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A francesa L'Occitane, fabrican-
te e varejista de cosméticos da 
região da Provença, anuncia ho-
je sua segunda marca de produ-
tos no Brasil. Com um nome 
charmoso, mas impronunciável 
pela maioria dos brasileiros, a 
empresa lança no país a tam-
bém francesa "Le Couvent des 
Minimes", em parceria com o 
Grupo Pão de Açúcar. 

Embora as empresas estejam 
guardando a novidade a sete 
chaves, a reportagem do BRASIL 

ECONÔMICO apurou que os produ-
tos devem ser comercializados 
com exclusividade nas 159 lo-
jas do Pão de Açúcar, uma for-
ma de inserir o varejista no 
crescente e rentável mercado 
de cosméticos. 

Em paralelo, a L'Occitane en-

Na rede francesa 
de perfumaria 
Marionnaud, 
os produtos da 
Le Couvent des 
Minimes custam 
de € 5 a 27 euros 

Ed Jones/AFP 

contra uma saída para crescer 
além de seus muros, que são as 
lojas próprias da marca e as re-
des de drogarias sofisticadas. 
Procuradas pela reportagem, as 
duas empresas não quiseram 
dar entrevistas. 

Redes francesas 
Com uma pegada de produtos 
fitoterápicos e aromaterápicos 
para corpo, rosto e cabelos, os 
cosméticos da marca Le Cou-
vent des Minimes não serão 
exatamente direcionados à 
classe C, embora na rede de 
perfumaria francesa Marion-

naud, os produtos da marca 
custem de € 5 a € 27. No Brasil, 
contudo, por conta da importa-
ção, eles devem custar um pou-
co mais caro e atingir os públi-
cos A e B e um pouco do C. 

O que se comenta entre blo-
gueiros intenacionais é que es-
ta marca custa entre 10% e 
20% a menos que os produtos 
da L'Occitane. As embalagens e 
a proposta, contudo, têm mui-
tas similaridades. 

A segunda marca também 
trabalha com ingredientes na-
turais, motivo que a levou às 
gôndolas de algumas unidades 

mais chiques da rede de super-
mercados franceses Monoprix 
(leia reportagem sobre a rede 
na página 33). 

Com um bom marketing, a 
marca remete a um convento do 
século 17 do Sul da França, mais 
especificamente nos alpes da re-
gião da Provence, a nova marca 
tem como desafio repetir no Bra-
sil o sucesso da L'Occitane. 

Neste ano, a empresa de Rei-
nold Geiger, CEO e principal 
acionista, também lança a Le 
Convent des Minimes no Japão, 
um dos mercados mais fortes da 
companhia no mundo. • 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28, fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 28.




