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Apostando no estímulo aos sentidos e na relação emocional do consumidor com a marca, a 
rede O Boticário trouxe o arquiteto norte-americano Christian Davies para reformular o design 
de suas lojas. 
 
Um ambiente que transforme a experiência de compra em um momento prazeroso e de 
valorização pessoal. Esse é o objetivo do novo projeto das lojas O Boticário. Com espaços 
modernos e envolventes, a marca espera proporcionar ao cliente uma jornada sensorial e de 
transformação. A nova loja combina de forma harmônica e elegante diferentes cores e 
materiais como aço, madeira, fórmica, vidro e acrílico. A iluminação melhorou, e o consumidor 
tem mais espaço para circular e experimentar os produtos. Todas as mercadorias estão 
agrupadas não mais por tipo ou marca, mas por finalidade e solução, como se estivessem 
arrumadas na casa do consumidor, e não na prateleira de uma loja.  
 
A busca da marca por propiciar uma trajetória de compra diferenciada segue as últimas 
tendências do varejo, que exploram os diferentes sentidos do cliente na tentativa de encantá-
lo e induzi-lo ao consumo. "A loja cria uma experiência emocional, e as marcas controlam 
todas essas sensações. 75% das decisões de compra são feitas dentro da loja", afirma o 
arquiteto e vice-presidente da FRCH Design Worldwide, Christian Davies. A empresa norte-
americana de design e arquitetura foi contratada pelo Boticário para auxiliar no 
desenvolvimento do novo projeto de loja.  
 
O Boticário realizou uma concorrência com duas empresas européias, quatro norte-americanas 
e dois profissionais de design do Brasil. A vencedora FRCH, que assinou o projeto, detém um 
dos melhores conhecimentos no segmento de varejo e possui clientes como Tiffany, Hard 
Rock, Nike e Walt Disney. Profissionais brasileiros também participaram do processo de criação 
dos espaços junto com a norte-americana. 
 
Marca intuitiva 
 

 
 
A equipe da FRCH Design esteve no Brasil por cinco dias para conhecer as lojas e entender o 
alcance da empresa entre seu público-alvo. "A crença da marca tem que estar permeada em 
todos os funcionários da loja para que transmitam as características da empresa para os 
consumidores. Dessa forma, o varejo pode ser uma experiência mágica para o cliente, já que o 
estimula a comprar coisas que estejam conectadas com o emocional dele e que reforce o que 
ele é", destaca Davies.  
 
O norte-americano afirma que O Boticário possui uma relação umbilical com seus 
consumidores e por isso pode ser considerado uma "marca intuitiva", aquela em que o 
consumidor é ouvido e a empresa reage a ele, conforme suas necessidades. "As marcas 



intuitivas sabem que o mundo é um lugar fluido e que o consumidor é bem mais complexo, por 
isso é importante respeitar as individualidades." 
 
Pesquisas junto aos consumidores quanto ao hábito de compra no segmento de beleza feitas 
em cinco capitais ajudaram no desenvolvimento do projeto d'O Boticário. Dentre os dados 
levantados, um deles revela que 82% dos consumidores costumam entrar pela direita da loja. 
Por conta disso, a jornada se inicia, exatamente, por esse lado. Uma mesa colocada 
estrategicamente próxima às prateleiras da direita, juntamente com o teto em formato de 
semicírculo, fazem com que o cliente, embora tenha a sensação de estar solto na loja, 
percorra toda a trajetória (da direita para a esquerda), seguindo uma etapa após a outra, sem 
que perceba. Um lustre colocado em cima da mesa dá um toque de sofisticação ao espaço. 
 

 
O espaço “Transformação” estimula o olfato e a experimentação para promover os itens da linha de perfumaria e 

maquiagem 
 
Etapas da jornada 
 
A principal novidade nas lojas são os três conceitos – cuidar, preparar e transformar – que 
guiam o consumidor pelos ambientes, norteiam os produtos, dividem os espaços em etapas e 
determinam o layout. "Nunca se compram essas marcas intuitivas sem conhecer sua história. 
E O Boticário tem uma história para contar, que tentamos alinhar com as histórias dos 
consumidores. As mulheres brasileiras têm o senso de beleza como transformação. Então, 
buscamos desenvolver uma jornada que possibilitasse isso", afirma Christian Davies. 
 
Na primeira etapa – Cuidados Especiais –, estão reunidos sabonetes, óleos, desodorantes e 
xampus, produtos que estimulam o sentido do tato. Para esse espaço, foi desenvolvida 
especialmente para a marca uma madeira de reflorestamento, usada no fundo das prateleiras 
e nas portas do armário. As prateleiras são brancas e possuem tamanhos diferentes para 
aproveitar a iluminação que vem do teto. "Escolhemos para esse ambiente uma madeira de 
cor forte e uma luz mais amarelada para proporcionar ao cliente uma sensação de aconchego", 
destaca o arquiteto e gerente de franquias da empresa, Sérgio Barbi. 
 
A segunda parte – Preparação da Pele – está localizada no fundo da loja e é onde ficam as 
linhas de creme, loções e de proteção solar que aguçam, além do tato, o olfato. As prateleiras 
e portas da bancada são de fórmica branca. O fundo de BP (madeira de baixa pressão) é 
prata. A iluminação é mais clara e incide das prateleiras superiores diretamente sobre os 
produtos.  
 
A terceira e última etapa – Transformação – é a que ocupa a maior área da loja. Perfumaria e 
maquiagem estão organizadas num sentido lógico e integrado. As sensações do olfato pela 
perfumaria e visual da maquiagem interagem e completam o ambiente. As portas do armário 
são de fórmica verde (do mesmo tom que identifica a marca), as prateleiras são de fórmica 
branca, e o fundo é de vidro. "Como os principais produtos que ficam expostos nesse espaço 
são os perfumes e os frascos são de vidro, optamos por uma iluminação mais quente, partindo 
por trás do fundo de vidro, para destacar ainda mais as mercadorias", afirma Barbi. 
 



Elementos exclusivos 
 

 
Na entrada, o espaço “Cuidados Especiais” usa madeira de reflorestamento e explora o tato para vender óleos e 

xampus 
 
Três painéis, trocados duas vezes por ano, identificam as etapas e servem para guardar 
estoque imediato e esconder eventuais portas. As prateleiras e os armários cobrem todas as 
paredes da loja. Um portal feito de chapa metálica de ACM cobre 60 % da fachada, e uma 
vitrine se estende pelos 40% restantes. "A vitrine é toda branca e fechada para termos o foco 
no produto.  
 
No centro, há uma luz branca RGB, e para as laterais desenvolvemos um programa de 
iluminação que possibilita alterar as cores de acordo com o ciclo", diz o arquiteto e gerente. O 
tradicional mosaico feito de azulejos verdes que cobriam a fachada das lojas deu lugar a placas 
de vidro com alturas diversas – da mesma cor, mas de diferentes tonalidades –, criadas 
exclusivamente para a marca. "Os azulejos antigos podiam ser achados em qualquer lugar, o 
atual, a gente patenteou", ressalta. 
 
O teto ganhou ondas de fórmica branca que dão movimento ao ambiente e uma iluminação 
que valoriza o espaço. Para mudar as cores das luzes várias vezes durante o ano, são 
utilizados diferentes papéis celofane. Para o piso, foi escolhido um porcelanato branco para 
não chamar a atenção.  
 
As alterações também englobam a identidade visual da empresa. No logo antigo, a palavra 
“Boticário” ficava dentro de uma caixa retangular verde. Agora, fica solta sobre um risco em 
formato de onda. O objetivo é reforçar a idéia de liberdade transmitida pelo slogan da marca: 
“Você pode ser o que quiser”. 
 
Esse novo conceito de loja é considerado a segunda grande revolução na trajetória da rede. De 
acordo com a diretora comercial d'O Boticário, Andrea Mota, a primeira mudança ocorreu em 
1996, quando a empresa ampliou sua linha de produtos e diminuiu o espaço atrás do balcão, 
perdendo a aparência de botica. A aposta nessa forma de atendimento personalizado continua. 
Todas as mercadorias ficam disponíveis para experimentação, e as vendedoras atuam como 
consultoras. 
 
Pesquisa e investimento 
 
Os estudos para o novo projeto tiveram início em 2005 e resultaram em um investimento de 
R$ 3 milhões. O projeto piloto foi implementado em sete cidades brasileiras. Atualmente, 200 
franquias já adotaram o novo padrão visual. "Tivemos 15% de aumento de vendas nas 
unidades que implementaram o novo conceito", afirma Andrea Mota. Segundo a diretora 
comercial, 80% dos clientes afirmam que a vontade de experimentar aumentou nesses locais, 
enquanto 84% sentiu vontade de comprar mais. "Nossa preocupação não é a de ter uma loja 
nova, e sim de ter o local certo para estimular a experiência de compra. É esse o nosso 
diferencial em relação aos nossos concorrentes." 



 
Quatro tamanhos econômicos de lojas foram criados para se adaptar aos 1.400 municípios 
onde O Boticário atua. Até o final deste ano, serão transformadas mais 700 lojas franqueadas 
do total de 2,4 mil da rede, incluindo as operações do Chile, Uruguai e unidades em Portugal. 
A previsão é que, até 2010, sejam investidos R% 150 milhões para adequar todas as lojas ao 
novo conceito. 
 
Apesar de muito mais sofisticada que o modelo anterior, o novo padrão visual é mais barato. 
"O metro quadrado da loja antiga saía por R$ 2.450, e a atual custa R$ 2.400. Em um primeiro 
momento, R$ 50 pode até parecer pouco, mas não é", afirma o gerente de franquias da 
marca, Sérgio Barbi. 
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