
L’Occitane busca expansão no Brasil 
Laura Barros 
 
Depois de fazer o seu IPO na China em julho do ano passado, a L’Occitane, primeira 
companhia francesa a abrir capital na bolsa de Hong Kong, mirou os mercados emergentes.  
 
Parte dos US$ 707 milhões que levantou com a oferta de ações foi destinada a países como 
Brasil, Rússia, Índia e México. Há 14 anos no País, a L’Occitane começa um plano de expansão 
para ter alcance nacional. No ano passado, faturou R$ 132 milhões no mercado interno. A rota 
de seus produtos, antes restrita ao Sudeste, foi ampliada, e cidades fora do eixo Rio-São Paulo 
ganharam importância. Para comunicar a marca, aposta no aumento da visibilidade e de 
canais de contato com consumidores, com a abertura de 30 novas lojas até 2013. Em 
entrevista ao propmark, Laura Barros, diretora de marca, fala dos desafios da companhia que 
tem na Provence a inspiração de seus produtos  para atuar em mercados tão distintos. O 
Brasil, como de praxe, está no topo das prioridades da empresa. 
 
Quem é a marca L’Occitane? 
 
A L’Occitane é uma marca absolutamente autêntica, com 35 anos de criação, mas com valores 
que estão em voga, como sustentabilidade e beleza verdadeira. Principalmente, uma marca 
que conta histórias verdadeiras. Sempre partimos de um ingrediente da natureza que serve 
como inspiração. A própria natureza nos conta uma história – por meio de seus ingredientes 
da Provence e descobrimos em nossos laboratórios como transformar isso num segredo de 
beleza. 
 
No Brasil, vocês tornaram-se, em 2009, uma subsidiária da França. Em comunicação, 
o que mudou? 
 
Começamos a ancorar a marca numa comunicação multicanal. Acredito que, hoje, o foco é 
aumentar o número de contatos da marca com a consumidora e trazer mais proximidade. Faz 
relativamente pouco tempo que abrimos canais de farmácia e de drogaria, além do e 
commerce. Em termos de comunicação, buscamos desenvolver a marca para torná-la mais 
acessível e ter contato direto com a consumidora. 
 
Como foi a tradução dessa estratégia em peças de comunicação? Ou o grande foco de 
vocês é mesmo no PDV? 
 
Como temos vários pontos de contato, começamos com investimento em mídia. Trabalhamos 
muito com o meio revista, amostras, uma comunicação que consiga fazer com que levemos 
uma parte da Provence para a consumidora. Essa é uma marca que tem história muito 
interessante, e queremos comunicar isso. O PDV é um foco porque entra como experiência da 
marca. Toda a comunicação que fazemos, obviamente que é também para aumentar o ROI 
[Retorno sobre Investimento] e melhorar o conhecimento da marca, mas principalmente para 
encantar a consumidora e chamá-la para experimentar a L’Occitane. 
 
A comunicação em mídia impressa, geralmente, é destinada a quais títulos? 
 
Publicações femininas que tenham afinidade com nosso público-alvo. A nossa agência 
[Ogilvy&Mather] faz uma análise dos títulos que conversam com nosso target. 
 
E por que não utilizam modelo em campanhas? 
 
Na verdade, nossos porta-vozes são nossos ingredientes, com os quais contamos nossa 
história. As peças da L’Occitane não trabalham figuras humanas, mas o poder dos 
ingredientes. O objetivo é que você olhe uma peça e seja transportado para uma parte da 
Provence, para um campo de lavanda, de mortelle. É isso que queremos trabalhar. 
 
Quais são as grandes praças da marca hoje? 
 A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.



São Paulo, absolutamente. Rio de Janeiro, toda a parte do Sul, como Caxias do Sul, Londrina e 
Maringá, além de Brasília e Belo Horizonte, com muito potencial, também estão na rota de 
desenvolvimento da marca, e de novas inaugurações, inclusive. 
 
Vocês têm um plano de expansão para a marca. Qual é a meta? 
 
Queremos acelerar a abertura de lojas. Estamos com 70 e queremos chegar a 100 no prazo de 
12 a 16 meses. Também iremos nacionalizar o e-commerce. Hoje, só trabalhamos o Estado de 
São Paulo e esperamos, muito brevemente, ter atuação nacional. Para isso, trabalhamos com 
centros de distribuição, coisas que são importantes. 
 
E essas lojas vão para as novas regiões onde a marca está atuando ou para os 
grandes centros? Como será essa distribuição? 
 
Sim, as lojas irão para novas regiões. Mas há outras sendo inauguradas também em São Paulo 
e Rio de Janeiro. O objetivo é aumentar a capilaridade onde a marca tem mais potencial. 
 
Como a L’Occitane, uma marca com posicionamento ecochique, trabalha o 
crescimento da classe C? 
 
A marca é para qualquer consumidor que tenha os mesmos valores que nós. A L’Occitane é 
superconvidativa, acredito que trabalha menos com segmentação social e mais com 
segmentação psicográfica, com pessoas que acreditam no poder de ingredientes naturais, na 
sustentabilidade como meio de vida e não como fenômeno de moda. É uma marca com 
valores. Não importa para a L’Occitane se você é classe A, B ou C, mas, sim, se está disposta 
a consumir a nossa marca mais por afinidade que por acessibilidade. 
 
A companhia, que decidiu abrir seu IPO na China, tem no Japão o seu maior mercado 
e elegeu o Brasil como prioridade. Como é trabalhar o DNA francês da L’Occitane em 
mercados tão distintos? 
 
É muito fruto da globalização, que te leva a trabalhar várias facetas da marca. Com o volume 
de lançamentos que temos, 150 produtos por ano, você acaba tendo itens interessantes para o 
mercado asiático, o brasileiro, o americano e o europeu, porém sempre inspirados nos signos 
da Provence. É como se aquela região tivesse vários segredos de beleza, que podem ser 
mundializados e tornarem-se relevantes para vários grupos. 
 
Como é a definição dos lançamentos que são feitos para cada mercado onde atuam? 
 
Trabalhamos muito com sazonalidade, com lançamentos de inverno, verão e de datas 
comemorativas. Nossos lançamentos são absolutamente internacionais. O que temos são 
enfoques diferentes em função de cada mercado e fazemos algumas adaptações. Tem 
fragrâncias, por exemplo, que agradam mais o Japão, outras, que agradam mais o brasileiro. 
Temos nosso mix de lojas e adaptamo-nos a isso. No caso de Angelica [linha lançada em 
agosto no Brasil], o objetivo foi trazer produto com alto FPS. Sabemos que, no Brasil, é 
importante que você tenha proteção solar, mas numa textura adaptada à pele da mulher 
brasileira. O nosso hidratante tem FPS 40, algo não muito comum em cosmético. A ideia é 
trabalhar com especificidades do Brasil e entender quais serão o nosso foco. 
 
Das linhas da L’Occitane, com quais o público brasileiro tem mais identificação? 
 
Um dos nossos best-sellers em termos de fragrância é a Verbena e, em termos de cuidados 
faciais, é Imortelle. Cuidados com o corpo, a linha de amêndoas é o grande sucesso. São 
linhas que têm representatividade muito grande no Brasil. A Verbena é uma fragrância cítrica e 
podemos utilizar o ano inteiro. Imortelle, muito pelo cuidado facial anti-idade, tem uma oferta 
muito completa. A de amêndoas  combina com a mulher brasileira. Com a exaltação da 
sensualidade e do corpo, passa a ter uma relevância muito grande. 
 
Vocês começaram a diminuir o prazo do lançamento de produtos entre Europa e Brasil.  A ut
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Querem chegar a um ponto em que haja simultaneidade na chegada dos produtos? 
 
Para alguns lançamentos, é interessante, especialmente em épocas festivas, como Dia das 
Mães e Natal. Mas há outros que, por uma questão de sazonalidade, é impossível. Não posso 
lançar aqui uma linha de karité, de hidratação para o inverno, ao mesmo tempo que a França 
está num momento oposto. Há coisas que não serão possíveis por essa questão. 
 
O que o mercado brasileiro pode esperar para o segundo semestre? 
 
Primeiro, o grande lançamento da linha Angelica, uma nova planta ainda inédita na gama de 
cosméticos, que poderemos trabalhar. É muito interessante quando descobrimos algo na 
natureza, entendemos como funciona e de que modo pode melhorar a pele da consumidora, 
além de ter uma patente por trás disso. O que fazemos é aliar o poder da natureza com uma 
performance absoluta de produto. Essa é uma linha que foi lançada há dois meses na Europa e 
chega no dia 14 de agosto às lojas brasileiras. 
 
Há pouco mais de um ano, a L’Occitane iniciou parceria com drogarias e farmácias. 
Como é o trabalho para manter a identidade da marca nesses locais? 
 
A nossa ideia é trabalhar L’Occitane numa área específica. Trabalhamos com mobiliário 
próprio, nunca estamos na gôndola com outros produtos. 
 
Temos móveis específicos, de madeira escura, as mesmas cores usadas em nossas lojas. 
Tentamos criar um espaço L’Occitane dentro das drogarias, do mesmo modo que trabalhamos 
nas lojas do dutyfree. 
 
E vocês continuam sem trabalhar com franquia? 
 
Temos algumas, mas nosso plano de expansão não prevê atuar com franquia. 
 
Por que essa determinação? 
 
Os franqueados são parceiros incríveis, mas, no momento, a opção é trabalhar com lojas 
próprias, para poder desbravar outros mercados que os franqueados não tenham tanto 
interesse de entrar com a gente. 
 
Quem são os principais concorrentes da L’Occitane no Brasil hoje? 
 
Aqui no Brasil, não acreditamos ter concorrentes, muito por trabalhar nesse cenário 
internacional. Quando olhamos nossos concorrentes internacionais, eles não estão implantados 
no Brasil. Há uma série de marcas brasileiras sensacionais, mas que não trabalham com o 
mesmo conceito e mesma experiência de loja que temos. Por enquanto, dentro dos valores da 
L’Occitane, não temos concorrentes dentro do Brasil. 
 
Qual o market share? 
 
Não trabalhamos com market share, mas com nosso crescimento interno. O parâmetro é o 
crescimento no Brasil versus o da L’Occitane no mundo e total de lojas no País. 
 
Foi divulgado que a loja do Iguatemi tem o maior faturamento entre os pontos de 
venda da L’Occitane. Como é o seu desempenho? 
 
Sim, é verdade, ela tem o maior faturamento da L’Occitane no Brasil e, globalmente, está 
entre as Top 10 em faturamento mundial. O mercado brasileiro de cosmético é surpreendente. 
Nada mais justo que fazermos parte dos Top 10 da marca em faturamento. 
 
Faz 14 anos que a marca está no Brasil. O que aprendeu com o mercado local? A ut
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Aprendeu muito com os hábitos da brasileira. O brasileiro é um indivíduo muito inovador. O 
que fizemos foi acelerar o ritmo de lançamentos aqui, trazer cada vez mais produtos, muito 
como resposta ao apetite da consumidora, algo que a marca conseguiu entender e captar.  
 
Outro ponto é que a brasileira gosta também de entender o que há por trás do produto, tem 
curiosidade muito grande para compreender o funcionamento, os ingredientes. Isso significa 
que temos uma demanda maior por treinamento, para contar nossa história, trabalhar o 
contexto. A brasileira gosta de produto bom, cheirinho agradável, mas quer entender o que há 
por trás. 
 
É possível a marca trabalhar com ingredientes locais? 
 
A L’Occitane já trabalhou no passado com o Buriti, da Amazônia, para um protetor solar. Foi 
uma linha que teve edição limitada. Nada impede que no futuro a gente retrabalhe isso. Hoje, 
estamos realmente muito inspirados em ingredientes da Provence. Ainda há muitos 
ingredientes para descobrirmos naquela região. Sabemos que a biodiversidade brasileira é 
uma das maiores do mundo, mas ainda há muito o que ser trabalhado na Provence, e achamos 
que já existem marcas fazendo um supertrabalho com isso [com os ingredientes brasileiros]. 
 
Quem é o público da L’Occitane? 
 
São as pessoas que se identificam com os valores da marca. 
 
Mas vocês não têm um raio x de quem compra L’Occitane? 
 
São homens e mulheres. Temos uma linha masculina muito bem desenvolvida, a Verdon. Há 
um público que utiliza L’Occitane todos os dias e há os que dão de presente também. São 
perfis diferentes. É muito mais uma questão de valores e de afinidade. De gente que pensa 
como a gente. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 ago. 2011, p. 15 
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