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Negócios

Após o aumento de opções de
xampus, condicionadores e
máscaras para tratamento de ca-
belo nas farmácias e supermer-
cados, as grandes empresas de
produtos de beleza já miram ou-
tros segmentos ainda pouco de-

senvolvidos no País. Os princi-
pais são os cremes para o corpo
e para o rosto e as linhas de ma-
quiagem.

No que depender de Pierre-
Emmanuel Angeloglou, diretor-
geral de produtos de grande pú-
blico da L’Oréal, a mulher brasi-
leira vai se deparar, em breve,
com uma quantidade de opções
de maquiagem no grande vare-
jo bem maior do que a atual.
“Muitas consumidoras hoje fre-
quentam redes internacionais
como a americana CVC e perce-
bem que existe uma diferença

na oferta em relação ao Brasil”,
diz o executivo.

Parte desse trabalho já está
sendo feito com a marca May-
belline em algumas redes de far-
mácias, como Drogasil e Droga
Raia, mas a aposta deve ficar
mais clara nos próximos anos.
“Acho que existe força em todo
o mercado de beleza. Hoje, as
áreas de cabelos e desodoran-
tes são bem desenvolvidas no
varejo, mas dá para crescer mui-
to em maquiagem e cuidados
com a pele”, afirma.

No caso da maquiagem, que é

um produto de maior valor agre-
gado, o diretor da L’Oréal afir-
ma que será necessário um tra-
balho didático, com ferramen-
tas de auxílio às consumidoras
nas redes de lojas e também na
internet. “Vender batom é dife-
rente de vender xampu, e a
orientação na hora da compra
vai pesar muito na escolha da
consumidora.”

Ampliação. A Unilever, líder
em tratamentos para cabelos,
pretende usar a marca Dove pa-
ra ampliar sua oferta de cuida-

dos com a pele, de acordo com o
presidente do grupo no Brasil,
Fernando Fernandez.

No entanto, a empresa não
pretende sofisticar seus produ-
tos para a pele imediatamente.

Os novos lançamentos da Dove
continuarão a focar o cuidado
com o corpo.

Para Fernandez, ainda não é a
hora de iniciar uma oferta mais
forte de cremes para o rosto, pa-
ra concorrer com o Renew, da
Avon, e o Chronos, da Natu-
ra.“Temos uma oferta impor-
tante de dermocosméticos no
mercado externo, mas não te-
mos planos de lançamentos nes-
sa área por aqui”, afirma o exe-
cutivo. “Ainda há oportunidade
nas categorias em que já esta-
mos presentes.”

Cremes e maquiagem são o próximo alvo das múltis
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● Mudança

Uma briga
fio a fio pelos
cabelos das
brasileiras

● Empresas lançam novos produtos e diversificam oferta para 
convencer a brasileira a gastar mais em cuidados com os cabelos

DISPUTA ACIRRADA
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De volta. Para disputar mercado de cabelos, Natura vai relançar a marca Natura Plant, diz Renato Abramovich

Fernando Scheller

Como convencer alguém que
um produto que não existia
até pouco tempo atrás é indis-
pensável a partir de hoje? A
cartilha de empresas de tec-
nologia – mestres em conse-
guir essa façanha – está sendo
aplicada pelas indústrias de
cosméticos para convencer a
mulher brasileira a gastar
mais com produtos para os ca-
belos com os mais diferentes
atributos. No País, a receita
com a venda de xampu, tintu-
ras e condicionadores cres-
ceu pelo menos 15% em 2012,
segundo a Nielsen. E a expli-
cação para o bom desempe-
nho é uma só: inovação.

Para disputar a preferência
da consumidora brasileira, mul-
tinacionais como a anglo-holan-
desa Unilever, a americana
Procter & Gamble e a francesa
L’Oréal investem bilhões de dó-
lares em desenvolvimento de
produtos e em marketing todos
os anos. O Brasil virou priorida-

de quando o assunto é o cuida-
do com os cabelos por uma ra-
zão simples: para a maior parte
desses grandes conglomera-
dos, o País é o mercado líder em
vendas no segmento.

Hoje, a mulher brasileira
gasta pelo menos R$ 40 por
mês com os cabelos, segundo
pesquisa do Ibope Inteligên-
cia. O mesmo levantamento
mostra que o potencial de cres-
cimento ainda é forte para a
área de tratamento dos fios,
pois esses produtos estão hoje
presentes em apenas 55% dos
lares brasileiros. Por isso, a or-
dem é inovar.

Seguindo esse raciocínio, a
P&GlançounoBrasilumaampo-
la de tratamento para os fios
que, sozinha, abriu um nicho de
R$ 100 milhões em 2012. Agora,
a empresa se prepara para lançar
a linhaPantene Expert, com pre-
ço médio de R$ 45. Em um ano, a
Unilevertransformoua TrésEm-
me na principal marca premium
de xampu e condicionador do
País, apesar do preço 30% maior

do que o cobrado pela tradicio-
nal linha Dove. “Foi o maior lan-
çamento da história da Unile-
ver”, diz Fernando Fernandez,
presidente do grupo no País.

Hoje, está claro para as multi-
nacionais que não é só o preço
que faz a cabeça das brasileiras.
Por isso, as empresas têm inves-
tido mais nas marcas associa-
das à qualidade. Quando execu-
tivos de grandes empresas do
setor de beleza falam sobre lan-
çamentos, dão muito mais ênfa-
se a marcas como Pantene, Tré-
sEmme e L’Oreal do que a Seda
e Fructis, por exemplo, que são
50% mais baratas. “Mesmo pa-
ra a consumidora da classe C, o
preço não é fator primordial de
escolha em 90% dos casos”, diz
Juliana Azevedo, diretora de
marketing da P&G Beauty para
a América Latina.

Sofisticar a oferta deu certo
para as três líderes no mercado
de produtos para cabelo no País
– Unilever, L’Oréal e P&G. Com
uma máquina de lançamentos
que pode chegar a 100 novos
produtos por ano, essas empre-
sas ganharam mercado e se dis-
tanciaram das concorrentes.

Hoje, na avaliação de especia-
listas em varejo, produtos ino-
vadores para o tratamento dos

cabelos estão disponíveis prin-
cipalmente no grande varejo,
em farmácias e supermercados.
“É uma mudança que trouxe
conveniência ao consumidor,
que pode encontrar mais varie-
dade nos canais de venda”, diz a
executiva da P&G.

Embora ainda exista espaço
para melhorar a oferta de produ-
tos, não há como negar que a
“sofisticação” já é óbvia tanto
nos supermercados quanto nas
farmácias. “Hoje, você pode en-
contrar xampu de cabeleireiro
em qualquer supermercado.
Nas farmácias, você encontra
até marcas importadas, como a
L’Occitane”, diz Marie-Océane
Gazurek, especialista em luxo e
moda do Grupo Troiano de
Branding.

Reação. Mesmo com a percep-
ção de que esse é um mercado

em crescimento, as principais
marcas brasileiras de beleza
não se movimentaram na mes-
ma velocidade das multinacio-
nais. Natura e O Boticário têm
participação tímida em produ-
tos para cabelos (a Natura apa-
rece na oitava posição e O Boti-
cário está fora da lista das dez
maiores). As empresas espe-
ram começar a mudar este qua-
dro a partir de agora.

Líder no mercado brasileiro
de cosméticos, a Natura está
com a estratégia mais ousada.
Depois de anos adormecida, a
marca Natura Plant está voltan-
do ao mercado com uma linha
de tratamentos com 32 produ-
tos que as consumidoras vão re-
ceber a partir deste mês. Para
desenvolver a novidade, a em-
presa entrevistou 5 mil mulhe-
res brasileiras e segmentou a
oferta para oito tipos de fios, se-

gundo Renato Abramovich, di-
retor de unidade de negócios da
Natura.

Como o mercado está bastan-
te competitivo, a empresa redu-
ziu o valor normalmente cobra-
do pelos xampus e condiciona-
dores em 20%. Um frasco de
Natura Plant deverá sair por
cerca de R$ 12, valor semelhan-
te ao dos produtos “top de li-
nha” nos supermercados. A em-
presa, porém, oferece a opção
da compra de refis, reduzindo o
gasto com embalagens. Ao re-
comprar o produto, o desem-
bolso da consumidora vai cair a
menos de R$ 10.

O Boticário também desen-
volveu uma nova linha para sua
marca mais popular, a Cuide-se
Bem. O preço dos produtos, de
cerca de R$ 13, foi definido para
aumentar a frequência com que
a consumidora vai à loja das
marcas nas 3,5 mil unidades es-
palhadas pelo País.

Natura e O Boticário estão
tentando transferir parte da re-
putação que têm em outras cate-
gorias – como perfumaria e cui-
dados com a pele – para o setor
de cabelos. E assim, quem sabe,
recuperar ao menos parte do es-
paço perdido para as multina-
cionais.

Em um mercado de forte inovação que cresce
15% ao ano, marcas nacionais tentam reagir

● Comparação
“Muitas consumidoras hoje
frequentam redes
internacionais e percebem
que existe uma diferença na
oferta em relação ao Brasil.”
Pierre-Emmanuel Angeloglou,
DIRETOR DA L’ORÉAL

L’Oréal quer fortalecer
marca Maybelline no
varejo e Unilever planeja
ampliar oferta de produto
para cuidado com a pele

“Mesmo para a
consumidora da classe C,
o preço não é fator
primordial de escolha.”
Juliana Azevedo
DIRETORA DE MARKETING DA P&G

“Hoje, você encontra
xampu de cabeleireiro em
qualquer supermercado.”
Marie-Océane Gazurek,
ESPECIALISTA EM LUXO E MODA DO

GRUPO TROIANO DE BRANDING
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 maio 2013, Economia & Negócios, p. B8.




