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mercado

A fragrância do lucro 
Setor de perfumes movimenta mais de R$ 6 bi no País, colocando o mercado  
brasileiro na liderança global, mas marcas de luxo ainda querem ampliar presença

Por roseani rocha rrocha@grupomm.com.br

O Brasil assumiu uma curiosa lideran-
ça. Desde o ano passado, segundo a 

consultoria Euromonitor International, 
o mercado brasileiro tornou-se o maior 
consumidor de perfumes do planeta, to-

pulação consuma perfumes mais sofis-
ticados. Além disso, os impostos de im-
portação barram a ampliação das ven-
das: hoje, os importadores pagam nada 
menos que 48% de impostos, o que en-
carece os produtos para alegria da in-
dústria nacional. Quem pode, se abas-
tece de perfumes importados no exte-
rior ou em lojas de aeroportos. Com is-
so, o segmento premium tem somente 
7% de participação no varejo local. Dos 
outros 93%, quase 60% estão nas mãos 
das marcas Natura e O Boticário, sem 
mencionar o comércio miúdo e o tradi-
cional contrabando.

Há ainda players que se posicionam 
no meio termo entre o luxo e os mais po-
pulares. Um exemplo é a marca france-
sa L’Occitane, que se define como uma 
marca de “masstige”, mistura de massa e 
prestígio. É uma das que não se intimi-
dam com o domínio de empresas locais.

“O País continua a atrair empresas in-
ternacionais que investiram pesado por 
aqui em 2010 e devem continuar inves-
tindo na categoria neste ano”, diz Mar-
cel Motta, gerente de pesquisa da Euro-
monitor no Brasil.

Apesar das dificuldades do segmen-
to, como sugere o ranking global, o Bra-
sil está no radar das marcas de luxo, co-
mo atestou a visita recente do presidente 
da divisão de perfumes do grupo Louis  
Vuitton Moët Henessy (LVMH). A divi-
são comandada por Alain Lorenzo — a 
LVMH Fragrance Brands — foi criada 
em 2010 e detém marcas como Given-
chy, Kenzo, Pucci e Fendi.

Lorenzo desconversa quando o assun-
to é o peso do grupo nos mercados na-
cionais, mas revela que na França está 
em torno de 10%, ao passo que na Ale-
manha, fica entre 1 e 2%. “Não existe 
marca que seja absolutamente forte em 
todos os países do mundo. Cada marca 
tem seu perfil geográfico”, diz ele. 

As vendas de Givenchy, destaca o exe-
cutivo, são mais expressivas na França, 
Rússia, Oriente Médio e América Latina. 
A Rússia, segundo a Euromonitor, deve-

mando o posto antes ocupado pelos EUA. 
De US$ 4,55 bilhões movimentados em 
2009, subimos a US$ 6 bilhões em 2010, 
dentre os quais os EUA consumiram US$ 
5,3 bilhões. Na ponta do lápis, portanto, 

somos os mais cheirosos.
Apesar do bom momento, o mercado 

por aqui se concentra em marcas mais 
populares, pois o fator renda ainda impe-
de que uma parcela significativa da po-

Jogo rápido

M&M — Você considera o design de 
perfumes uma vanguarda em relação aos 
de outros produtos do mundo fashion?
Guedj — Não, a indústria de perfume é 
muito tradicional. A forma como pen-
sa... Ela olha para o design de uma ma-
neira que não acho que seja extrema-
mente surpreendente. Para ter inspi-
ração posso olhar para qualquer lugar, 
menos para o mercado de perfumes.

M&M — O que o inspirou a criar o Madly 
Kenzo?
Guedj — Foi a ideia de voltar às raízes 
de Kenzo, que são as cores, a alegria, 
nos anos 1970, ver o mundo “louca-
mente”. Há um pouco de loucura em 
cada mulher, o que pode ser interes-

Entre o Oriente e o Ocidente
Nos últimos dez anos, Patrick Guedj é o profissional atrás de todo o desenvolvimento de comunicação  
da marca Kenzo Parfums. Em visita ao Brasil, falou ao Meio & Mensagem sobre o que o move em termos criativos

sante. Também a forma como expressar 
essa loucura e a liberdade. Há um cam-
po grande para a criatividade.

M&M — Dentro do portfolio da LVMH, a 
Kenzo é uma marca mais jovem?
Guedj — Na indústria do luxo, pensamos 
mais na personalidade de cada marca do 
que a quem elas irão atender. Uma é muito 
diferente da outra. Qualquer marca pode 
agradar a qualquer pessoa. Pode ser que 
seja mais interessante para jovens, mas 
é por causa da ideia por trás da marca. 

M&M — Como definiria então a marca 
Kenzo?
Guedj — É um mix de coisas contraditó-
rias. Desde a sua origem tem a nature-

za como um elemento chave em todas 
as suas criações. Também tem a mistura 
de culturas, porque a marca Kenzo foi a 
primeira a juntar culturas, especialmen-
te oriente e ocidente.  Então, não existe 
uma forma de olhar o mundo como con-
formistas; fugimos dos caminhos usuais, 
incluindo o uso das cores para a marca.

M&M — O que gosta de fazer para estimular 
sua criatividade e dar frescor ao trabalho?
Guedj — Viajar, pensar. Viajar por mi-
nha conta, ir a lugares remotos, longe da 
civilização. Estar em trens, ônibus, luga-
res onde a mente possa divagar. Tento ar-
ranjar tempo para deixar o pensamento 
fluir por si. Minha última viagem foi pa-
ra Moçambique. 

M&M — Está feliz com a presença 
d a  m a r c a  n o  m u n d o  e  n o  B r a s i l 
especificamente?
Guedj — No Brasil está indo muito bem, 
há uma grande afinidade entre a marca e 
o jeito que os brasileiros têm. É um prazer 
estar aqui. Há países que não ligam para 
a marca e outros onde ela está num pa-
tamar muito alto, e o Brasil é um destes.

M&M — Qual o melhor perfume do 
mundo?
Guedj — Boa pergunta...  Não imagino 
que seja algum que esteja dentro de um 
frasco, mas algum que desperte memó-
rias muito fortes. Então, o melhor per-
fume do mundo viria da infância. Há 
muitas memórias que vêm da infância. 

Alain Lorenzo, presidente da divisão de perfumes da Louis Vuitton Moët Henessy (LVMH): “Cada marca tem seu perfil geográfico”
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rá ultrapassar o Reino Unido no consu-
mo de perfumes de luxo. Já a Kenzo vai 
bem na França, Rússia, América Latina, 
mas não no Oriente Médio e EUA. “O 
que sei é que no Brasil a Givenchy está 
em quinto lugar em fragrâncias. E Kenzo 
deve estar em sexto. São marcas muito 
boas, negócios muito grandes.”

Como categoria de acesso ao mer-
cado de luxo, a indústria de fragrâncias 
tem preços menores que os de itens co-
mo roupas, bolsas e joias. O ano de 2010 
e o primeiro semestre de 2011 apresen-
taram retomada rápida de crescimento, 
após a crise iniciada em 2008 nos países 
ricos. Tanto que o interesse em estar nos 
mercados emergentes não decorre da 
crise nos tradicionais.

“A razão para estarmos tentando nos 
desenvolver em países como Brasil e Chi-
na é porque acreditamos que haja con-
sumidores realmente interessados. Não 
deveríamos nos atrasar em chegar a es-
ses países”, avalia Lorenzo. 

A Rússia é outro exemplo utilizado 
pelo executivo: de um país com “mer-
cado zero”, nos anos 1990, hoje passou 
a ser o principal para a marca Givenchy, 
que, a propósito, não freou investimen-
tos em 2009, lançando a versão The Se-
cret do perfume Ange ou Demon, com 
campanha estrelada por Uma Thurman. 

A intenção da LVMH e outros fabrican-
tes estrangeiros é ampliar os negócios no 
Bric. No Brasil, são impulsionados pelo 
fato de que somente 40% dos perfumes 
consumidos são comprados localmente, 
60% são adquiridos em duty frees e ou-
tros países. “A Argentina, por exemplo, 

é maior para a gente como mercado do 
que o Brasil, e isso não faz sentido.” Qual 
o motivo desse descompasso? “Os pre-
ços na Argentina são a metade do que 
são no Brasil.” 

A estratégia da LVMH é ter equipes 
criativas específicas para cada marca, 
mas uma força de vendas comum, for-
talecendo a presença de todas no mer-
cado mundial. Na publicidade, Loren-
zo aposta que toda campanha de perfu-
me tem de ter uma história para contar 
e o ponto de partida é o próprio nome 
do produto e seu perfil. Justin Timber-
lake, por exemplo, foi outra face famosa 
para Givenchy, no caso do lançamento 
de Play, inspirado no universo do mp3.

Quando a conversa retorna ao Brasil, 
Lorenzo conclui que a tributação é o gran-

de empecilho.  “No Brasil, o desenvolvi-
mento do mercado de luxo nem come-
çou. O seu início, de fato, será quando os 
impostos baixarem. Este país, na verdade, 
está subdesenvolvido no desenvolvimen-
to do luxo, uma vergonha, realmente.” 

Revisão tributária
Especialista no segmento, o consultor 

Carlos Ferreirinha, da MCF, concorda com 
Lorenzo, mas prefere apontar nuan ces. Pa-
ra ele, se o Brasil e os brasileiros conseguem 
consumir em quantidade mesmo diante do 
cenário injusto de impostos e taxas, se es-
sas barreiras fossem melhoradas, o poten-
cial seria ainda maior. “O Brasil precisa de 
uma urgente revisão de impostos – cargas 
tributárias surreais e, sim, vergonhosas. Es-
te não é um pedido e uma necessidade do 

segmento de luxo, mas da econo-
mia brasileira, de todos os setores 
produtivos”, defendeu.

Movimentos do varejo 
Ainda que os impostos dos im-

portados não deem sinal de re-
cuo, o LVMH, dono de parte da 
rede de lojas Sephora, prepara a 
abertura de lojas da marca no Bra-
sil. Ano passado, a Sephora com-
prou 70% da Sack’s, loja online de 
perfumes e cosméticos de grife. 
Segundo André Montenegro, da 
Sack’s, o momento é de migração 
no site da marca Sack’s para a Se-
phora e definição dos pontos on-
de serão inauguradas as quatro 
lojas previstas para 2012, no eixo 
Rio-São Paulo. O site, que, segun-

do ele, recebe quatro milhões de visitantes 
por mês, vai continuar existindo. “Com cer-
teza, a Sephora vai se beneficiar muito da 
audiência do site, inclusive fazendo cam-
panhas em que a gente estimule, no site, a 
visita às lojas, para viverem a experiência do 
que é comprar numa loja da Sephora”, diz.

Menos impostos possibilitariam, de 
acordo com os executivos, a abertura 
de mais lojas e unidades de tamanho, 
no mínimo, duas ou três vezes maiores 
que o das atuais. Além, claro, da vinda 
de novas marcas. Neste aspecto, Monte-
negro promete para o Natal deste ano a 
Sephora Collection. E, para 2012, a Hello 
Kitty for Sephora, marca de maquiagem 
e perfumes de alto luxo (o perfume Hello 
Kitty é o mais vendido nas lojas Sepho-
ra hoje, nos EUA, segundo o executivo).

Lançamentos que a distribuidora RR Perfumes trará ao mercado no segundo semestre 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1470, p. 26-27, 1 ago. 2011.




