País especialmente para lançar 
o novo portfolio. O executivo apresentou projetos sociais com quatro comunidades de 
mulheres em Burkina Fasso, oeste do continente africano, de onde a empresa' Compra, 
anualmente, 260 toneladas de manteiga de karité utilizadas na tradicional linha de cosméticos. 
 
O trabalho social se estende desde 1989 e foi institucionalizado em 2006, com a criação da 
Fundação L'Occitane naquele país. "O DNA da nossa empresa é formado pelos valores 
autenticidade, sensualidade e respeito. A Fundação L'Occitane é a materialização deles", 
salientou Geiger. 
 
Com depoimentos em vídeo de Olivier Baussan, descobridor da matéria-prima pela companhia 
em 1989, e de uma das mulheres das comunidades apoiadas pela fundação, a história da 
manteiga de karité foi a base para a apresentação do novo portfolio. "Produtos desse fruto são 
best-sellers emblemáticos. O karité tem característica de ser multifunção, principalmente para 
o Brasil, já que é um emoliente para pele e cabelos ressecados", apontou Laura Barros, 
diretora de marca da L'Occitane. 
 
Em 2010, a empresa cresceu 30% no País, com lançamento de 80 produtos e inauguração de 
16 novas lojas. No mesmo ano, entrou para o e-commerce e investiu em parcerias com três 
grandes redes de farmácias, DrogaRaia, Drogaria São Paulo e Drogasil, para a comercialização 
dos cosméticos. Para a companhia, o Brasil é a quinta operação mais importante em nível 
mundial 
 
A meta para este ano é crescer mais 35%, lançar 150 produtos e inaugurar outras 20 lojas. "A 
matriz tem trabalhado muito conosco, nosso ceo tem nos apoiado com entusiasmo", destacou 
Anna Chaia, presidente da L'Occitane no Brasil. 
 
No País, a maioria das lojas é própria e os maiores franchisings estão no Nordeste. "Prezamos 
fazer nós mesmos a gestão de varejo e do ponto de venda", apontou Anna. Neste ano, será 
inaugurado um centro de distribuição em Jundiaí, o que irá triplicar a capacidade de 
importação e abastecimento da companhia no País. 
 
Outra meta significativa é reduzir cada vez mais o espaço entre os lançamentos na Europa e a 
chegada dos produtos ao País. Em dezembro, pela primeira vez, haverá lançamento 
simultâneo na França e aqui. "O Brasil é o terceiro maior mercado de cosméticos do mundo e 
está caminhando para se tornar o segundo. É uma das prioridades da empresa até pela 
situação econômica experimentada hoje", ressaltou Laura. 
 
Para promover a marca, a empresa aposta na experiência de compra, com foco no PDV e no 
lançamento constante de produtos. A cada três semanas, as vitrines são modificadas, com o 
intuito de renovar as lojas. "Teremos 18 ciclos anuais (modificação das lojas), contra 15 do 
ano passado. O consumidor tem que se sentir num pedacinho da Provance". 
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