
A vida do grupo francês L'Oréal, 
líder nas vendas de dermocos-
méticos no Brasil com as mar -
cas Vichy e La Roche-Posay, 
vai ficar mais difícil a partir de 
outubro. No próximo mês, o la-
boratório farmacêutico Cristá-
lia, um dos 10 maiores do país, 
traz para o Brasil a marca Uria-
ge, também francesa e uma anti-
ga rival da L'Oréal nas farmá-
cias de toda Europa. Mas não 
só. Hoje a empresa sediada nos 
alpes franceses pode ser encon-
trada em 55 países, o que inclui 
até a Coréia do Sul. 

Com um inves t imen to de 
R$ 20 milhões para estruturar o 
novo negócio e comunicar a 
marca francesa ao mercado, o 
Cristália promete iniciar uma en-
trada agressiva em quatro mil 
das 40 mil farmácias brasileiras 
que hoje respondem por 80% 
das vendas de dermocosméticos 
(cosméticos com fins terapêuti-
cos) no Brasil, categoria que mo-
vimentou R$ 1 bilhão no ano pas-
sado e que vem crescendo dois 
dígitos por ano desde 2005. 

Forte em anestésicos e medi-
camentos para combate da im-
potência sexual, dependência 
química, remédios para dor 
crônica e até mesmo toxina 
botulínica, o Cristália garante 
que a Uriage é apenas a primei-
ra das várias marcas de dermo-
cosméticos que passará a r e -
presentar no Brasil. 

"Estamos conversando com 
quatro empresas europeias e 
uma americana com produtos 
de alto potencial para o merca-
do brasileiro, o que inclui até 

itens capilares", afirma João Gri-
lo, gerente da unidade de negó-
cios corporis do Cristália. 

Ele explica que o mercado 
de dermocosmét icos é o que 
mais cresce na indústr ia fa r -
macêutica, estratégia que leva-
rá o Cristália a lançar, a part ir 
da próxima semana, 14 i tens 
para tratamento facial, com fo-
co no combate ao envelheci-
men to cutâneo, proteção so-
lar e t a m b é m t ra tamento da 
oleosidade. 

No início de 2012, a empresa 
colocará outros 12 itens nas gôn-
dolas, o que incluirá também 
produtos para o corpo. 

A meta é faturar R$ 23 mi-
lhões com a marca Uriage em 
2012. Seu maior desafio será 
aproximar a marca das consumi 
doras. No Brasil, Uriage é conhe-
cida entre dermatologistas, que 

atuarão como os divulgadores 
da marca entre suas clientes. 

O alvo do Cristália com a mar 
ca Uriage é o público feminino, 
de 20 a 40 anos, pertencente às 
classes A e B e um pouco da C, 
exatamente o mesmo perfil ho-
je trabalhado pela divisão de 
cosmética ativa da L'Oréal e 
também pela marca ROC, da 
Johnson & Johnson. 

A francesa Avène também es-
tá presente em muitas farmá-
cias brasileiras e, recentemen 
te, a empresa Puralnova, criada 
no país pelo francês Joel Ponte, 
ex-Natura e L'Oréal, também 
foi lançada com a meta de se tor-
nar uma das cinco mais fortes 
dos dermocosméticos até 2016. 

Como a Uriage tem um por -
tfolio de 140 itens, o Cristália 
avalia agora quais os próximos 
produtos que pre tende trazer 

Argentina 
No ano passado, o Cristália fatu-
rou R$ 600 milhões, um avanço 
superior a 10% em relação a 
2009. O laboratório com 2,2 mil 
funcionários está baseado em 
Itapira, no interior paulista, on-
de tem duas das três fábricas em 
operação. Recentemente, a em-
presa de controle familiar adqui-
riu o laboratório argentino Ima, 
especializado em oncologia. • 

para o Brasil no segundo se -
mestre de 2012. 

Todos os produtos da Uriage 
serão importados da França. Gri-
lo descartou a fabricação dos 
cosméticos no Brasil, uma vez 
que todos eles levam água ter-
mal da estância Uriage em sua 
composição e o transporte pode-
ria comprometer suas proprie-
dades físico-químicas. 
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Text Box
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