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Com o status de terceiro maior merca-
do mundial para a L’Oréal e líder em 

alguns segmentos, o Brasil receberá um 
centro de pesquisa e inovação da multi-
nacional, que terá investimentos de R$ 70 
milhões. O laboratório, que será o sexto 
da empresa no mundo, será inaugurado 
em 2015, na cidade do Rio de Janeiro. No 
local serão desenvolvidos produtos para o 
mercado nacional e também artigos com 
foco nas consumidoras latino-americanas.

“Esta é uma decisão estratégica da 
companhia. O Brasil é um dos hubs de 
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Mais conteúdo na comunicação
Acompanhando a movimentação dos 

negócios no País, a L’Oréal Brasil está 
investindo cada vez mais no chamado 
marketing de conteúdo. Dentro desse 
conceito, colocou no ar no YouTube, em 
março, o canal Beleza Extraordinária. 
Em agosto fez a sua segunda iniciativa 
nesse sentido ao lançar outro canal, 
o Beleza, que em menos de um mês 
conseguiu mais de 30 mil seguidores. 
O espaço apresenta tutoriais 
exclusivos, tendências e consultoria 
dos profissionais mais renomados 
da empresa francesa. O novo canal é 
gerenciado pela Cadastra, em parceria 
com a Zoo, agência interna do Google.

“Esse projeto faz parte de uma 
estratégia maior de criar conteúdos 
relevantes baseado nas pesquisas que 
as consumidoras fazem na internet, 
assim como acontece com o Beleza 

Extraordinária. Vamos em breve lançar 
outros dois, todos desenvolvidos com 
a demanda que existe de search, tanto 
no YouTube quanto Google”, antecipa 
Alberto Blanco, CMO da L’Oréal Brasil.  
O executivo acrescenta que o Beleza 
Extraordinária é hoje a maior plataforma 
de conteúdo da L’Oréal no mundo. 

O CMO explica que o retorno financeiro 
dessa iniciativa é muito melhor do que o 
de um anúncio simples, por exemplo. “Ao 
contrário do marketing que empurra uma 
propaganda e fala de um produto, este 
apresenta conteúdo relevante dentro 
de um contexto relevante, baseado na 
necessidade da consumidora. É uma 
maneira mais inteligente e barata de 
chegar até ela”, argumenta. 

O conteúdo é construído de acordo com 
ferramentas que existem no Google, entre 
elas, o Google Insight. “Conseguimos 

entender as dúvidas dessas mulheres. De 
acordo com as buscas, desenvolvemos o 
conteúdo específico para explicar aquele 
problema”, esclarece. Um exemplo é o 
da maquiagem com olhos esfumaçados, 
usada pela cantora Anitta, detalhada 
por uma consultora após a constatação 
do interesse das consumidoras. Para 
abastecer esses canais, a L’Oréal Brasil 
conta com uma equipe de 20 jornalistas, 
que criam os conteúdos a partir dos 
levantamentos de buscas, após um 
briefing da empresa.

Mesmo com essas ações bem sucedidas, 
Blanco destaca que a mídia digital é um 
desafio para todas as empresas e sempre 
será, já que todos os dias aparece uma coisa 
nova. “Sempre tem uma nova tecnologia ou 
rede social. O importante é entendermos a 
dinâmica, sabermos quais as tecnologias 
e as redes sociais em que temos de estar 

presentes”, diz. Segundo ele, em médio 
e longo prazo a ideia é criar um intenso 
volume de diálogo e alta visibilidade que 
possam beneficiar as plataformas de 
e-commerce. “Geramos conteúdo relevante 
para termos uma visitação grande e 
fazermos um cross, direcionando para 
plataformas de comércio online nossas ou 
de parceiros”, completa.

Apesar de acreditar que o marketing 
migrará cada vez mais para soluções 
nessa linha, necessitando muito de 
um profissional híbrido, um misto de 
jornalista e publicitário, o executivo 
sustenta que sempre haverá espaço para 
os veículos tradicionais. “Formatos podem 
ser trocados, mas a mídia tradicional 
continuará importante para construir 
brand awareness. Precisamos dela para 
fazer a máquina girar”, avalia ele, para 
quem as mídias são complementares.

Alberto Blanco, CMO da L’Oréal: “O Brasil é um dos hubs de desenvolvimento de produtos no mundo”. Acima, em destaque, maquete do Centro de  
Pesquisa & Inovação, que será instalado na Ilha do Fundão, no Rio, com previsão de ser inaugurado em 2015

desenvolvimento de produtos da L’Oréal 
no mundo. Hoje desenvolvemos itens es-
pecíficos para o consumidor brasileiro. 
Grande parte do crescimento da empre-
sa nos próximos anos virá do País”, expli-
ca Alberto Blanco, CMO da L’Oréal Bra-
sil. A percepção da necessidade de ofe-
recer produtos alinhados com as neces-
sidades das brasileiras levou ao projeto 
de construção desse grande laboratório, 
que será instalado na Ilha do Fundão. 
“Já temos um centro de pesquisa den-
tro da fábrica, com vários cientistas tra-

balhando, mas ele irá mais que dobrar 
de tamanho”, informa. 

O Centro de Pesquisa & Inovação da 
L’Oréal será criado com acordos de co-
operação científica com a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. A companhia 
acredita que o projeto marca uma nova 
etapa no desenvolvimento socioeconômi-
co e ambiental da cidade, especialmente 
no que diz respeito ao recrutamento local 
de profissionais especializados. 

Expertise compartilhada
O novo laboratório permitirá inten-

sificar o desenvolvimento de fórmulas 
inovadoras para os mercados brasilei-
ro e latino, mas também com potencial 
de comercialização para outros países. 
A multinacional já tem iniciativas co-
mo essa em nações como França, Es-
tados Unidos, Japão, China e Índia. O 
futuro centro brasileiro será indepen-
dente, porém terá troca de expertise 
com as demais unidades de pesquisa 
da L’Oréal. Ele trabalhará no desenvol-
vimento de produtos para cabelo, pele, 
corpo, unhas, desodorantes e perfumes.

Blanco explica que, apesar de o Brasil 
ser o terceiro maior mercado do mundo 
em beleza, o País lidera várias categorias 
globalmente, como hair care e desodo-
rante, e fica em segundo em outras co-
mo maquiagem. “E é um setor em fran-
co crescimento principalmente pela mu-
dança do perfil demográfico. Há uma no-
va consumidora entrando nesse merca-
do. E mesmo a economia não indo bem, 
ele continua se expandindo”, assegura.

Entre os projetos que tem destaque 
para a companhia no Brasil está o de in-
crementar a linha de maquiagem May-
belline, líder mundial em seu segmento. 
Em franca expansão no País, em 2012 
a marca teve crescimento de 63% em 
relação a 2011. O modelo de negócios 
adotado pela L’Oréal para essa linha 
foi o de franquias, grande aposta para 
avançar no varejo. Atualmente, são 17 
quiosques e a meta é totalizar mais de 
50 até o final do ano. “O canal de distri-
buição de maquiagem era praticamen-
te inexistente. Tem muito porta a porta 
feito pelos nossos concorrentes”, afirma 
Blanco. Ele completa: “É difícil crescer 
sem um canal estabelecido. Trabalha-
mos com farmácias e alguns parceiros, 
mas ainda é muito pouco”. Por conta 
disso, a empresa optou pelo modelo de 
franquia de quiosques. O próximo pas-
so? “Estamos buscando alternativas e 
novos canais para implementar o nos-
so negócio”, diz.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1575, p. 24, 2 set. 2013.




