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o boTicÁrio

As esperanças e os sonhos conjugados ao espírito desbravador 
motivaram Miguel Krigsner a abrir uma pequena farmácia 
de manipulação. Assim, há 29 anos, começou a ser criada 
a essência de O Boticário. O fundador da empresa, além 
do empreendedorismo, aliou iniciativa e integridade a uma 
privilegiada visão.

uma empresa Com alma

Desde cedo, projetando idéias à frente de seu tem-
po, Miguel transmitiu aos seus colaboradores 
a alma do negócio. As crenças, aprimoradas, 

tornaram-se os valores da empresa, e, dia a dia, 
norteiam mais de 12 mil profissionais em todo o 
Brasil. O conceito elaborado fomentou não só o 
crescimento organizacional como a conquista de 
público. O posicionamento reverenciou os produ-
tos inovadores, a rede de lojas de alcance mundial, 
as relações éticas com parceiros, comunidade e a 
prática da responsabilidade social. A fábrica, em 
São José dos Pinhais, no Paraná, provê 2.367 lojas 
no Brasil e celebra a presença dessa empresa 100% 
nacional em 24 países. Para servir e estar perto de 
seus consumidores, O Boticário inovou: foi pioneiro 
no sistema de franchising no País. Hoje, as lojas são 
um modelo de brasilidade, elegância e modernidade, 
com o atendimento de consultoras de beleza experts 
em cosméticos.

Na sede da fábrica, em São José dos Pinhais, são 
desenvolvidos produtos para que cada pessoa possa 
expressar a sua beleza, valorizar a personalidade. 
Tudo é concebido como instrumentos promotores de 
auto-estima, tanto para quem usa a linha O Boticário 
como para quem a cria.

O segredo do sucesso, além do mix de produtos 
de alta qualidade, é uma comunicação competente, 
focada no público-alvo e em um significativo inves-
timento em fidelização. 

M a r C i a  M a g n o  /  V a n e s s a  M a z u r  B r a n d a l i z e  /  P a u l o  r a t i n e C a s 
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cosméTicos

UmA EmPrESA COm AlmA

O Boticário tornou-se conhecido pelo seu conceito 
de brasilidade, elegância e responsabilidade social. 
Isso porque a empresa privilegia a prática de relações 
éticas, a valorização do ser humano, o respeito pelo 
meio ambiente, a promoção do bem-estar social. Ao 
realizar programas como o de preservação ambiental, 
educação de jovens, assistência à criança, valorização 
da cultura e promoção da saúde, está imprimindo 
um novo sentido à atividade empresarial.
• Capital 100% nacional.
• Fábrica: São José dos Pinhais/Paraná.
• 1.100 colaboradores na fábrica.
• 2.367 lojas no Brasil.
• 12 mil empregos diretos e indiretos.
• Produção de, aproximadamente, 600 itens em 
cuidados para o corpo, cuidados faciais, protetores 
solares, maquiagem, deo-colônias, desodorantes, 
sabonetes, xampus. 
• Presente em 24 países.

rESUmO DA CAmPANHA

Para estimular a interatividade no Planejamento 
Estratégico Corporativo, o público interno foi con-
clamado a embarcar num vôo com destino ao ano 
de 2015 e com uma escala em 2010. A simulação de 
um plano de viagem quis configurar as semelhanças 
entre o processo de Planejamento e a realização de 
uma viagem. A analogia foi o mote da campanha 
“O Boticário 2015. Embarque nessa”. 

A primeira fase, a divulgação – Planejamento 
e início dos trabalhos de orçamento, Planejamento 
Operacional – informou o target. Cartazes fixados 
geravam expectativas. Em setembro de 2005, o que 
originalmente era a apresentação anual do Plane-
jamento Estratégico e abertura do Planejamento 
Operacional transformou-se em uma ação criativa. 
Aeromoças recepcionavam os convidados, e o pre-
sidente, literalmente na posição de Comandante, 
também estava paramentado para o vôo. Na oca-
sião foram expostos o foco estratégico e as diretrizes 
operacionais. 

Após a explanação, na saída do evento, os colabo-
radores ganhavam seu “passaporte personalizado”, 
com o primeiro carimbo. Iniciava a viagem para 
2015. O encontro focou o empenho com os desafios. 
A campanha foi efetivada com banners, matéria 
na revista de circulação interna, informativos na 
intranet. A comunicação primou por mensagens 
digitais e cartazes. 

Em dezembro de 2005, foi distribuído um convite 

como um boarding pass – como os enviados pelas 
agências de turismo. O grupo era notificado para 
levar os passaportes ao evento que estava sendo pre-
parado. Só o impacto, frente à cenografia montada, 
já suplantava a expectativa do encontro de final de 
ano. A entrada da empresa foi transformada em um 
hangar, o GATE A 18. Os “tripulantes”, saudados 
pela aeromoça, eram dirigidos ao finger para ocupar 
a aeronave. O espaço foi decorado como um avião. 
Uma trilha sonora instruía como “apertar o cinto” e 
se preparar para a decolagem. O som era aumentado 
quando levantava o vôo. Acentuando a percepção 
de estar no “ar”, eram servidos lanches de bordo. 
Os folhetos distribuídos, no formato de uma mala 
de viagem, ressaltavam a importância de estar no 
vôo para 2015. No final, além da trilha sonora de 
aeronave levantando vôo, um vídeo apresentava a 
palavra do presidente, com os resultados projetados 
para 2005, os orçamentos e metas para 2006, e o 
ajuste dos planos de viagem. 

Em março de 2006, 
houve a comemoração 
dos resultados de 2005, 
e o pagamento do Plano 
de Participação nos Re-
sultados. Todos foram 
convidados para o even-
to, denominado Vôo 2-0-
1-5, a sua viagem rumo 
a 2015 – semelhante aos 
enviados por companhias 
aéreas. Na chegada, após 
serem recepcionados por 
comissárias de bordo, 
eram “transportados” 
para o momento em que 
o “avião decolava”. Na 
seqüência da explanação 
dos resultados do PPR, 
o sucesso se confirmava 
com um “cartão de compromisso” (analogia com 
cartões de milhagem) pelo cumprimento das metas. 
O cartão salientava as próximas diretrizes e continha 
um bônus que sugeria uma escala em uma ilha 
paradisíaca. Ao ser anunciada a sugestão, recepcio-
nistas adentravam com colares havaianos e taças 
com coquetéis de frutas, para um brinde. Após, todos 
eram fotografados em um painel com uma paisagem 
tropical e recebiam sua foto em porta-retratos. 

O evento foi estendido para o refeitório da empresa, 
onde todos não só receberam o cartão de compro-
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misso como brindaram com os 
drinks ofertados e tiraram fotos 
no painel. Pela primeira vez na 
história da empresa, os operá-
rios da fábrica foram envolvidos 
diretamente na apresentação do 
planejamento. O Boticário não 
só conclamava como distinguia a 
presença de todos no seu plano de 
viagem. A pesquisa de dezembro de 
2005 confirmou: 90% dos gestores 
consideraram a campanha realmente satisfatória 
(ótima e boa) e para a equipe de colaboradores o 
índice foi ainda superior: 95%.

CONTExTO E DESAfIOS

Ser capaz de sistematicamente se reinventar não 
somente em produtos, mas também no estilo de 
atuação, é um considerável desafio para empresas 
vencedoras. Tecnologia, engenharia, distribuição e 
marketing estão à inteira disposição da maioria das 
organizações. A diferença está na forma de imple-
mentar estas ferramentas, na atitude que provoca e 
motiva o empenho dos colaboradores com os propó-
sitos empresariais. A busca sinérgica de objetivos em 
prol do bem comum é o que distingue. As grandes 
companhias são permanentemente exigidas pela 
sociedade –   que clama por maior transparência, 
cidadania empresarial (inclusão da dimensão social 
nos objetivos empresariais) e sustentabilidade (in-
clusão da dimensão ambiental, uso adequado dos 
recursos).

O Boticário, ciente deste cenário, prioriza uma re-
lação laboral que possa privilegiar tanto suas crenças 
como as metas organizacionais e mercadológicas. A 
necessidade de inovar velozmente, em mercados de 
consumo, e a demora para implantar as novidades no 
processo corporativo, muitas vezes colocam em risco 
a satisfação do consumidor. Mostrava-se ser primor-
dial conhecer mais profundamente o comportamento 
do consumidor, procurando entender a percepção 
que ele tem dos produtos e serviços, além de munir 
os parceiros de negócio com essas informações. 
Com os níveis de satisfação do cliente apresentando 
alguns picos decrescentes ou mais difíceis e caros de 
atender – decorrência das expectativas por velocidade, 
flexibilidade e sofisticação –, a dinâmica de mercado 
só confirmava que um amanhã mais competitivo já 
vinha despontando.

O share of heart da marca O Boticário remete a 

sentimentos 
de car inho, 

simpatia, cui-
dados que todos 

buscam. Tudo 
de O Boticário é 

especial, mágico. 
O fato decorre da 

identidade construída 
ao longo dos anos, e 

se revela funda-mental, principalmente 
quando se trata de beleza. Portanto, os atributos da 
marca são tratados com muita deferência, pois com-
põem os alicerces da empresa. A relevância que O 
Boticário dá a isso é tamanha que o SAC – Serviço 
de Atendimento ao Cliente está ligado à sua Dire-
toria de Comunicação, a fim de sistematicamente 
monitorar o fortalecimento da marca, tendo como 
constante a percepção, os desejos e os anseios do 
consumidor. Por manter-se atento e preparado para 
as evoluções, pressentiu a urgência de estruturar um 
planejamento estratégico de longo prazo, com foco 
em 2015, com escala em 2010, que oportunizasse 
um futuro pleno. O Boticário privilegiou planejar os 
objetivos e o caminho a ser seguido, com a adoção 
de modelos colaborativos que permitissem uma ágil 
tomada de decisões e que sinalizassem a necessidade 
de mudanças culturais.

A questão era: como envolver e comprometer 
o grupo de colaboradores na visão de longo prazo? 
O Boticário precisaria promover um processo de 
comunicação eficaz e impactante para estabelecer 
um plano de vôo seguro até o seu destino. Com 
brevidade.

ESTrATéGIA

O Boticário 2015. Embarque nessa.
Para estimular a interatividade no Planejamento 

Estratégico Corporativo, o público interno foi con-
clamado a embarcar num vôo com destino ao ano 
de 2015 e com uma escala em 2010. A simulação de 
um plano de viagem quis configurar as semelhanças 
entre o processo de planejamento e a organização 
de uma viagem. Através de uma tática criativa o 
público interno foi convidado a alçar vôo junto com 
a empresa. A forma, além de inovadora, visava a 
impactar o target. A intenção era configurar o quanto 
o processo de planejamento tinha paridade com a 
programação de uma viagem – tudo inicia com um 
sonho é só depois é que se forma um plano de vôo. 

o boTicÁrio
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A analogia planejamento/viagem foi estabelecida em 
toda a linha de comunicação. As terminologias das 
etapas foram pertinentes aos diferentes momentos 
de uma viagem:

CheCk-in
• Entrada das bagagens que precisavam obedecer às 
diretrizes de peso.
• Elaboração das propostas de planos e investimentos 
para aprovação com os diretores e posteriormente 
por toda a diretoria. 

AdequAção dAs bAgAgens 
pArA ConClusão do CheCk-in 
• Comunicação da aprovação das bagagens e elimi-
nação do excesso de peso. 
• Adequação das propostas.

embArque

• Comunicação da aprovação do 
volume das bagagens e do roteiro e 
dos recursos para a viagem. Comu-
nicação dos planos e investimentos 
aprovados.

ViAgem rumo A 2015
A primeira fase da Campanha 

– divulgação do planejamento e 
princípio dos trabalhos de orça-
mento – focou lançar o tema, in-
formar, motivar e impactar o target 
para o cumprimento do calendário 
inicial das ações estratégicas. Cartazes fixados na em-
presa informavam sobre o Planejamento de Decola-
gem. Em setembro de 2005, o que originalmente era 
a apresentação anual do Planejamento Estratégico e 
abertura do Planejamento Operacional transformou-
se em uma ação criativa. Aeromoças recepcionando 
os convidados, e o presidente, literalmente na posição 
de comandante, recebia, devidamente paramentado 
para o vôo. Na ocasião, foi apresentado o foco es-
tratégico definido pela Diretoria e pelos Acionistas 
(cenários, visão para 2010 e 2015 etc.) e diretrizes 
para os planos operacionais. Após a explanação do 
processo, na saída, as pessoas ganhavam seu “pas-
saporte personalizado”, com o primeiro carimbo. 
Iniciava a viagem para 2015. O evento compactuou 
o grupo com os desafios. A mobilização foi total de 
setembro a dezembro. A campanha foi efetivada 
com web mails, banners, matérias na revista Essên-
cia (circulação interna), informativos na intranet. 

A comunicação primou por mensagens digitais e 
cartazes. 

Em dezembro de 2005, foi distribuído um convite 
como um boarding pass – como os enviados pelas 
agências de turismo. O grupo era notificado para 
levar os passaportes. 

Um megaevento foi preparado. Só o impac-
to, frente à cenografia montada, já suplantava 
a expectativa de um mero encontro de final de 
ano. A entrada da empresa foi transformada em 
um hangar, o GATE A 18. Os “tripulantes”, 
saudados pela aeromoça, eram dirigidos ao finger 
para ocupar a aeronave. O espaço foi decorado 
internamente como um avião. Uma trilha sonora 
instruía como “apertar o cinto” e se preparar para 
a decolagem. O som era aumentado quando levan-
tava o vôo. Acentuando a percepção de estar no 
“ar”, eram servidos lanches pela equipe de bordo. 

Folhetos eram distribuídos, no 
formato de uma mala de viagem, 
ressaltando a importância de estar 
no vôo para 2015. No final, uma 
trilha sonora de aeronave levan-
tando vôo com a imagem de um 
cockpit de comando. Além disso, 
um vídeo apresentava a palavra 
do presidente sobre o processo e 
o conceito do trabalho. Os resul-
tados projetados para 2005, os 
orçamentos e metas para 2006 
também foram expostos, bem 
como o ajuste dos planos de via-

gem. A empresa estava pronta para decolar rumo 
a 2015. Posteriormente, os diretores se uniram 
com as equipes e repassaram as informações. Ao 
final do encontro, distribuíram os passaportes já 
carimbados e outro boarding pass com uma men-
sagem motivacional.

A viagem para 2015: passo a passo
Cenários 

Para viajar com segurança, é preciso verificar a 
previsão do tempo, se haverá sol ou se vai chover 
durante a viagem e no destino. Informações deste tipo 
podem levar o viajante a mudar a rota ou mudar a 
bagagem. 

O Boticário fez a mesma verificação, avaliou a 
previsão do tempo, cenários atuais e futuros – inter-
nos e externos –, para considerá-los na determinação 
das estratégias e ações a serem seguidas para um 
vôo perfeito. 
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direCionAdores 
Viajar sim, mas não a qualquer custo. Para voar, 

é preciso ter certeza de que algumas condições de 
vôo serão respeitadas, como a velocidade máxima, o 
gasto de combustível, a temperatura dos motores e 
o número de passageiros.

O Boticário, no seu planejamento estratégico, 
definiu seus direcionadores a fim de expressar as 
condições ideais de vôo para que o resultado viesse 
com qualidade, sem comprometer a sua segurança 
e estabilidade.

estrAtégiAs 
Com destino, cenários e direcionadores determi-

nados, era chegado o momento de definir “como” ir 
até o destino. Escolher o tipo de avião ou a frota que 
seria usada, traçar rotas, indicar a quantidade total 
de carga a ser levada. 

Para O Boticário, isso equivale a definir as estra-
tégias do negócio. 

plAnejAmento operACionAl 
Consiste em arrumar as malas, separar o dinheiro, 

o cartão de crédito, confirmar a passagem e definir 
o assento de cada tripulante. Era relevante negociar 
com os companheiros formas mais racionais de orga-
nizar a bagagem. Nem todos precisam levar tudo.

Para O Boticário, era chegada a hora de cada 
equipe montar os planos de ação, negociando com as 
outras áreas o que podia ser compartilhado, de forma 
a obter o melhor planejamento e conseqüentemente 
o melhor resultado.

DO SONHO à rEAlIzAçãO

Em março de 2006, aconteceram a comemoração 
dos resultados de 2005 e o pagamento do Plano de 
Participação nos Resultados. Os colaboradores rece-
beram um convite para o evento, denominado Vôo 
2-0-1-5, a sua viagem rumo a 2015 – semelhante 
aos enviados por companhias aéreas. Na chegada, 
todos eram recepcionados por comissárias de bor-
do, e “transportados” para o momento em que o 
“avião decolava”. Na seqüência da explanação dos 
resultados do PPR, o sucesso se 
confirmava com a 
distribuição de um 
“cartão de compro-
misso” (analogia com 
cartões de milhagem), 
distinguindo o cum-

primento das metas. O cartão, além de conter um 
bônus, também salientava as próximas diretrizes. 

O bônus sugeria uma escala em uma ilha para-
disíaca. Quando a novidade era anunciada, recep-
cionistas adentravam com colares havaianos e taças 
com coquetéis de frutas, propondo um brinde. De-
pois os convidados eram fotografados em um painel 
com uma paisagem tropical. Ao final, recebiam sua 
foto em porta-retratos como lembrança de momentos 
positivos e mágicos. O evento foi estendido para o 
refeitório da empresa, onde todos não só receberam 
o cartão de compromisso, como brindaram com os 
drinks ofertados pelas havaianas e tiraram fotos no 
painel. As fotos foram disponibilizadas na intranet, 
o que animou toda a empresa.

Pela primeira vez na história de O Boticário, os 
operários da fábrica foram envolvidos diretamente 
na apresentação do planejamento. A empresa não só 
conclamava como distinguia a presença de todos no 
seu plano de viagem. A intenção era motivar, ser o 
combustível para que cada colaborador continuasse 
fazendo a sua parte em busca de novos resultados e 
reconhecimentos.

rESUlTADOS

Relações cultivadas
O grande trunfo da campanha foi exatamente 

fomentar a participação dos talentos de casa, e com 
isso referir os colaboradores como um dos principais 
ativos da empresa.

O efeito multiplicador das ações implementadas, 
somado à inteligência competitiva, fez a diferença 
no processo de comunicação corporativa. A confir-
mação de que as conquistas geradas eram oriundas 
da postura empresarial se tornou, rapidamente, per-
cebida por todos. A interação estabelecida – aliando 
informação, relacionamento, empenho – privilegiou 
a principal fonte de energia de uma Organização: o 
Talento Humano.

O nível de satisfação dos colaboradores com “O 
Boticário 2015. Embarque nessa” foi excelente. Em 
pesquisa realizada em dezembro de 2005, 90% dos 
gestores o consideraram realmente satisfatório (ótimo 

e bom). Para a equipe de co-
laboradores o índice foi ainda 
superior: 95%. O empenho foi 
surpreendente no desenrolar 

do planejamento. Só veio com-
provar o resultado expressivo da 
campanha. A conclusão foi que a 

o boTicÁrio
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mobilização interna e a obstina-
ção para acertar oportunizaram 
relevantes vitórias.

Pessoas que 
fazem a diferença

A certeza de que essa foi uma 
boa Estratégia de Comunicação 
Corporativa foi confirmada pela 
motivação dos colaboradores em 
prol de uma ação mais produtiva. 
A utilização da Comunicação 
Corporativa como aliada da Es-
tratégia Empresarial propiciou 
o engrandecimento da imagem. 
Isso porque a eficiência da Comunicação gerou uma 
atitude favorável nos diversos segmentos enfocados. 
A proatividade da equipe – com participação siste-
mática – foi um fator de diferenciação no processo de 
crescimento da empresa no alcance de seus objetivos 
qualitativos e quantitativos.

Sucesso: fruto do prazer 
de fazer bem feito

O ano de 2006 começou de modo especial. Em 
janeiro, Miguel Krigsner recebeu, em Nova York, o 
Prêmio de Varejista Internacional do Ano, concedido 
pela Federação Nacional de Varejo (NRF) dos Es-
tados Unidos. Um significativo reconhecimento às 
empresas e aos empresários do varejo que tenham 
contribuído com o setor com sua liderança, criativi-
dade e inovação. A premiação – considerada o “Oscar 
do Varejo Mundial” – se torna ainda mais importante 
pelo fato de O Boticário ser a primeira empresa do 
mundo, no seu segmento, a ser distinguida pela NRF, 
em 95 anos de existência do prêmio.

Em âmbito nacional, a revista Carta Capital e o 
Instituto InterScience divulgaram as 150 Empresas 
Mais Admiradas do Brasil. O Boticário obteve o 1º 
lugar no seu setor. Os principais executivos do país 
destacaram a empresa, concedendo-lhe a indicação 
por melhor marca, atitudes, qualidade, administra-
ção, competitividade e maneiras de se comunicar e se 
relacionar com a sociedade (parceiros, colaboradores, 
fornecedores, consumidores e meio ambiente).

rESGATANDO 
vAlOrES E SONHOS

Por trás desses sucessos, há um time inteiro de 
profissionais, liderado por competentes gestores. As-

sim, graças a um estilo criativo, 
dedicado, laborioso, está sendo 
formado, pouco a pouco, um 
grupo no qual todos os integran-
tes estão comprometidos com a 
vitória.

“É muito importante o plane-
jamento ser compartilhado com 
todos os funcionários. Isso faz com 
que todos caminhem na mesma 
direção. As pessoas ficam até mais 
motivadas, sabendo para onde 
estão indo e o que precisam para 
crescer. Na minha vida, o plane-
jamento é a base de tudo. Até meu 

dia é planejado e com isso sou mais produtiva”.
Michele de Lima Amaral, 

Analista de Marketing

“A empresa é uma corrente e cada um aqui é um 
elo. Temos que trabalhar todos juntos e cada vez mais 
próximos uns dos outros. Planejar o futuro é importante 
para que todos sigam na mesma direção, evitando erros 
e avaliando cada passo desse caminho.”

Érica Cristina de Souza, 
Operadora de Envase de Maquiagem

“A partir do momento em que você planeja seu 
futuro, sabe onde quer chegar, fica mais fácil chegar lá. 
Na minha vida, procuro praticar isso. Tenho definido 
o que pretendo nos próximos cinco anos, tanto na car-
reira quanto na vida pessoal e financeira. O Boticário 
está no caminho certo e todos contribuem para chegar 
no alvo.”

José Roberto Costa Diniz, 
Analista financeiro

“Temos tudo para chegar, no dia e horário previstos, 
com a satisfação de quem fez e contribuiu para uma via-
gem tranqüila, gerando conhecimento e motivação.”

Zenilda Machado, 
Gerente de Recursos Humanos

mAIOr ENvOlvImENTO E  
COmPrOmETImENTO COm O fUTUrO

A primeira etapa do planejamento para 2015 está 
consolidada. O Boticário chegou ao final desse vôo 
com mais maturidade organizacional e coesão da 
equipe. A campanha tem proporcionado um aprimo-
ramento constante e crescente. A empresa está mais 
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mobilizada e empenhada com o seu futuro. Da alta 
direção aos operários do chão de fábrica, todos estão 
focados na busca de resultados e na avaliação de seu 
desempenho para atingir os objetivos e as metas.

O Boticário está em pleno vôo, esse é o melhor 
momento, pois permite o balanço da situação atual 
já vivenciada, o que possibilita reavaliar a rota de-
finida – garantindo mais precisão nas ações e nos 
resultados futuros. Uma viagem como essa é algo 
contínuo, onde é preciso repensar constantemente 
os principais movimentos, para garantir a passagem 
por todas as escalas. É importante reavaliar o roteiro, 
assegurando o planejamento adequado. A cada mês 
existe uma reavaliação. A chamada Análise Críti-
ca. Um procedimento fundamental, pois sinaliza a 
hora de mudar, de descer um pouco ou de voar bem 
acima das nuvens. Por esse motivo, mensalmente 

é realizada uma apreciação corretiva. Os resultados 
são avaliados, assim como as estratégias elaboradas 
para atingi-los. Esse processo retroalimenta o Pla-
nejamento Estratégico e Operacional, promovendo 
quaisquer alterações necessárias na rota de vôo da 
empresa.

Fatos, conquistas, celebrações de uma organiza-
ção que visualiza no crescimento de seus talentos o 
amanhã. Uma equipe unida, motivada e preparada 
para os desafios do século XXI, que foca diariamente, 
em cada viagem empreendida, a qualidade, em todos 
os sentidos.

O Boticário sente-se orgulhoso de poder comparti-
lhar com seus colaboradores o prazer dessa evolução. 
E da vitória que vem sendo comemorada através 
de vôos cada vez melhores. E, conseqüentemente, 
maiores.
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