
O Boticário comemora 20 anos
de internacionalização da marca

A empresa iniciou esse processo na
década de 80, com a abertura de uma
unidade em Portugal. Hoje, 20 anos
depois, ela se posiciona como a maior
rede mundial de franquias do segmento
de cosméticos, com mais de mil pontos-
de-venda espalhados por 24 países. Nos
últimos tempos, essa operação recebeu
investimentos da ordem de R$ 100 mi-
lhões. Nesta entrevista, Roberto Neves,
gerente da área internacional, conta qual
foi a estratégia adotada pela companhia
na construção de sua marca no exterior
e destaca as ações implementadas para
conquistar esses mercados.

Meio & Mensagem Regional — Quando Q
Boticário iniciou seu processo de interna-
cionalização e qual foi a oportunidade de
negócio identificada?
Roberto Neves — A empresa iniciou seu
processo de internacionalização há 20
anos, com a abertura de uma loja em
Portugal. Essa escolha se deu muito por
afinidade da língua e pela posição estra-
tégica em relação a outros mercados da
Europa. Em outubro, completamos 20
anos de operação no país, com 49 pontos-
de-venda.

M&M Regional — Qual foi a estratégia im-
plementada para a construção da marca no
exterior?
Neves — Flexibilizamos o modelo adotado
no Brasil, buscando apresentar nossas
linhas de produtos em canais comerciais
já tradicionais em cada mercado. Dessa
forma, viabilizamos o fácil contato da
marca com os consumidores de cada país,
conjuntamente com os lançamentos de
nossas lojas.

M&M Regional — O trabalho foi conduzido
por um parceiro de comunicação sediado no
Brasil?
Neves — A comunicação é sempre orienta-
da a partir do Brasil, com uma linha única
de posicionamento da marca. A partir daí,
as peças podem ser desenvolvidas aqui
ou localmente. As mais institucionais,

Roberto Neves: desafio é tornar a marca conhecida

como as campanhas-chave, são feitas
no País. As de caráter mais promocional
geralmente são produzidas localmente.

M&M Regional — Quais foram os principais
desafios?
Neves — O grande desafio é tornar a mar-
ca conhecida e crível para o consumidor
de cada nação. Apesar da qualidade dos
produtos e dos valores da marca, ne-
cessitamos desenvolver estratégias que
equilibrem os altos gastos com as receitas
iniciais, sempre buscando a sustentabili-
dade de cada operação internacional.

M&M Regional — A agência responsável
pela comunicação da empresa no Brasil
também é a encarregada das demandas
no exterior?
Neves — A matriz do Boticário (no Bra-
sil) desenvolve campanhas de marke-
ting anuais específicas para o mercado
internacional e as disponibiliza para
todos os parceiros. Anualmente são en-
viadas novas campanhas institucionais,
promocionais e de suporte às principais
datas comemorativas do mercado mun-
dial. Em alguns casos, nossos parceiros
internacionais as adéquam localmente
com o apoio de agências de propaganda.
Temos diferentes ferramentas de mar-

keting apropriadas a diferentes estágios
da marca e do negócio ao redor do mun-
do. Como estamos presentes em diver-
sos tipos de pontos comerciais, além de
termos mobiliários específicos para cada
necessidade, enviamos regularmente
peças táticas e displays para destaque
de produtos e visibilidade da marca nos
pontos-de-venda internacionais.

M&M Regional - Qual a diferença entre o
trabalho de construção de marca no mercado
de origem e em outros países?
Neves — O principal desafio para cons-
truirmos a marca O Boticário em mer-
cados estrangeiros é a diversidade de
culturas. É fundamental entender o perfil
do consumidor em cada canto do mundo
para destacar os atributos certos de cada
produto na comunicação. Nas nações ára-
bes, por exemplo, temos de desenvolver
toda a comunicação da marca — voltada
prioritariamente para um público femi-
nino — sem a utilização de imagens de
mulheres em campanhas publicitárias.

M&M Regional — Q Boticário é muito conhe-
cido pelas ações que promove no Terceiro
Setor. Que valores essas ações agregam à
marca?
Neves — As ações voltadas para a área de
responsabilidade social, em especial para
preservação do meio-ambiente, realizadas
por meio da Fundação O Boticário de
Proteção à Natureza são desenvolvidas
em primeiro lugar porque a preocupação
com nosso planeta faz parte da história
da empresa. Sem dúvida, esse trabalho
agrega valor à marca, mas esse não é o
objetivo principal.

M&M Regional — A empresa investe em
pesquisas que apontem a percepção dos
consumidores e a população em geral em
relação a ela?
Neves — Sim.

M&M Regional — Essa visão é um incentiva-
dor de vendas? Em que medida?
Neves — Essa percepção pode definir

compras, pois o consumidor procura ad-
quirir produtos de marcas com as quais se
identifique. Mas no Brasil a importância
dada a empresas socialmente responsá-
veis ainda é pequena em relação ao que
ocorre em países europeus.

M&M Regional — A presença internacional
agrega valor à marca? Como a empresa ex-
plora essa atuação no exterior no mercado
brasileiro?
Neves — Até o momento, O Boticário
explorou mais o fato de ser uma em-
presa brasileira ao se "apresentar" nos
mercados internacionais. O uso do
processo de internacionalização para
agregar valor à marca ainda é relativa-
mente pequeno.

M&M Regional — Faça um raioX da operação
internacional d'0 Boticário hoje: em quantos
países está presente, quantas lojas, o por-
tfólio de produtos, etc.
Neves — Atualmente a empresa está pre-
sente em 24 países, com 59 lojas e 1.002
pontos-de-venda. O portfólio de produtos
é muito semelhante em todos os lugares.
Há algumas alterações em formulações
— para atender a legislações locais — ou
no tamanho do mix oferecido, em virtude
das características do mercado.

M&M Regional — Quais são os próximos
destinos internacionais da marca?
Neves — Estamos em fase de testes em
novos mercados, mas por questões estra-
tégicas não podemos divulgar quais são.

M&M Regional — As vendas no exterior re-
presentam quanto do faturamento total da
empresa?
Neves — Por enquanto, a venda de pro-
dutos O Boticário no exterior representa
pequena porcentagem do faturamento
total, mas a expansão acentuou-se neste
ano. A empresa tem a maior rede mundial
de franquias do segmento de cosméticos.
Nos últimos anos foram investidos mais
de R$ 100 milhões em seu processo de
internacionalização.
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