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A Flora, empresa de cosméticos e lim-
peza da holding J&F — dona do maior 

frigorífico do mundo, o JBS — nasceu em 
1980 e hoje está cercada por uma família 
de produtos totalmente renovada. Das pri-
mogênitas Minuano e Albany, remanes-
centes da década de 1970, quando a JBS 
ainda era chamada Friboi, até as marcas 
adotadas em 2011 — como Assim, Sim, 
Gato, Fluss, Sani Fleur e Mata Inset, com-
pradas por R$ 140 milhões da Hypermar-
cas, além de Neutrox, OX, Phytoderm, 
Francis e Hydratta, adquiridas da Bertin 
por R$ 350 milhões — cada produto teve 
a essência e o seu histórico de recall mi-
nuciosamente investigados, trabalho que 
indicou os novos rumos a serem seguidos 
pela companhia.

Com uma verba de marketing em tor-
no de R$ 60 milhões em 2012, a empresa 

posicionamento

A reinvenção 
da Flora
Até 2013, empresa de higiene pessoal e limpeza  
renovará as linhas de produtos de todas as marcas

Por janaina langsdorff jlangsdorff@grupomm.com.br

que leva o nome da matriarca da família 
Batista, dona da J&F, ainda não tem pla-
nos para trabalhar sua marca institucio-
nalmente, a exemplo das rivais Unilever, 
Procter & Gamble e Johnson & Johnson. 
A prioridade é reconstruir a imagem de 
produtos há décadas adormecidos, pla-
no que segue em outubro com o trabalho 
feito para Albany e, em 2013, para as mar-
cas Kolene, Karina e Phytoderm. 

Acompanhada de perto por Joesley 
Batista, presidente da J&F, a evolução da 
Flora tanto no polpudo mercado nacional 
de beleza, que faturou R$ 29,4 bilhões em 
2011, segundo a Associação Brasileira da 
Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria 
e Cosméticos (Abihpec), como no de lim-
peza, estimado em R$ 10 bilhões, é hoje 
comandada por uma nova geração de li-
deranças. Na presidência da companhia 

está Eduardo Luz, ex-Unilever, que conta 
com o trabalho de Roberta Sant’Anna, vi-
ce-presidente da divisão de higiene e be-
leza, e de Karla Schlieper, vice-presidente 
da unidade de limpeza, para administrar 
uma operação que pretende quintuplicar 
seu tamanho nos próximos cinco anos.

Maior e mais rentavél
“Queremos ser a maior e mais rentá-

vel empresa de cosméticos e limpeza do 
Brasil”, almeja Roberta. O ambicioso plano 
começa justamente pela redefinição das 
marcas, trabalho iniciado em setembro de 
2011. “O momento atual é para acertar o 
 portfólio, mas não descartamos aquisições 
que tenham sinergia com o negócio”, sina-
liza Karla. A executiva revela que a Flora 
tem hoje a segunda posição no mercado 
de sabão em barra, com 25% de market 
share, e o terceiro lugar nas categorias de 
detergente líquido e sabonetes, com 15% 
e 10% de participação, respectivamente. 
Mas mantém os percentuais planejados 
para os próximos anos em sigilo. “As me-
tas são agressivas, com patamares acima 
da média de mercado”, garante. 

A capacidade fabril cresce na mesma 
toada. Hoje, os produtos de limpeza da 
Flora saem das fábricas do conglome-
rado dos Batista instaladas em Goiânia 
(GO) e Itajaí (SC), essa última recente-
mente ampliada com investimentos de 
R$ 200 milhões. Já os cosméticos são pro-
duzidos na planta de Lins, em São Paulo, 
e em unidades produtivas terceirizadas. 

Lançado em 1974, o Neutrox foi um 
dos primeiros ativos a serem retrabalha-
dos pela Flora. Ao longo de sua história, 
o primeiro condicionador do Brasil ten-
tou copiar os concorrentes, mas acabou 
embaraçando o desempenho da marca, 
hoje, resgatada sob o conceito “Sua vida 
sem nó”. A assinatura estampa os 12 itens 
da marca embalados no tradicional fras-
co amarelo com tampa vermelha, ícones 
da marca. “O número reduzido de linhas, 
apenas três, é um dos principais diferen-
ciais de Neutrox em relação ao mercado, 
que, geralmente, tem marcas com cer-
ca de oito variantes”, compara. O objeti-
vo de Neutrox é descomplicar a decisão 
de compra, se consolidando como uma 
marca de tratamento dos cabelos e não 
apenas de condicionador.

Responsável por metade do faturamen-
to de R$ 1,2 bilhão obtido pela Flora em 
2011, a área comandada por Roberta con-
ta também com a marca OX para crescer. 
A companhia inclusive já se prepara para 

relançar as variantes masculinas da mar-
ca, que devem chegar ao varejo dentro de 
aproximadamente dois meses. Presente 
há cerca de dez anos no segmento pre-
mium, OX abandonou a associação com 
o tutano de boi e hoje passa a adotar o 
slogan “OX. Inquestionável” para pro-
mover os 49 produtos da linha feminina, 
entre itens para os cabelos, desodorantes 
e sabonetes, inclusive no mundo da mo-
da. “O portfólio estava muito fragmenta-
do, com mais de cem produtos”, relata. 

Outra marca excessivamente segmen-
tada ao longo de seus 40 anos de história 
é Francis. Roberta explica que os sabo-
netes, herança do clã dos Matarazzo, ti-
nham tantas divisões que acabaram ori-
ginando novas linhas de produtos, como 
o antibacteriano Protege. Agora, Fran-
cis possui um total de 14 itens, entre ver-
sões clássicas, vendidas em caixinhas, e 
suaves, embaladas em envoltórios, que 
pretendem mergulhar o consumidor no 
“Encanto da nobreza”. Segundo Roberta, 
a ideia é expandir a sensação de encan-
tamento também para outras categorias, 
ainda em estudo.

Minuano reposicionado
A Flora tem em outra marca quadra-

genária, a Minuano, um dos seus princi-
pais trunfos para expandir a área de lim-
peza, que responde pela outra metade das 
vendas da empresa. “O desafio era trans-
formar uma marca tradicional de deter-
gentes líquidos e sabão em barra numa 
marca completa de limpeza da casa e das 
roupas”, lembra Karla. Não é à toa que o 
conceito encontrado para o reposiciona-
mento da linha, hoje com 70 itens, foi “É 
completo. É Minuano”. “Reconhecer a ver-
dade da marca é imprescindível para des-
cobrir o real papel que exerce na vida das 
pessoas”, explica Mario D’Andrea, sócio e 
CCO da Fischer & Friends, que trabalhou 
em parceria com a Flora para identificar 
o propósito de cada uma das marcas re-
lançadas pela empresa.

Foi no conceito de brancura, por exem-
plo, que a agência encontrou a verdade 
da marca Assim. Abandonada pelo setor, 
essa linha de comunicação volta desta vez 
para destacar o principal valor do produto 
de uma forma bem simples. Uma cami-
seta impecavelmente branca foi aplicada 
nas caixas do sabão em pó, fazendo que 
as próprias embalagens falem pela mar-
ca. “Foi uma coragem de gestão”, pontua 
Murilo Lico, vice-presidente de planeja-
mento da Fischer & Friends. 
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Lico, Karla, Roberta e D’Andrea: verba de marketing do anunciante para 2012 é de R$ 60 milhões
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