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Com pouco mais de cinco anos de existência, a Olore Paris Parfums se prepara para sua primeira 
grande investida em marketing, com campanha publicitária que será veiculada na Rede Globo 
entre os dias 4 e 13 de maio. "Queremos aproveitar o gancho do Dia das Mães para divulgar o 
lançamento da linha de perfumes Olore Paris Platinum, com cinco fragrâncias, sendo três delas 
masculinas", diz o diretor comercial da empresa, Frederico Paixão.  
 
O filme, de 15 segundos, foi feito pela Virtual, uma produtora de Recife, onde nasceu a empresa 
em 2000. "A Virtual apenas produziu o filme, todo o trabalho de criação para divulgação de 
nossos produtos é feito dentro da própria empresa", segundo Paixão.  
 
A disputa no PDV  
 
"Outra forma de marcamos presença no mercado de perfumes é com trabalhos promocionais 
feitos nos pontos-de-venda em perfumarias seletivas e lojas de departamentos, com ações 
envolvendo as vendedoras e os distribuidores. Nos PDVs investimos entre 5% e 8% do valor que 
o distribuidor compra de nós", acrescenta o diretor comercial.  
 
De acordo com Paixão, o foco da Olore é atender às classes A, B e C, com produtos de qualidade - 
as essências vêm de Paris - e a preço convidativo, entre R$ 39 e R$ 59,90, principalmente em 
perfumarias seletivas. "Nossos perfumes têm boa aceitação pelos distribuidores, pois, além de 
terem qualidade e bom preço, não enfrentam problemas burocráticos com a Receita Federal, 
comuns nos perfumes importados", comenta Paixão.  
 
"Somos garantia de abastecimento certo e constante. Temos também aceitação com o público 
consumidor porque mesmo as classes A e B sentem no bolso o custo de vida caro que temos em 
nosso País." Segundo Paixão, "está mais difícil comprar um perfume de R$ 300 para deixar na 
academia". A Olore trabalha com fragrâncias importadas da França, que depois são trabalhadas 
na fábrica própria, que fica em Recife.  
 
Distribuição dos produtos  
 
Atualmente, a linha conta com 16 fragrâncias, sendo nove delas masculinas. "Os perfumes 
masculinos têm boa aceitação também pelas mulheres, que gostam de notas marcantes como os 
amadeirados das essências dos perfumes destinados aos homens", acrescenta Paixão.  
 
Inicialmente, seus produtos eram comercializados apenas em Pernambuco. Em 2003, a partir de 
pesquisas e mudanças nas linhas de perfumes, incluindo lançamentos e retirada de produtos, a 
Olore iniciou seu processo de expansão, atendendo todo o Norte e Nordeste. Em 2004, partiu para 
ganhar mercado no Sul e Sudeste do País em pontos-de-venda localizados no Paraná, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.  
 
Em São Paulo, a Olore entrou em junho de 2005. "Nós fizemos o inverso de diversas empresas, 
que conquistam São Paulo para daí partirem para novos mercados em outros estados. Quisemos 
primeiro consolidar nossa posição no resto do País, onde o Norte e Nordeste são os maiores 
consumidores de perfumes, e deixamos São Paulo, que representa 35% do total das vendas de 
produtos de higiene pessoal e cosméticos no Brasil, para o final, onde já temos 130 PDVs 
distribuídos na capital e no interior", diz o diretor comercial.  
 
A expansão produziu bons resultados para a Olore, que viu seus negócios crescerem 225% entre 
2003 e 2004 e 130% entre 2004 e 2005. Para 2006, a projeção é de um crescimento de 100%, 
sendo que São Paulo deverá contar com 20% desse percentual. "Nessa nossa investida em São 
Paulo, estamos negociando a instalação de um quiosque de luxo no Shopping Ibirapuera.  



Ele é semelhante ao que inauguramos em dezembro do ano passado no Shopping de Recife e que, 
até agora, já vendeu mais de 6 mil frascos. Queremos crescer cada vez mais", conclui Frederico 
Paixão.  
 
Gazeta Mercantil, 27 abr. 2006, Comunicação, p. C-6 
 


