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Desde o princípio, o Leite de Rosas adotou ténicas de marketing utilizadas até hoje e apostou na nova mulher brasileira que começava a surgir

Leite de Rosas resiste ao
tempo e às novidades
Elaborada no início do século XX por um farmacêutico do Amazonas,
a loção para a pele sobrevive num segmento em constante ebulição

o futuro, todos serão
famosos por 15 minu-
tos", disse certa vez
Andy Warhol. A frase

cunhada pelo artista pop anteviu o sur-
gimento de celebridades instantâneas,
destinadas a sair de cena tão rapidamen-
te quanto entraram. O sucesso dos rea-
lity shows alimenta o vaticínio de Wa-
rhol. Algumas pessoas e empresas, no
entanto, exibem invejável capacidade de
resistir ao tempo e desafiar a era do con-
sumo de ocasião.

O Leite de Rosas é um exemplo de
marca capaz de enfrentar com louvor a
crescente concorrência no segmento de
higiene e cosmética, além das inovações
em materiais e técnicas de marketing uti-
lizados pelos principais adversários. Pró-
xima de completar 75 anos, a marca de
desodorante que já teve como garota-
propaganda a imortal Carmen Miranda
mantém a vice-liderança com a mesma
fórmula desde a criação.

O produto conquistou várias gerações

de consumidores e tem como trunfo a tra-
dição. Vice-líder na categoria de desodo-
rantes, fecha o ano com o lançamento de
seis produtos. São três desodorantes (roll-
on, aerosol e creme), uma linha de hidra-
tantes, uma loção nutritiva para o corpo e
dois cremes faciais.

A história de sucesso da Leite de Rosas

Olympio de Oliveira (à direita) fundou a companhia

começou em 1929, ano em que o Brasil vi-
via um momento de incerteza provocada
pela queda do preço de café nos mercados
internacionais. A crise econômica detona-
da pela quebra da Bolsa de Nova York es-
palhava um clima de pessimismo.

O momento desfavorável não inibiu o
cearense Francisco Olympio de Oliveira,

que fixou residência no Rio de Ja-
neiro trazendo na bagagem a fór-
mula de beleza elaborada por um
farmacêutico do Amazonas, de
quem havia adquirido os direi-
tos para comercializá-la. O pre-
parado, cujos componentes per-
maneceriam secretos por déca-
das, era feito à base de rosas. "A
idéia de lançar um produto de
beleza para o público feminino
surgiu devido às mudanças no
cotidiano das mulheres", conta a
presidente da empresa, Helena
Ribas, filha do fundador. "Elas
estavam entrando no mercado de
trabalho, tendo uma vida social
mais intensa e se expondo mais".
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Anúncios antigos do produto procuravam aliar o apelo à sensualidade aos aspectos práticos da mistura vendida inicialmente em garrafas de vidro

No bairro carioca de Laranjeiras,
Olympio de Oliveira e a mulher, Maria de
Lourdes, preparavam a fórmula, coloca-
vam em garrafas de vidro e rotulavam.
Os cartazes de publicidade eram prega-
dos nos postes à mão durante a madruga-
da, no horário em que passavam os bon-
des, para não acordar a vizinhança.

O negócio familiar foi crescendo, e nas
décadas de 1930/40 a marca foi pioneira
no uso de celebridades do rádio, teatro e
cinema em seus "reclames". Nas páginas
de revistas como A Cigarra, Fon-Fon e
Carioca, artistas davam depoimentos re-
comendando o uso do produto, estratégia
que é usada até hoje em publicidade.

Na década seguinte, a Leite de Rosas
começou a patrocinar eventos culturais,
como o desfile de Miss Brasil, que era rea-
lizado no Maracanãzinho. Numa tarde, o
fundador da marca fez a alegria dos fun-
cionários ao levar as misses para conhe-
cer a fábrica. Sobre a esteira de produção,
elas improvisaram um desfile de moda.

A embalagem de vidro foi substituída
pelo frasco plástico em 1967. Com isso, o
produto ganhou praticidade e teve o pre-
ço reduzido, o que contribuiu ainda mais
para torná-lo popular. Foi o passo deci-
sivo para a expansão da marca em todo o
Brasil. Instalada em São Cristóvão, no Rio
de Janeiro, a fábrica do Leite de Rosas
ocupa hoje 20 mil metros quadrados e
tem 300 funcionários.

Na vice-liderança da categoria de de-
sodorantes, a marca tem produção de 72
milhões de frascos por ano e faturamen-
to de R$ 60 milhões. Em regiões como o
Norte e o Nordeste, é líder, abocanhan-

do uma fatia de 40% do mercado consu-
midor de desodorantes. Essas regiões
são tão importantes para a L.R.Cia.Bra-
sileira de Produtos de Higiene e Touca-
dor, proprietária da marca, que a empre-
sa vai abrir uma fábrica em Aracaju (SE)
no segundo semestre de 2004. Com a no-
va unidade, planeja dobrar a produção.
No Brasil, a fatia de mercado da empre-
sa é de 12,1%.

Apesar de ainda estudar planos de ex-
portação, a Leite de Rosas pode ser en-
contrada em tradicionais redutos de bra-
sileiros no exterior. "Certa vez, em Nova
York, andava pela rua quando li uma fai-
xa 'Temos leite condensado e Leite de
Rosas'", conta Helena Ribas.

Uma pesquisa do Instituto Gallup re-
velou que quatro entre cinco brasileiros
conhecem a marca Leite de Rosas, e que
dois terços associam a cor rosa à embala-
gem de Leite de Rosas. A receita de su-
cesso tem algumas explicações." O gran-
de patrimônio do Leite de Rosas é a mar-
ca", afirma o professor do curso de Publi-
cidade da ECA - Escola de Comunicação
e Artes da USP, Luli Radfahrer.

Segundo Radfahrer, as marcas antigas
bem-sucedidas até hoje apostam em va-
lores que nunca mudam. "O Leite de Ro-
sas, por exemplo, está associado à femini-
lidade desde a sua criação, as principais
referências femininas estão ligadas ao
produto", diz. 

História em forma de romance
A trajetória de

sucesso da Leite de
Rosas, que completa
75 anos em 2004, é
relatada nas 32 pá-
ginas do livro Leite
de Rosas - Uma his-
tória, de autoria do
escritor e jornalista
Ignácio de Loyola
Brandão. Com tira-
gem de três mil exemplares, a obra
foi lançada neste mês no Rio de Ja-
neiro pela editora DBA,

Narrada em forma de romance, in-
clui crônicas de Patricya Travassos,
Clarice Lispector, Affonso Romano

de Sant'Anna e Chi-
co Alencar.

Ao longo dos
anos, várias perso-
nalidades declara-
ram na imprensa
usar o produto. Os
depoimentos espon-
tâneos trazem figu-
ras tão diferentes
como o ator Rodol-

fo Botinno, a cantora Elba Ramalho,
o músico e compositor Sivuca e po-
líticos como o ex-prefeito e atual vi-
ce-governador do Rio de Janeiro,
Luiz Paulo Conde, e do ministro da
Integração Nacional, Ciro Gomes.
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