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hidratadas. Após testes em laboratório, 
a L’Occitane descobriu que essa pro
priedade poderia ser usada na hidra
tação da pele e dos cabelos. Para a em
presa, o mandacaru tem potencial de 
virar um sucesso mundial — como 
aconteceu nos anos 80 com a manteiga 
de carité, feita com o óleo de uma 
amêndoa africana. A segunda planta 
escolhida é o jenipapo, fruta típica do 
cerrado, usada para fazer licores. Nes
te caso, o time da L’Occitane se encan
tou pelo cheiro da fruta. Depois, des
cobriu que ela tinha capacidade de 
restaurar tecidos danificados, uma das 
propriedades mais valorizadas pela 
indústria de cosméticos.

As novas linhas serão produzidas 
por quatro fabricantes locais, acostu
mados a atender marcas como Avon, 
Natura e Boticário. Os desenhos dos 
rótulos ficaram a cargo de dois artistas 
brasileiros: o pernambucano Manas
ses Borges, famoso por suas xilogra
vuras tipicamente nordestinas, e o 
chileno Andrés Sandoval, conhecido 
por desenhar plantas nativas. O dese
nho da marca foi feito pela ilustradora 
Marilda Castanha, que substituiu a 
oliveira por árvores brasileiras.

Em maio, a L’Occitane começará a 
vender os novos produtos em espaços 
separados dentro de suas 89 lojas no 
Brasil. Depois, a partir de 2014, deve 
abrir 90 lojas exclusivas para a marca 
por aqui e chegar também a outros paí
ses. O Brasil foi escolhido como base 
para uma nova marca da L’Occitane 
por combinar uma biodiversidade úni
ca com um enorme potencial de con
sumo. Embora seja o terceiro mercado 
de higiene e beleza do mundo, e aque
le que mais cresce, é apenas o sexto 
maior para a L’Occitane. Responde por 
5% das vendas globais da empresa, que 
em 2012 chegaram a 913 milhões de 
euros, ou cerca de 2,5 bilhões de reais. 
Uma marca que alie a aura francesa a 
produtos nativos pode ser poderosa 
para impulsionar os negócios no país. 
Se tudo der certo, os franceses plane
jam fazer da L’Occitane au Brésil uma 
marca global. Precisarão convencer 
americanos, franceses e japoneses de 
que a caatinga é a nova Provença. ■
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 47, n. 4, p. 68-69, 6 mar. 2013.




