
Na França, a Disneylândia dos
perfumes, cremes e maquia-
gens, a marca Avène lidera as
vendas de dermocosméticos -
itens para tratamento facial, cor-
poral e capilar produzidos a par-
tir dos mesmos critérios e con-
troles usados na fabricação de
medicamentos. No Brasil, com
exceção dos consultórios derma-
tológicos, a Avène é praticamen-
te uma desconhecida. À venda
no país desde 1999, a operação
local ainda não trouxe lucro pa-
ra a companhia e encontra-se a
quilômetros de distância da lí-
der do mercado nacional, La Ro-
che-Posay, da L’Oréal, e de ou-
tras marcas como ROC, da J&J.

A partir do próximo mês, o
francês Eric Pousset, diretor-ge-
ral da Pierre Fabre no Brasil, co-
loca em prática a primeira estra-
tégia das muitas que elaborou
para virar o jogo do mercado de
dermocosméticos no Brasil, um
negócio que movimenta por vol-
ta de R$ 1 bilhão e cresceu dois
dígitos por ano nos últimos três
anos. “Demoramos para agir,
mas agora nos estruturamos for-
temente para crescer o Brasil.
Estamos lançando produtos pa-
ra atender a pele da brasileira,
uma dificuldade que tínhamos
com nossos cremes que são
mais adequados ao clima e tipo
de pele das europeias”, disse
Pousset, ao BRASIL ECONÔMICO.

O anti-idade Eluage, um dos
ícones da marca, por exemplo,

não respondia a todas as neces-
sidades das brasileiras, motivo
que levou o centro de pesquisa
na França a desenvolver uma
versão mais leve, na forma de
emulsão. Este é o primeiro dos
muitos dermocosméticos da
marca customizados para a pele
da brasileira.

Para reduzir custos e ganhar
agilidade, Pousset estuda ainda
importar produtos a granel da
França para envasá-los na fábri-
ca da companhia em Areal (RJ).

Em paralelo, a Avène abrirá,
até 2013, as vendas para o Sul,
Norte e Nordeste do país. Seu fo-
co, até então, estava concentra-
do em mil farmácias de São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Belo Horizon-
te, Brasília e Goiás. “Vamos do-
brar nossa presença”. ■

Embora seja dona de grandes
marcas de dermocosméticos co-
mo Avène, Klorane, Galénic e
Ducray, a Pierre Fabre, compa-
nhia francesa fundada em 1961,
nasceu e continua a atuar com
forte vocação no setor farma-
cêutico. Sua primeira criação
foi o Ciclo 3, para circulação ve-
nosa. Hoje, a empresa é forte na
área oncológica e disputa com

nomes como Sanofi-Aventis.
No Brasil, sob a gestão de Eric

Pousset nos últimos três anos, a
Pierre Fabre acaba de estruturar
uma divisão de negócios focada
em oncologia e acelera o lança-
mento de medicamentos no
país. Em 2011, ela introduziu no
país o Navelbine, quimioterápi-
co oral desenvolvido para com-
bater o câncer de mama.

Neste ano, o laboratório lan-
çará outras duas drogas: Busil-
vex, voltado a pacientes que são
submetidos a transplante de me-

dula óssea, e o Javlor, para com-
bater o câncer de bexiga.

Tecnologia brasileira
Em 2006, a Pierre Fabre adqui-
riu o controle do laboratório bra-
sileiro Darrow, na região serra-
na do Rio de Janeiro, que tem
presença na área farmacêutica
com medicamentos vendidos
de combate à osteoporose e tam-
bém ao câncer. A empresa situa-
da em Areal também atua em
dermocosméticos, com foco
nos públicos B e C. ■ F.T.

Os tropeços da operação brasi-
leira do Carrefour também se
refletem no atendimento ao
cliente. A empresa está em pri-
meiro lugar em número de re-
clamações não atendidas, se-
gundo informações da Funda-
ção de Proteção e Defesa do
Consumidor (Procon-SP). Em
2011, foram registradas 746 re-
clamações contra a varejista,
sendo que 91% delas não foram
atendidas. Em segundo lugar
aparece o banco Panamerica-
no, com 77% de solicitações ig-
noradas, seguido pela Eletro-
paulo, com 74%.

Os principais problemas en-
tre o Carrefour e seus clientes es-
tão relacionados ao cartão de
crédito da companhia distribuí-
dos nos supermercados. Os con-
sumidores questionam transa-
ções não solicitadas cobradas
nas faturas como seguros e tari-
fas. “O Carrefour muitas vezes
não soluciona de forma definiti-
va a questão, perpetuando a co-
brança contestada ou não estor-
nando integralmente os valores
cobrados indevidamente”, in-
formou o Procon-SP.

Em nota, o Carrefour afir-
mou que as reclamações apre-
sentadas pelo órgão foram anali-
sadas e só foram classificadas co-
mo não atendidas pelo Procon-
SP porque não atenderam às exi-

gências dos consumidores.
Para 2012, o varejista infor-

mou que “ tem como meta redu-
zir o número de demandas que
chegam ao Procon-SP e solucio-
nar de forma satisfatória as
questões de seus clientes.”

Considerando-se apenas o
número de reclamações que ca-
da empresa recebeu, o cam-
peão é o Bradesco, com 1.723 re-
clamações. Deste total, o ban-
co atendeu a 50% das ocorrên-
cias. A segunda colocada neste
ranking foi a B2W, com 1.574 ca-
sos de insatisfação, seguida
por Itáu Unibanco que recebeu
1.383 reclamações. ■
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RECURSOS

Petrobras mantém plano de investimentos
para o período entre 2011 e 2015

Divulgação

EXPANSÃO

Tryp inauguraprimeiro hotelnosEstadosUni-
dos, no centro de Manhattan

Alexandre Rezende

Franceses ampliam aportes na área oncológica

Carrefour deixa
cliente sem resposta

Avène arregaça mangas
para bater a L’Oréal

A Petrobras informou que o plano de negócios da companhia
está mantido, com investimento total de US$ 224,7 bilhões entre
2011 e 2015. A estatal disse que não procede a informação
veiculada na imprensa de que estão sendo discutidos cortes na
aplicação dos recursos previstos. O plano de negócios para
2012-2016 está em elaboração, segundo a Petrobras em comunicado.

Após lançar quimioterápico oral,
Pierre Fabre lançará duas drogas
contra o câncer até final do ano

Rede supermercadista é
campeã em reclamações não
atendidas, segundo ranking
divulgado pelo Procon-SP

A rede de hotelaria Tryp está expandindo a operação internacional
com a abertura de seu primeiro estabelecimento nos Estados Unidos,
o “Tryp New York City Times Square South”, situado no centro
de Manhattan. A inauguração deste hotel se soma às recentes
da companhia no Canadá e Costa Rica. Ao todo a rede conta com
90 unidades ao redor da Europa e das Américas.

Os principais
problemas entre
o varejista e seus
clientes estão
relacionados ao
cartão de crédito
da companhia
distribuído nas lojas

Líder do mercado francês de dermocosméticos, companhia customiza
itens para brasileiras e estuda envase no país para conquistar público

Pousset,da
Avène: revisão
dafórmulados
dermocosméticos
paraatrair
asbrasileiras

UM NEGÓCIO FEITO 
DE ÁGUA TERMAL

Os números da francesa Avène

¤ 521 milhões
FATURAMENTO GLOBAL

Controladora Pierre Fabre

Setor de atuação Dermocosméticos

Sede França

Presença 103 países

Portfólio 150 produtos para pele, 
como anti-idade, proteção 
solar e hidratantes 
corporais

Canal de vendas Exclusivamente
em farmácias

Fonte: empresa
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Ranking das empresas que menos resolvem reclamações, em 2011
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16, 17 e 18 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 19.




