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COSMÉTICOS

De encontro ao
imaginário

Em uma linha de produtos, O Boticário promove o encontro de seus
principais conceitos: globalização, inovação e tecnologia

  

A
primeira vista é uma linha para tra-
tamento de beleza. Mas, a diferença
começa através da experiência sen-
sorial proporcionada: todos os senti-

dos são ativados em busca da sensação do
bem estar. Visão, olfato, tato, e até o paladar
são estimulados. As cores vivas, fragrâncias e
texturas são exploradas neste novo conceito
de O Boticário, que desenha uma mudança
significativa em seu portfólio. O lançamento
da linha Nativa Spa revela uma criação inspi-
rada, baseada em três conceitos hoje conside-
rados estratégicos para a empresa: globaliza-
ção, inovação e tecnologia. Composta por 31
itens, divididos por etapas para purificar, ati-
var e restaurar o corpo, reflete o estado de es-
pírito da consumidora.

Presente em 24 países, através de 59 lojas e
945 pontos de venda, Boticário obteve em
2005 um crescimento de aproximadamente
20% em relação ao ano anterior, com fatura-
mento de R$ 650 milhões para a indústria e
de R$ 2 bilhões para a rede de franchising,
que fechou 2005 com 2.357 lojas.

A empresa fez a implementação do SAP em
tempo recorde de 8 meses e a implantação do
suporte tecnológico VSAT para atendimento
às franquias, com previsão de implantação
em toda a rede até meados de 2006, O Boti-
cário é a única empresa brasileira a utilizar
todos os recursos do VSAT, como a trans-
missão de dados, imagem e áudio, interligan-
do, via satélite, a fábrica, em São José dos Pi-
nhais, no Paraná, às 2.357 lojas espalhadas
pelo território nacional.

Na área de pesquisa e inovação, O Boticá-
rio possui quatro patentes depositadas na área
de cremes / cuidados para pele. Vale destacar
sua participação na reunião que deu o ponta-
pé inicial na criação do Centro Brasil-Argen-
tina da Nanotecnologia.

A revista embanews entrevistou Ligia Baru-
que Faria, responsável pelo setor de embalagem
da empresa, que traz uma experiência de 24
anos no segmento de cosméticos. Sua forma-
ção na área farmacêutica e atuação no campo

da qualidade, além dos trabalhos desenvolvidos
em setores como suprimentos, logística, e
atualmente, embalagem, imprimiram à sua car-
reira uma visão abrangente das operações da fá-
brica, que faz com que sua preocupação não se
limite ao design, mas também à performance
da embalagem na linha de produção. Do
ponto de vista da logística, estamos sempre
avaliando se a operação é a de melhor custo-be-
nefício, visando diminuir o custo no final da
cadeia. "Pois, às vezes, ganha-se na embalagem,
mas perde-se em logística."

O Boticário é uma empresa com diversas
embalagens premiadas no Brasil e no exterior.
Só no Prêmio Brasileiro de Embalagem Emba-
news 2006, a empresa arrebatou três Troféus,
com as embalagens da Linha de maquiagem
Cores, o perfume Rhea e o Soft Blush.

Embanews: Conte-nos como surgiu a
inspiração para a criação de Nativa Spa?

Ligia B. Faria: Essa linha surgiu da necessi-
dade de criarmos produtos com ativos da

biodiversidade dos cinco continentes: Ásia,
Europa, Oceania, África e Américas, porque,
afinal de contas, O Boticário é uma empresa
globalizada que está em 24 países. A empresa
também queria trabalhar dois outros impor-
tantes conceitos: a inovação e a tecnologia. A
inovação está presente no próprio conceito
da linha, que é o de oferecer um Spa em casa.
O termo Spa vem do latin salute per acqua
(saúde pela água), fundamental para a saúde
e vitalidade. Queríamos que a linha fosse
uma extensão do tratamento de beleza, no
qual, além de cuidar do corpo, também se
trabalhasse os sentidos; por isso a linha tem
essa cor, aroma, textura. É uma linha que
quer envolver o consumidor.

Embanews: O lançamento representa
uma mudança de concepção para a empresa?

Ligia B. Faria: Nós estamos apostando nisso.
No passado, as linhas de shampoos e condi-
cionadores eram desenvolvidas para diferen-
tes tipos de cabelo. Hoje, estamos falando em
três diferentes conceitos: purificar, ativar e
restaurar o corpo, cada qual representado por
cores predominantes: verde, amarelo e ver-
melho, respectivamente. Cada uma das fases
podem ser escolhidas de acordo com as emo-
ções ou o estado de espírito da pessoa, po-
dendo ser usadas simultânea ou alternada-
mente. O desenvolvimento da linha envolve
uma concepção muito mais holística do que
física. Não estamos tratando apenas os cabe-
los, mas a pessoa por inteiro, não apenas cor-
rigindo algo que não vai bem.

Embanews: Como foram desenvolvidas
as embalagens?

Ligia B. Faria: A idéia foi trabalhar a embala-
gem de uma forma que ajudasse a transmitir os
três conceitos. Chegamos a uma embalagem
transparente em PET que por si só transmitisse
a força das cores e texturas do conteúdo, desta-
cando o conjunto, sem que um produto cha-
masse mais a atenção que outro. A embalagem
é a mesma para todos e o produto fala por si
só. O desenho da tampa, em polipropileno
transparente, lembra o movimento das ondas
da água, que é o símbolo da linha.

Embanews: Hoje, como são trabalhados os
produtos e embalagens em diferentes países?

Ligia B. Faria: No caso das embalagens de Na-
tiva Spa, nós incluímos outros idiomas para fa-
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cilitar a exportação a outros países. Para a Ará-
bia Saudita, por exemplo, onde o idioma é
mais complexo, estamos trabalhando com ró-
tulos auto-adesivos. Mas, estamos pensando
também em uma etiqueta que, ao se desdobrar,
já traga informações em todos os idiomas, eli-
minado a necessidade de produção de diferen-
tes rótulos, pois são 24 países atendidos.

Embanews: Para O Boticário, como a questão
da embalagem se relaciona ao meio ambiente?

Ligia B. Faria: O Boticário tem um histórico
de ações na área ambiental e de responsabilida-
de social bastante abrangente. Na questão da
embalagem, trabalhamos de acordo com a fi-
losofia dos três Rs: reduzir, refilar e reciclar.
Hoje em dia, fala-se até em um quarto R que é
o reeducar. O R de reduzir é um dos mais im-
portantes, pois traz menor impacto ao meio
ambiente. Nesta nova linha, por exemplo,
reduzimos o uso de cartuchos e as embalagens
são todas recicláveis. A empresa mantém há 15
anos a Fundação O Boticário de Proteção à
Natureza, e hoje, a questão ambiental é de pri-
meira ordem, não só porque nossos produtos
vão a outros países, mas porque faz parte de
nossas preocupações fundamentais. Além disso,
a empresa busca disseminar a conscientização
em relação ao meio ambiente junto à sociedade,
aos franqueados e aos próprios funcionários.

Embanews: Como funcionam as operações
de embalagem de O Boticário?

Ligia B. Faria: O acondicionamento e emba-
lagem final de quase todos os produtos são
realizados internamente, com exceção de al-
guns tipos como sachês e aerossóis, que utili-
zam máquinas especiais, e são terceirizados.

Nós trabalhamos a partir de categorias: de
maquilagem, pele, perfumes e datas come-
morativas; em cada uma delas há uma pessoa
responsável. Boa parte da arte final das emba-

lagens é feita internamente, mas também
contamos com a colaboração de agências de
design nacionais e internacionais. Acredito
que seja preciso acompanhar as tendências
internacionais e traduzi-las para o nosso mer-
cado, mas sem imposições, sempre fazendo as
adaptações necessárias.

Embanews: O Boticário trabalha no
sistema just in time?

Ligia B. Faria: Em alguns casos, sim, como
no exemplo de empresas que fornecem dire-
tamente para as lojas franqueadas, como é o
caso da Antilhas. Para outros tipos de forne-
cedores, trabalhamos com campanhas e qua-
lidade assegurada, que envolve análises even-
tuais, em nossos próprios laboratórios.

Embanews: Quais critérios norteiam
a escolha de fornecedores?

Ligia B. Faria: Não são todos os fornecedores
de embalagem que tem expertise em cosméti-
cos. O fornecedor de embalagem para o seg-
mento de cosméticos tem que entender que
este é um produto de valor agregado alto; que

carrega um valor estético diferenciado. Nas
embalagens para alimentos ou produtos far-
macêuticos, o fornecedor precisa ter todos os
cuidados de uma linha, as condições de higie-
ne e assepsia, um bom lacre, etc. O cosmético
também tem que seguir os critérios de GMP -
Good Manufacturing Practices, que deriva do
setor farmacêutico, pois todos os ativos são
passíveis de contaminação. E um ponto essen-
cial hoje em dia. E além de tudo isso, nos cos-
méticos, a questão estética é essencial, porque
lidamos com o imaginário das pessoas.

Embanews: Quanto O Boticário
destina normalmente em investimentos
para embalagens?

Ligia B. Faria: De modo geral, o desenvolvi-
mento de uma embalagem representa entre
60 e 65% do custo final do produto, sem
contar a mídia.

Embanews: Quais são os seus desafios
para o futuro?

Ligia B. Faria: O desafio se impõe a cada dia.
A cada momento temos algo novo a ser feito.
Eu sempre estudei muito sobre embalagem e
logística. Todo dia, podemos fazer melhor,
sempre buscando superar as expectativas do
nosso consumidor. Acredito que fidelizar o
consumidor seja o maior desafio diário. Isso
fica mais fácil porque adoro o que faço: traba-
lhar para levar o bem estar às pessoas, transmi-
tindo alegria e energia. Ninguém entra em
uma loja de O Boticário por necessidade; a
pessoa quer se transformar. É muito desafiador
trabalhar em um segmento em que as pessoas
não precisam daquele produto, mas o desejam.
Também é muito bom trabalhar em uma em-
presa comprometida com a responsabilidade
social e a proteção ao meio ambiente. E uma
empresa que está lá na frente.
www.boticario.com.br
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