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Empreendedor, com mente aberta e que trabalha duro, mas respeita a vida pessoal e gosta muito 
de se divertir. Se você não tem esse perfil, nem adianta tentar uma vaguinha na L'Oréal, a maior 
empresa de cosméticos do mundo, alerta o diretor mundial de recursos humanos da companhia, 
François Vachey.  
 
Em uma pesquisa feita pela consultoria HayGroup, a empresa de cosméticos francesa foi listada 
como a sétima companhia mais admirada do mundo fora dos Estados Unidos. O que garante esse 
sucesso entre os seus colaboradores, acredita Vachey, é a paixão pelo que fazem. "É importante 
trabalhar muito. Mas às vezes precisamos de festa", disse o executivo, que esteve recentemente 
no Rio de Janeiro visitando a subsidiária do país.  
 
Com seu jeito simpático e sorridente, fã do "jeito criativo" brasileiro, Vachey elogiou a capacidade 
dos profissionais do país em se adaptar a diferentes realidades e culturas: "O brasileiro reúne 
algumas das características que julgamos mais importantes: diversidade, criatividade, entusiasmo 
e empreendedorismo", disse ele.  
 
A admiração de Vachey pelos profissionais brasileiros cresceu nos últimos três anos, depois que a 
L'Oréal criou o E-strat Challenge, uma competição internacional que envolve estudantes de 
universidades do mundo inteiro.  
 
Vários grupos do Brasil se destacaram nas últimas edições da competição, que envolveu escolas 
de ponta no mundo como Harvard Business School, Insead, New York University, HEC e Kellog. 
Na edição de 2002, participaram as brasileiras Coppead, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), Fundação Getúlio Vargas, Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), 
PUC-SP e Ibmec.  
 
O jogo é realizado virtualmente. Cada grupo administra uma empresa de cosméticos, e toma mais 
de uma centena de decisões gerenciais que refletem nas ações dessa companhia. Ao final de dois 
meses de prova, que equivalem a três anos de atividades em uma empresa real, aqueles que 
tiveram as ações mais valorizadas são os finalistas. Esses selecionados viajam então para a sede 
da companhia na França e fazem uma apresentação do trabalho.  
 
Em 2001, concorreram 700 times, entre eles 95 da América Latina e 34 do Brasil. Daniele Martini, 
Gilberto Silva e Juliana Alves, alunos do mestrado do Coppead, conquistaram o primeiro lugar na 
América Latina e o segundo lugar mundial. Os três foram depois contratados para fazer o curso de 
trainees na companhia e agora, depois de um ano, estão assumindo funções gerenciais na L'Oréal 
no Brasil.  
 
O excelente desempenho da escola de negócios brasileira se repetiu na edição de 2002 do prêmio. 
No ano passado, concorrendo com outros 2,4 mil estudantes classificados no mundo todo, os 
alunos do Coppead André Amiune, Raquel Moraes e Vinicius Brandi também levaram a primeira 
colocação na América Latina. Ontem, os três apresentaram em Paris o projeto e ficaram com o 
terceiro lugar na competição mundial, atrás apenas do grupo da escola francesa Insead e de uma 
equipe de alunos da Harvard Business School. "Ficar atrás das duas mais festejadas escolas do 
mundo já é um prêmio", diz a diretora de comunicação da L'Oréal no Brasil, Christiane Fleury.  
 
Em sua visita ao país, o vice-presidente mundial de recursos humanos da companhia francesa 
aproveitou para conhecer os alunos vencedores da primeira etapa do E-strat 2002 e firmar uma 
parceria com o Coppead. Juntamente com o presidente da L'Oréal no Brasil, Francesco Ferlaino, 
Vachey entregou em mãos aos jovens talentos as passagens para Paris.  



"A forma como o Coppead ensina marketing, negócios e finanças está muito próxima da forma 
como fazemos negócios. É por isso que a escola brasileira se equipara com as melhores 
universidades do mundo", elogiou publicamente François Vachey.  
 
O executivo diz que a palavra mais importante na L'Oréal é inovação -a companhia tem cerca de 
2,7 mil pesquisadores trabalhando em período integral. Mas os novos produtos gerados pela 
empresa não são os seus principais ativos, acredita o diretor. "Eu achava que a nossa força era a 
pesquisa e desenvolvimento. Mas depois percebi que ela está mesmo nas pessoas."  
 
Vachey aposta firme na parceria empresa-escola, um dos pontos ainda incipientes no 
desenvolvimento da pesquisa no Brasil. Ao todo, a companhia francesa tem parceria com 120 
universidades de primeira linha nas mais diversas regiões do mundo, parcerias estas envolvendo 
apresentações, feiras, cases de negócios, marketing e programas de trainees. "Cerca de 70% dos 
gerentes que contratamos não têm muita experiência, principalmente em marketing. Por isso 
temos tanto interesse em estar próximos dos estudantes e das escolas", disse Vachey ao Valor.  
 
A primeira fábrica da L'Oréal no Brasil foi instalada em 1960, no Rio de Janeiro. Atualmente, a 
companhia possui 835 funcionários no país, localizados principalmente no Rio de Janeiro. 
Mundialmente, a L'Oréal emprega cerca de 48,2 mil pessoas, em 150 países, e é a empresa líder 
em produtos de beleza. O faturamento global em 2001 foi de 13,7 bilhões de euros.  
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