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Meu cosmético Presidente mundial da francesa Clarins, Patrick Bizot aposta nos batons e trará ao 
país a linha para homens em 2004.  
 
 
Quem usa, sabe: Clarins é sinônimo de cosméticos à base de plantas. A primeira marca a explorar 
o filão, aliás. Os consumidores mais fiéis sabem também que, dentro da caixinha de qualquer 
produto da marca, sempre haverá uma bula farta com um questionário para esclarecer dúvidas ou 
enviar sugestões e reclamações pelo correio. A proximidade com o cliente sempre foi uma 
preocupação de seu fundador, Jacques Courtin-Clarins, que, em 1954, andava pela rua Tronchet, 
em Paris, para saber o que os freqüentadores de institutos de beleza esperavam de um creme.  
 
Desse instinto de observação surgiram grandes inovações, das quais os executivos da Clarins se 
orgulham: a empresa foi a primeira a investir nas hoje famosas águas terapêuticas, com a Eau 
Dynamisante, em 1987. E explorou o conceito de aromaterapia aliada ao poder dos extratos 
naturais de plantas antes que outras centenas de marcas viessem a fazê-lo. Tudo isso mantém a 
Clarins, com quase meio século de vida, entre as três grifes de cosméticos mais consumidas na 
Europa. Deve ser responsável, também, por tê-la feito conquistar o primeiro lugar em mercados 
tão distintos como o da Inglaterra, da África do Sul e da Austrália.  
 
No Brasil há quatro anos, a distribuição da Clarins está desde 2002 a cargo da R&R Perfumes, 
depois de uma experiência não muito bem-sucedida com a PH Arc angeli. Para reconstruir sua 
imagem no país, empresa e importadora estabeleceram uma política agressiva de lançamentos 
para 2003 e 2004, como contou, em entrevista exclusiva ao Valor, o presidente mundial da 
marca, Patrick Bizot, em sua recente passagem por São Paulo. 
 
A moeda desvalorizada não é um fantasma para o francês, que trabalhou por mais de 20 anos na 
concorrente que mais vende no Brasil, a L'Oreal. "Quando uma marca é boa, não há crise que a 
derrube", garante. A conclusão é bem fundamentada: desde 1990, a Clarins tem registrado um 
crescimento de aproximadamente 10% ao ano. Em 2002, o resultado ficou em 8%. Com vendas 
na ordem de ? 520 milhões anuais, a empresa presidida por Bizot representa 60% de todo o 
Grupo Clarins, que associou-se, nos anos 90, a Thierry Mugler e Azzaro, distribui Hugo Boss e 
Giorgio Beverly Hills nos Estados Unidos e ainda detém 40% das ações mundiais da L'Occitane.  
 
"Nosso plano é colocar a Clarins na vice-liderança do mercado brasileiro nos próximos anos", 
revela Marcos Rothemberg, presidente da R&R. Uma das grandes apostas para este ano é o 
lançamento da linha de batons Le Rouge, composta por 36 cores, que já está chegando às 
prateleiras. Segundo Bizot, todos os itens de maquiagem são formulados com pigmentos naturais 
e extratos que amaciam a pele.  
 
Para o segundo semestre, está prevista a chegada dos protetores solares e autobronzeadores da 
marca. E , em 2003, a cartada da empresa é conquistar os brasileiros com a linha masculina de 
produtos, conhecida no mercado internacional desde o ano passado. Serão nove produtos para 
barba, face e cabelos, especialmente formulados para a pele do homem, com maior tendência à 
oleosidade. A seguir, a entrevista concedida por Bizot.  
 
Valor: Agora que está com uma nova importadora, quais os planos da Clarins para o Brasil? 
 
Patrick Bizot: Queremos reconstruir a imagem da marca no país, agora em parceria com a R&R 
Perfumes. Acreditamos ter um ótimo futuro no país.  
 
Valor: Mesmo com o real desvalorizado, o sr. acredita que o mercado da Clarins no Brasil tem 
potencial para crescer? 



 
Bizot: Quando uma marca é boa, não há crise que a derrube. Sempre há consumidores para 
produtos de qualidade. Basta olharmos o exemplo de grifes de luxo como a Christian Dior, que 
fazem tanto sucesso no Brasil. É só uma questão de boa distribuição. Estamos entre as três 
marcas mais vendidas na Europa, em primeiro lugar na Inglaterra, na África do Sul e na Austrália, 
em quarto nos Estados Unidos. Isso mostra que as pessoas estão em busca de produtos naturais, 
ecológic os e que não sejam testados em animais. E no Brasil não é diferente.  
 
Valor: A primeira linha masculina da Clarins foi lançada na Europa no ano passado. Por que só 
agora a empresa decidiu investir nos cosméticos para homens?  
 
Bizot: Os produtos foram lançados em setembro, com um sucesso enorme, porque são cosméticos 
totalmente adaptados às necessidades masculinas. Já estamos negociando com a importadora e 
traremos a linha ao Brasil ainda este ano. Até então, o mercado masculino era muito pequeno, 
por isso só decidimos investir agora, que o setor passou a crescer muito. As novas gerações de 
homens já assimilaram a preocupação com a beleza. Acredito que a sociedade, em geral, está 
ficando cada vez mais feminina. E, como as pessoas estão vivendo mais, estão se cuidando mais. 
 
Valor: A Clarins apresenta um crescimento de quase 10% ao ano desde 1990. Qual o segredo 
para manter um resultado como esse? 
 
Bizot: Em primeiro lugar, a qualidade da Clarins é inegável. Em geral os consumidores começam a 
usar e tornam-se fiéis. Mas um enorme diferencial que temos é a relação com o consumidor: há 
40 anos mantemos a filosofia de conquistar os clientes pela proximidade. Somos os únicos a 
incluir nas caixas dos produtos um questionário com sugestões e reclamações que o cliente nos 
envia pelo correio. Temos cerca de cem institutos de beleza espalhados pelo mundo, o que 
também permite um contato direto com os consumidores e suas necessidades. Nosso trabalho é 
nos pontos de venda, já lançamos diversos produtos sem publicar uma página de publicidade. 
Tudo isso constrói uma imagem de lealdade. Outro aspecto importante para o bom desempenho é 
o fato de sermos uma companhia familiar. Temos uma relação de proximidade com as nossas 
equipes, o que dá agilidade aos procedimentos.  
 
Valor:  Como é possível conciliar ecologia e produtos tecnológicos? 
 
Bizot: É preciso tomar muito cuidado com a tecnologia. Nos últimos anos, mesmo os médicos têm 
confirmado que tudo o que vem da natureza é melhor para a saúde. Um exemplo é o óleo de 
peixe: a cada dia que passa são descobertos novos benefícios. Claro que é preciso pesquisar 
novas moléculas, mas ainda há muito para se descobrir na natureza. Estamos vivendo um retorno 
ao natural - não é um modismo, mas uma necessidade - o que vai muito ao encontro da marca.  
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