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Nicho é de produtos para negros 
 
Seis anos após passar por grande reestruturação a Aroma do Campo, empresa criada e 
estabelecida em Nova Iguaçu, investe na internacionalização: a fabricante de cosméticos acaba de 
fazer estréia em Paris, onde colocou a linha de produtos para negros Vitahair em lojas da rede 
Carrefour. De acordo com Compagnie Européenne de Distribuition et d"Animations (Ceda), 
distribuidora e parceira da empresa na França, o contrato deve render 800 mil euros (R$ 2,9 
milhões) à brasileira em 2005.  
 
Diretora de Marketing da Aroma do Campo, Vânia Tavares explicou que, após dois anos de 
pesquisa, a empresa detectou que mesmo entre as grandes marcas francesas não havia linha de 
qualidade voltada ao mercado de beleza negra. "Identificamos nicho muito interessante na 
França, país que tem muitos habitantes africanos, ou descendentes. Faltam produtos para esse 
público nas prateleiras parisienses", disse Vânia. A linha Vitahair inclui alisantes, xampus, 
condicionadores e cremes para pentear e hidratar. 
 
Além de fincar um pé em um dos mais importantes países da Europa, a entrada no mercado 
francês servirá como plataforma para a conquista de novos destinos na África. O continente será o 
principal alvo da Aroma do Campo em 2005. "A França é espelho de distribuição muito forte na 
África. Nosso distribuidor em Paris tem origem africana e nos ajudará a entrar no continente", 
afirmou Vânia. A marca está presente no Congo e em Cabo Verde. Recentemente foi firmado o 
primeiro pedido na República de Camarões e já há interesse na Argélia e no Marrocos. 
 
Marketing exclusivo  
Ainda sem orçamento definido, a Aroma do Campo está criando campanha de marketing exclusiva 
para divulgar sua linha na França e na África. O mote da campanha, que incluirá filme rodado no 
Brasil, será a beleza natural do País. 
 
A Aroma do Campo começou a exportar em 2000 para o Paraguai e a Bolívia. Está presente 
também em Portugal, Estados Unidos, Emirados Árabes e Honduras. "Acredito que em 2005 
teremos a segunda alavancagem das exportações com a chegada na África", comenta Vânia. A 
executiva explica que a estratégia da Aroma do Campo é buscar parceiros locais para se 
desenvolver em cada país. A empresa procura também definir linha específica a ser lançada em 
cada destino por meio de pesquisas de mercado.  
 
O ano que vem será também o ano da consolidação no mercado americano. Há cinco meses a 
empresa montou escritório em Miami e agora se prepara para ganhar espaço entre as 
consumidoras daquele país, onde o foco devem ser produtos de tratamento e coloração. 
 
Segundo a diretora de Marketing, as exportações são responsáveis por 10% do faturamento da 
Aroma do Campo e a meta é chegar à participação de 30% até 2007. "Mas isso pode ser 
acelerado. As vendas externas têm crescido 50% a cada ano e tudo depende das parcerias 
futuras", avaliou. Em 2005 a expectativa é de que as exportações cheguem a 15% da receita da 
empresa, não revelada. 
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