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A sexagenária Lancôme, marca da L'Oréal que lidera o ranking de vendas no mercado 
de luxo do Brasil e do mundo, finalmente está lançando produtos para o cabelo. A 
empreitada começou com o Hair Sensations, um conjunto com quatro linhas de 
xampus e finalizadores para cabelos secos, tingidos, normais e sem volume. A primeira 
etapa de lançamento ocorreu em setembro de 2002 em alguns países da Europa. Em 
fevereiro, foi a vez da França e dos Estados Unidos. A aposta agora é no consumidor 
brasileiro, que poderá testar a novidade a partir de julho.  

Para estimular a curiosidade do público no maior mercado da marca na América Latina, 
a empresa marcou a festa de lançamento mais de dois meses antes dos produtos 
chegarem às prateleiras. O evento será realizado hoje à noite no Hotel Unique, em São 
Paulo, com desfiles e a participação do cabeleireiro Mauro Freire. O diretor mundial de 
marketing de produtos para corpo e, agora, cabelos da Lancôme Internacional, o 
francês Olivier Teboul, veio prestigiar o event. E entrevista exclusiva ao Valor, ele 
ressalta a boa expectativa da empresa em relação ao Brasil, país em que está presente 
desde 1990.  

O objetivo da empresa é fazer com que os produtos para o cabelo sejam vistos como 
cosméticos. E, a exemplo dos cremes, perfumes e outros frascos estampados com o 
logotipo da marca - uma rosa -, seja um presente para todos os sentidos. "Tivemos a 
preocupação de desenvolver cores, texturas e fragrâncias especiais para cada uma das 
linhas, assim como temos em outros segmentos", diz Teboul. Em outras palavras, a 
Lancôme quer, com a linha Hair Sensations, transformar o ato de lavar os cabelos em 
prazeroso ritual.  

Valor: Por que a Lancôme esperou tanto tempo para lançar uma linha para cabelos? 

Olivier Teboul: Queríamos primeiro consolidar a marca nos mercados de fragrâncias, 
maquiagem e tratamentos para face e corpo. Hoje a Lancôme é uma grife 
imediatamente associada à beleza, por isso estava na hora de entrar nesse segmento. 
Segundo nossas pesquisas, o cabelo é considerado o principal atributo de feminilidade 
e beleza das mulheres. Nosso objetivo é fazer com que as mulheres vejam xampus e 
finalizadores como cosméticos; que tratem os cabelos da mesma forma com que 
tratam da pele.  

Valor: Atribuir sensações aos cosméticos sempre foi uma filosofia da Lancôme. Por 
isso as linhas foram batizadas de Hair Sensations? 

Teboul: Correto. Tivemos a preocupação de desenvolver cores, texturas e fragrâncias 
especiais para cada uma das linhas, assim como nós temos feito em outros 
segmentos. Na nossa visão, cuidar dos cabelos deve envolver prazer. Os produtos são 
leves e fáceis de aplicar. E são multisensoriais, ou seja, estimulam a visão, o olfato e o 
tato. Nosso hair-artist Barnabé, que participou da criação e desenvolvimento dos 
produtos, costuma comparar o fluido para dar volume, o "Fluide Extra-Corporisant", a 
um sorbet de limão fresco, pelo aroma cítrico e pela textura. O "Crème Substantielle", 
máscara de tratamento para cabelos secos, tem cor, cheiro e consistência que 
lembram o mel. Esse é o conceito da linha. 



Valor: A Hair Sensations foi desenvolvida a partir de pesquisas de consumo? 

Teboul: A Lancôme realiza freqüentemente os chamados "Usage and Attitude 
Studies", pesquisas que aferem hábitos e compo rtamentos dos consumidores de 
produtos de luxo. E a ajuda de Barnabé foi essencial para o desenvolvimento das 
linhas. Ele atua desde os 15 anos e trabalhou com os principais fotógrafos de moda do 
mundo, como Jean-Paul Goude e Mario Testino. Descobrimos que a maior preocupação 
das mulheres é com os cabelos danificados pelo secador e outros agentes. Elas 
precisam de produtos com ação profunda, que realmente transformem o cabelos. Por 
isso a linha "Nutrition Intense" é a maior, possui quatro produtos. Uma opção para os 
cabelos tingidos também era necessária, já que mais da metade das mulheres adere 
às tinturas. As pesquisas também mostram que as consumidoras gostam de produtos 
sem enxágüe, os chamados "leave in", que produzem um efeito imediato nos cabelos. 
Para elas, ter um cabelo brilhante e macio ao toque é o mais importante.  

Valor: Quais os diferenciais das linhas? 

Teboul: Nós usamos uma tecnologia que permite agir profundamente nas fibras 
capilares, sem deixar os cabelos pesados. Conseguimos isso graças a uma tecnologia 
muito usada pelos japoneses, chamada "microemulsão": partículas ínfimas que 
conseguem aderir às fibras sem pesar nos fios. O creme-gel da linha Vitalité Brillance, 
por exemplo, transforma-se em água logo após a aplicação. Já a máscara de 
tratamento 'Crème Substantielle' contém um agente derivado da seda e ceramida, 
para hidratar os fios, mas também não deixa o cabelo sem vida. Outro diferencial é o 
fluido em spray da linha 'Volume Intense', que dá corpo aos cabelos e pode ser usado 
a qualquer hora do dia. A idéia é que as consumidoras o levem na bolsa.  

Valor: Por que não há uma linha para cabelos oleosos?  

Teboul: Os produtos para cabelos normais também podem ser usados por quem tende 
à oleosidade. Esse tipo de cabelo requer lavagens diárias e o 'Vitalité Brillance' é 
extremamente suave. Indicamos essa linha também para os homens. Mas se for um 
caso de oleosidade patológica, o consumidor deve procurar um dermatologista.  

Valor: Qual a expectativa da empresa em relação ao Brasil? 

Teboul: É uma grande aposta, tanto que o país será o primeiro na América Latina a 
lançar o Hair Sensations. Os outros países irão fazê-lo apenas em 2004. A L'Oréal, 
como um todo, já possui 97% de penetração no mercado brasileiro de produtos para 
cabelo e mais da metade da população lava os cabelos mais do que três vezes por 
semana. 
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