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● A Coty tem se revelado uma
empresa agressiva no mercado
mundial. Durante muito tempo,
houve comentários no mercado
de que a empresa estaria nego-
ciando para comprar a Jequiti,
negócio de cosméticos do Grupo
Silvio Santos. No ano passado, a
empresa chegou a conquistar o
apoio da Berkshire Hathaway, de

Warren Buffett, para fazer uma
oferta de US$ 10,7 bilhões para
comprar as operações globais da
Avon justamente no momento
em que as ações da gigante ame-
ricana de cosméticos atingiram
um recorde de baixa após uma
série de resultados negativos.
Nenhum dos dois negócios, por
enquanto, saiu do papel. O Grupo
Silvio Santos, que já buscou ativa-
mente compradores, agora quer
manter a Jequiti. Já a Avon des-
cartou a oferta, reclamando do
preço baixo e classificando o mo-
vimento de “oportunista e hostil”.

Maridos podem ajudar
mulheres a chegar ao topo

Coty faz parceria com
empresa do Boticário
Marca francesa está presente em 130 países e busca mais relevância no
mercado brasileiro; saída para crescer seria ampliar a fabricação local
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Empresa já tentou
comprar a
Avon e a Jequiti

Carreiras

Portfólio. Scannavini, da Coty: novas marcas no Brasil

Nicholas Kristof
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O livro de Sheryl Sandberg, dire-
tora de operações do Facebook,
provavelmente irritará algu-
mas mulheres, pois a executiva
diz que parte do problema en-

frentado por elas está na falta
de espírito competitivo. Mas Fa-
ça Acontecer (publicado no Bra-
sil pela Companhia das Letras)
é excelente, pois chama a aten-
ção das pessoas para uma ques-
tão importante a ser debatida: a
necessidade de tornar os locais

de trabalho mais acolhedores
para mulheres e famílias.

Sandberg argumenta, e creio
que ela tem razão, que a decisão
mais importante na carreira de
uma mulher é a escolha de seu
marido. Se sobre a mulher recair
todaaresponsabilidadedas tare-
fas domésticas e dos cuidados
com as crianças, não há a menor
chance de ela alcançar uma posi-
ção de destaque na carreira.

Certa vez perguntaram a Ro-
sabeth Kanter, da Harvard Busi-
ness School, o que os homens

poderiam fazer para promover
a liderança das mulheres, e ela
respondeu: “Lavar roupa”.

Ceticismo. No entanto, sou cé-
tico em relação a um dos princi-
pais argumentos que as pessoas
mencionamem favor de lideran-
ças femininas – o de que elas
dão mais estímulo e apoio a ou-
tras mulheres.

Quando eu e Sheryl WuDunn
estávamos escrevendo o livro
Metade do Céu, fizemos uma
pesquisa em âmbito internacio-

nal, e não encontramos nenhu-
ma correlação entre a presença
de uma chefe de estado mulher
e iniciativas que estimulassem
o ingresso de meninas nas esco-
las. No entanto, precisamos de
mais mulheres em posições de
comando por outros motivos,
como desafiar os estereótipos
de gênero e alcançar processos
decisórios mais diversificados
e apropriados.

A propósito, Adrian Monck,
do Fórum Econômico Mundial,
saiu-se com uma boa resposta

quando postei uma mensagem
sarcástica no Twitter, dizendo
que eu comparecera a uma óti-
ma sessão sobre questões de gê-
nero em Davos, mas que o pró-
prio Fórum indicava o tamanho
do problema com sua participa-
ção feminina de 17%

Monck tuitou de volta: “16,6%
dos colunistas do New York Ti-
mes são mulheres. Falar dos ou-
tros é fácil”. Ele tem razão em
dizer que também esta área – o
jornalismo de opinião – é ampla-
mente dominada pelos homens.

Fernando Scheller

A Coty, marca de cosméticos
de origem francesa, anun-
ciou ontem uma parceria
com a brasileira Frajo, com se-
de em Campinas (SP), com o
objetivo de aumentar a distri-
buição de seus produtos no
País. A parceria entre uma gi-
gante internacional que fatu-
rou US$ 4,6 bilhões no último
ano e uma empresa local qua-
se desconhecida tem razão
de ser: por trás da Frajo está o
Grupo Boticário, que detém
60% do capital da distribuido-
ra desde o início de 2013.

A Coty tem atualmente uma
participação pequena no merca-
do brasileiro, apesar de distri-
buir seus produtos em cerca de
130 países. A parceria local mais
relevante, por enquanto, é com
a empresa de cosméticos do
Grupo Silvio Santos, a Jequiti,
que distribui algumas das mar-

cas mais populares da Coty por
venda direta. Com a Frajo, pre-
sente em 8,5 mil pontos de ven-
da em território nacional e dis-
tribuidora de marcas como Re-
vlon e Ferrari, a ideia seria ga-
nhar relevância no País atacan-

do também o varejo.
A parceria no Brasil tem o ob-

jetivo de vender localmente os
perfumes consumidos pelo pú-
blico que viaja e passa pelos free
shops dos aeroportos. “Vamos
lançar novas marcas no merca-

do brasileiro”, afirma Michele
Scannavini, presidente mun-
dial da Coty, em comunicado. O
portfólio da empresa teria mais
de cem itens, incluindo tam-
bém maquiagem e produtos pa-
ra o corpo.

Segundo o Estado apurou,
não faria sentido a empresa che-
gar ao Brasil com mentalidade
de importadora, já que os im-
postos tornam os preços pouco
competitivos. Fontes do setor
de higiene e beleza dizem que a

Coty tem a intenção de naciona-
lizar parte da produção para po-
der competir no quesito preço.

O portfólio de mais de 60 mar-
cas da Coty é variado, engloban-
do itens de apelo popular (Play-
boy e Adidas), fragrâncias assi-
nadas por celebridades (como
Beyoncé e Sarah Jessica Par-
ker), produtos de médio preço
(Calvin Klein e Guess) e símbo-
los do mercado de luxo (como
Balenciaga e Bottega Veneta).

Porta a porta. A parceria com
a Jequiti no mercado porta a
porta – que inclui também as fra-
grâncias Playboy, Adidas, Lady
Gaga e Madonna – teria sido o
empurrão que faltava para a
Coty decidir vir para o Brasil. O
bom resultado de vendas evi-
denciou que o potencial de ex-
pansão local é forte.

Os produtos são feitos em fa-
bricantes locais terceirizados
pela Jequiti, o que permite a re-
dução de preço – a consumido-
ra final paga R$ 89 pelo perfume
Glow, de Jennifer Lopez. Segun-
do o Estado apurou, a Jequiti
teria o direito de explorar algu-
mas marcas da Coty no País
com exclusividade até 2014.

Procurada pela reportagem,
a Frajo não retornou as ligações
até o fechamento da edição. O
Grupo Boticário não quis co-
mentar qual seria a extensão da
parceria de sua controlada com
a Coty.A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 maio 2013, Economia & Negócios, p. B17.




