
modelo de negócios no sistema porta 
a porta tem forte identificação com a 
história de Silvio Santos, um símbolo 
aspiracional para suas consultoras. A 
estratégia de popularização do luxo 
da Jequiti emplaca um sucesso após 
o outro entre celebridades nacionais 
e internacionais. Seu ritmo de lança
mentos é frenético, de 10 a 17 SKUs a 
cada 21 dias, atendendo 12 m i l pedi
dos por dia, o que coloca a logística no 
centro das operações. "A taxa de ino-

vação do porta a porta precisa ser gi
gantesca, senão você não vende", diz 
Lásaro, em entrevista à embanews. 
Longe ainda das primeiras posições, 
a empresa, no entanto, não abre mão 
da qualidade e investe muito para 
isso. "Exatamente porque somos uma 
empresa nova e precisamos provar 
para que viemos ao mundo é que te
mos que ser mais criativos." 

Lásaro do Carmo Jr. iniciou sua 
carreira aos 23 anos ao ingressar 
na empresa farmacêutica francesa 
Sanofi Aventis, como propagandista. 
Lá ele fez uma carreira muito rápida, 
galgando várias posições até chegar 
a diretor comercial. " E u acredito em 
uma tri logia: Deus, sorte e compe
tência, exatamente nessa sequên
cia. Deus me deu a capacidade e tive 
a sorte de ter entrado na Sanofi no 
momento certo, onde se deu a virada 
na minha carreira." Uma carreira 
que se deu às avessas: sua formação 
em história, com especialização em 
Roma e Egito, deu-lhe a base cultu
r a l e foi o ponto de partida para que 
se transformasse no executivo que é 
hoje. Lásaro participou de vários cur
sos de preparação de altos executivos 
em Wharton e Insead. Foi então para 
a Natura, quando morou na Argenti
na. Lásaro revela o que foi se tornan
do perceptível ao longo da conversa. 
Ele faz parte de um raro time; eles 
têm a paixão e o talento que não se 
aprende em escola e faz a diferença. 

Aberto, comunicativo, vibrante e 
bem humorado, ele completa: "Pro
blemas, tenho vários, o que muda é 
a forma como se leva a vida. Eu digo 
a todos que trabalham aqui: pensem 
todos os dias ao acordar: o que eu 
posso fazer para ser uma pessoa me
lhor, para melhorar o relacionamen-

Elizabeth Keiko Sinzato 

A Jequiti , empresa do gru
po Silvio Santos, que tem 
como símbolo o Jequitibá, 
uma árvore milenar, é uma 

empresa nova de sete anos de idade, 
liderada por Lásaro do Carmo Jr., e a 
que mais cresce no segmento de cos
méticos no Brasil . E a terceira maior 
do mercado, com um faturamento 
próximo a 500 milhões de reais. Seu 
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to com as pessoas e no que eu tenho 
que fazer hoje para tentar ganhar 
dinheiro, nessa sequência", ele diz. 
Para 2014, o portfolio de produtos 
para o próximo ano já está completo 
e agora a empresa já se prepara para 
2015, com novidades! 

Embanews: Como vê o segmento de 
cosméticos e como a Jequiti tem se 
saído nesse mercado? 
Lásaro do Carmo Jr; Os cosméticos 
no Brasi l crescem acima de dois dí
gitos todos os anos descontada a i n 
flação há 17 anos. Isso decorre muito 
do aumento do poder de compra da 
população brasileira. Hoje são 120 
milhões de pessoas na classe C no 
Brasil . Como toda indústria, tivemos 
um ano difícil em 2011 e 2012. Gra
ças a Deus estamos crescendo muito 
acima do mercado este ano. Talvez 
sejamos, atualmente, a empresa que 
mais cresce na área de cosméticos no 
Brasi l ; em cinco anos, a Jequiti cres
ceu mais de 410%. 

Embanews: A que atribui o crescimento? 
Lásaro do Carmo Jr: Temos uma estra
tégia desde 2009, que tem dado muito 
certo: usar o nosso DNA da alegria 
e trazer perfumes de celebridades 
associados a uma popularização do 
luxo. Primeiro, porque temos o apoio 
da televisão e acesso às celebridades 
nacionais e internacionais. Segundo, 
a classe C já representa 120 milhões 
de pessoas. Elas sabem quanto custa 
o dinheiro e são muito exigentes na 
hora da compra. Trouxemos marcas 
internacionais como Maddona, Beyon-
cé, Jennifer Lopes, Britney Speers. 
Um produto de 290 reais pode ser 
comprado no nosso catálogo por 119 
reais. Eu ganho muito menos, mas 
vendo um volume 20 vezes maior. 

Embanews: E isso começou com as ce
lebridades nacionais? 
Lásaro do Carmo jr: Começou com o 
Fábio Júnior, em 2008. Quando che
guei aqui em abri l de 2008, a ideia 
do Silvio era competir com a Avon e 
a Natura. Não adiantava tentar co
piar a Natura ou disputar preço com 
a Avon, teríamos que nos diferenciar 
de alguma forma. A ideia foi trazer 
grandes marcas para o nosso port-

folio, mas na época, ninguém queria 
nos dar uma marca. Pesquisamos 
entre os consumidores e Fábio Júnior 
ganhou disparado; foi sucesso abso
luto. Logo depois a Estée Lauder me 
cedeu Sean John, um perfume muito 
vendido fora do Brasi l , mas aqui não 
vendia nada. A fragrância era muito 
boa e t inha um comercial bem sen
sual. Houve uma explosão de vendas. 
A par t i r daí a Coty nos procurou e 
nos cedeu várias marcas, Elizabeth 
Arden, e hoje temos contratos com vá
rias empresas internacionais. Depois 
lançamos Claudia Leite e Adriane 
Galisteu, que também explodiu. São 
personagens com forte sex appeal. 
Quando propus lançar Playboy, mui 
tos na diretoria se opuseram. Insist i . 
Vendemos 200 m i l unidades em 20 
dias. Um estouro; sem promoção o 
produto vende entre 9 m i l a 10 m i l 
unidades a cada 21 dias. Não existe 
nada no Brasi l no varejo de perfume 
internacional que venda isso. 

Embanews: O período de Natal é i m 
portante para a Jequiti? 
Lásaro do Carmo Jr: Os três últimos 
meses do ano correspondem a mais 
de 35% do nosso faturamento e são os 
mais importantes, quando a empresa 
faz o seu EBITDA, e todos estão inves
tindo forte, aumentando a concorrên
cia. Temos uma série de lançamentos 
este ano, com Midnight, de Britney 
Speers, e mais uma série de 29 kits de 
Natal. Fizemos uma grande campa
nha para as nossas consultoras. Hoje 
são 200 m i l consultoras cadastradas. 

Embanews: Quanto a empresa inves
te em lançamento? 
Lásaro do Carmo Jr: Depende. Pode
mos investir 2 milhões de reais para 
fazer um único xampu, mas quando 

compro a inteligência pronta, como é 
o caso das l inhas de celebridades, o 
investimento é baixo. Se eu tivesse 
que desenvolver todo esse portfolio 
seria uma fortuna. 

Embanews: A Jequit i ut i l i za exclusi
vamente o porta a porta? 
Lásaro do Carmo Jr: Nós também 
vendemos para as consultoras pela 
Internet, canal que vem ganhando 
importância, e deve trazer mudanças 
por aí. Vamos fazer um cruzamento 
entre a Internet e o porta a porta 
para o futuro, mantendo o foco cen
t r a l nas consultoras que continuam 
a receber a comissão, mesmo que a 
compra ocorra pela Internet. O mode
lo porta a porta no mundo só é alta
mente resistente no México e no Bra
si l . Na Europa é quase inexistente e 
nos Estados Unidos, depois do e-com
merce sofreu uma forte queda. Não 
vamos deixar o modelo porta a porta, 
mas vamos nos adequar aos novos 
tempos. O Silvio já trabalhava com 
esse modelo com o Baú da Felicidade, 
no passado, através da venda do car
nê. A l i , já estava o DNA do grupo há 
mais de 50 anos. O modelo que usa
mos hoje é completamente diferente, 
mas há uma forte ligação. Quando o 
Silvio me contratou, ele me deu como 
missão: "Quero que você entre na 
casa das pessoas com os produtos da 
Jequiti com a mesma primazia que 
eu entro na casa dos meus telespec
tadores nos últimos 50 anos todos os 
domingos." Um desafio imenso. Ele 
faz isso há 50 anos e conquistou um 
respeito muito grande da população; 
tentamos seguir o exemplo, prestar o 
melhor serviço para a nossa consul
tora e o nosso consumidor. 

Embanews: O público da Jequiti tem 
um vínculo forte com o Silvio Santos? 
Lásaro do Carmo Jr: O consumidor, 
não, mas as consultoras, sim. Elas 
conhecem a história do Silvio, que 
começou a vida como vendedor am
bulante e chegou onde chegou. Isso 
é extremamente aspiracional. O 
Silvio, para o nosso canal de venda, 
não é um símbolo de cosmético, é um 
símbolo de empreendedorismo, força 
de vontade e honestidade. O público 
consumidor está mais distante dessa 
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realidade. É óbvio que no Brasi l as 
pessoas o admiram muito, mas com
pram cosméticos pela sua qualidade 
e porque atendem as suas aspirações. 

Embanews: O perfil do público da Je-
qui t i tem mudado ao longo do tempo? 
Lásaro do Carmo Jr: O consumi
dor de cosméticos no B r a s i l muda 
muito a cada ano por um motivo. 
Até 2002, o consumo das pessoas 
da classe C girava em torno de 
produtos básicos: pasta de dente, 
sabonete e desodorante. Quando a 
renda começa a aumentar, as pes
soas começam a ceder aos peque
nos pecados da vaidade. Ela não 
pode comprar uma roupa Channel , 
mas pode comprar um perfume i m 
portado da J e q u i t i . E são pessoas 
que dão mais valor ao d inhe iro e 
tornam-se também mais exigentes. 

Embanews: Como vê o papel da embala
gem para criar esse vínculo com o con
sumidor e como se estrutura essa área? 
Lásaro do Carmo Jr: O papel da em
balagem é totalmente aspiracional. 
Quem não gosta do belo? Ninguém 
vai comprar um perfume num sa
quinho plástico. No caso do produto 
importado, nós compramos a em
balagem vazia e envasamos aqui. 
Para os produtos que nós desenvol
vemos, trabalhamos com uma equi
pe de design in house, além de duas 
agências. Isso amplia a nossa visão 
de um lado, e de outro, nos dá uma 
oportunidade criativa única. 

Embanews: Quantos produtos lan
çam por ano em média? 
Lásaro do Carmo Jr: Nós lançamos 
entre 10 a 17 SKUs a cada 21 dias. 
Lançamos muita coisa e tiramos tam
bém. No porta a porta, de 40% a 50% 
do faturamento das empresas vem de 
produtos com menos de 2 anos de ida
de. A taxa de inovação é gigantesca. 
Se você não fizer isso, você não ven
de. Hoje, devemos ter cerca de 750 
SKUs em cosméticos, mais uns 300 
a 400 não-cosméticos. A inovação é 
parte importante nesse negócio e es
timulamos a criatividade em todas as 
escalas da empresa, por um motivo: 
eu não tenho dinheiro para competir 
com os nossos concorrentes, então te-

nho que ser mais inovador. Hoje, só 
não atuamos com t in tura para cabelo, 
e no momento, interrompemos a l inha 
de protetores solares, mas devemos 
voltar em breve. Eu tenho o sonho de 
entrar no mercado de t inturas, só não 
consegui ainda o fornecedor adequa
do. Estamos até em nutricosméticos, 
com a parceria da Nutr i lat ina . 

Embanews: A J e q u i t i fabrica seus 
produtos? 
Lásaro do Carmo Jr: Terceirizamos a 
produção, mas estamos em proces
so de construção da nossa fábrica. 
Faço todo o processo de negociação, 
compra, e envio para o meu terceiris-
ta , que produz, envasa e nos entre
ga, para distribuirmos. Essa é uma 
grande deficiência. Talvez sejamos 
hoje no mundo a maior empresa de 
cosméticos sem fábrica. Não é vanta
gem nenhuma porque perdemos d i 
nheiro com isso. Eu compro com 120 
dias de antecedência. Se eu errar 
uma previsão, o que não é tão difícil, 
eu sofro com meu fluxo de caixa. Essa 
é uma dor rotineira para mim, que 
vai melhorar quando a fábrica esti
ver pronta, o que estimamos aconte
ça em 2015. Porém, investimos muito 
no desenvolvimento de nossos pró
prios produtos, nas fragrâncias, em 
tecnologia de hidratação. Temos um 
laboratório na área de P&D, formado 
por cientistas, químicos e farmacêu
ticos, todos do mercado. Temos uma 
área de testes, feitos por deficientes 
visuais. São pessoas que têm um ol-
fato e uma sensibilidade incríveis. 

Embanews: Quais são os critérios 
que or ientam a escolha dos seus 
fornecedores? 
Lásaro do Carmo Jr: Não abro mão de 
ter uma boa qualidade e assegurada, 
entendendo que essa é uma obriga
ção do mercado. Além disso, respon

sabilidade social e ambiental todo 
fornecedor tem que ter, caso contrá
rio é preferível não trabalhar com ele 
por melhor custo que ele tenha. Não 
temos fábrica ainda, mas a maneira 
que tenho de praticar a sustentabili
dade, como o tratamentos de efluen
tes, o uso de materiais sustentáveis, 
etc , é exigindo essa atitude dos nos
sos fornecedores. Temos uma equipe 
de qualidade e sustentabilidade na 
empresa que visita todos os fornece
dores periodicamente para acompa
nhar essas questões. A sustentabi
lidade é um ponto importante para 
a Jequit i . O seu símbolo deriva do 
Jequitibá, o gigante da floresta, uma 
árvore ecoprotetora, e já plantamos 
alguns milhares dessa espécie, como 
forma de reduzir a emissão de carbo
no. Na questão social, temos parceria 
com o Teleton, que apoia a AACD. 

Embanews: A logística é ponto chave 
num sistema porta a porta. Como vo
cês se estruturam? 
Lásaro do Carmo Jr: Temos o centro 
de distribuição aqui em São Paulo 
e temos um projeto de abrir um CD 
no Nordeste. Eu entrego para o Bra
sil inteiro num prazo de 7 a 9 dias, 3 
dias para o Rio de Janeiro e 24 horas 
para São Paulo. Toda a parte de sepa
ração e 'picking' é feita internamente; 
a part ir do momento em que a merca
doria vai para o caminhão, o processo 
é terceirizado. Trabalhamos hoje com 
11 transportadoras. A logística é uma 
área complexa e é o segredo do suces
so. Se não houver uma boa l inha de se
paração e uma boa rede de TI por trás 
dessa logística, a roda não vai girar. A 
nossa l inha de separação é da austría
ca Knapp, por rádio-frequência, uma 
das mais modernas do Brasil. Cada 
caixa sai contendo cerca de 20 itens 
cosméticos, além de amostras, sachês, 
atingindo cerca de 40 itens em média. 
Recebemos em torno de 12.000 pedi
dos por dia. A minha taxa de violação 
e roubo hoje é zero. Só que tudo isso 
custa dinheiro. Mas é imprescindível 
porque somos uma empresa jovem e 
precisamos provar para que nós vie
mos ao mundo. Esse é um pouco do 
trabalho da empresa que está tentan
do sobreviver no meio de gigantes. 
www.jequiti.com.br 
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http://www.jequiti.com.br
Text Box

Text Box
Fonte: Língua Portuguesa, São Paulo, ano 9, n. 97, p. 26-30, nov. 2013.




