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Marca líder no segmento de produtos naturais, a suíça Weleda (criada há 80 anos) quer ser 
mais conhecida pela sua linha de cosméticos naturais no Brasil. A diretora de marketing Mara 
Pezzotti conta, nesta Entrevista, que a marca não faz comunicação de massa, por isso a 
aposta é focar em ações customizadas, como distribuição de amostras em corridas, spas 
itinerantes, entre outras, e no slogan 100% natural.  
 
Como Weleda é conhecida hoje pelo consumidor brasileiro? 
A maioria dos consumidores conhece a marca pela linha de medicamentos naturais.  
 
Qual será a prioridade da marca em 2008? 
Focar no crescimento da linha de cosméticos naturais, que é muito forte no mercado europeu e 
movimenta € 1 bilhão anualmente. O principal investimento será a divulgação da linha de 
óleos para celulite, de bétula com arnica, que promove benefícios para quem pratica esportes, 
entre outros.  
 
E qual será a estratégia? 
No ano passado, fizemos distribuição de amostras explicativas na corrida da Nike. Devemos 
continuar com essa linha de trabalho, com ações customizadas para o target. Outro foco será a 
divulgação da linha de produtos naturais para bebês, com produção à base de calêndula.  
 
Por que aqui a marca é mais conhecida como fabricante de medicamentos, ao contrário da 
Europa, onde o forte são os cosméticos? 
Porque no Brasil o foco foi em medicamentos. Tem muitos médicos homeopatas que 
prescrevem os produtos Weleda. Na Europa, os cosméticos se desenvolveram mais rápido. 
Mas, a partir de agora, a diretriz global da marca em todos os países (cerca de 50) onde atua 
está voltada para o crescimento das vendas em cosméticos.  
 
Como fazer para a estratégia dar certo no Brasil? 
O objetivo é seguir uma tendência global, a do consumo consciente. Na Europa, o mercado de 
produtos orgânicos é mais desenvolvido do que no Brasil. Lá, o consumidor está mais 
preocupado com questões sobre o meio ambiente. No entanto, os produtos de origem natural 
começam a ganhar força no Brasil. O nosso objetivo é trazer os cosméticos naturais da 
Weleda, únicos que contam com o selo "Cosmético Natural Certificado" da BDHI (Associação 
de Indústrias e Firmas de Comércio Alemãs). São produtos que não contém derivados de 
petróleo, e que são feitos à base de plantas cultivadas de forma orgânica. O mercado brasileiro 
ainda é pequeno, mas o potencial de exploração é enorme. Como a maior marca de 
cosméticos 100% naturais, Weleda acredita muito que o brasileiro está aberto para o 
consumo. 
 
A marca tem lojas próprias ou os produtos são vendidos no varejo? 
Atualmente, são 13 lojas próprias no País. Mas o consumidor também encontra os 
medicamentos e cosméticos Weleda em drogarias. Além disso, a marca também faz vendas 
online.  
 
Qual foi o faturamento de Weleda em 2007? 
O crescimento global de 2006 para 2007 foi de 12% e no Brasil 5%. A meta para este ano é 
crescer 20% em cosméticos. 
 
Qual é o planejamento de comunicação para 2008? 
Weleda não é uma marca que faz comunicação de massa. O foco é no público-alvo. O 
planejamento envolve ações customizadas, com o desenvolvimento de material de divulgação 
para o PDV e eventos que coloquem o consumidor em contato com a marca, para que ele 
tenha uma experiência com os produtos Weleda. Um bom exemplo disso é a experimentação 
do óleo de arnica numa corrida, onde o consumidor recebe uma massagem com o produto. O 
benefício do óleo no músculo é vendido de imediato.  



 
Qual é a verba de marketing de Weleda para este ano? Será maior que 2007? 
A verba será 20% maior do que no ano passado. Contratamos uma nova agência, a Router, 
que vai criar todas as ações de ativação de marca, como os espaços Weleda no PDV, spas 
itinerantes, ações via internet, parcerias com outras grifes de moda, linha bebê e eventos de 
experiência de marca.  
 
A marca faz merchandising? 
Não fazemos merchandising nem propaganda de massa. Trata-se de uma política de conceito 
da marca. Na Weleda, você também tem como regra não pagar uma celebridade para fazer 
propaganda. Há várias celebridades que dão declaração que usam produtos Weleda, mas é 
espontâneo. O francês Zidane, por exemplo, declarou recentemente que usa o óleo de arnica 
da marca.  
 
Como Weleda trata o tema preservação do meio ambiente em sua comunicação? 
É um dos temas tópicos da revista Weleda. Mas a marca não vende seus produtos em cima 
disso, pois acredita que toda empresa tem obrigação de fazer sua parte pela preservação do 
meio ambiente. Weleda é sempre convidada para fazer palestras sobre o seu processo de 
manufatura. Todo o cultivo é feito de forma orgânica e biodinâmica. Não há utilização de 
aditivos sintéticos, como conservantes, aromatizantes, corantes e estabilizantes. A marca não 
precisa fazer propaganda disso, porque já é reconhecida no mundo por levantar a bandeira 
ecológica.  
 
Qual o seu principal desafio à frente do marketing da Weleda?  
Para mim, está sendo bem peculiar trabalhar na Weleda (a executiva assumiu a área no 
segundo semestre do ano passado). Trabalhei 11 anos na Unilever e cinco na Kimberly-Clark. 
Vim de marcas que tinham comunicação de massa. O maior desafio é trabalhar uma marca 
que possui um conteúdo enorme e encontrar caminhos dentro do marketing e da publicidade, 
de como passar isso para o consumidor sem recorrer à comunicação de massa. O primeiro 
diagnóstico é que a marca tem muita credibilidade, mas é pouco acessível, até por ser um 
produto premium e muito focada em medicamento. Por isso, o objetivo agora é reforçar que 
Weleda é uma marca de confiança e possui no seu portfólio cosméticos naturais. Estamos 
também programando a mudança do slogan no Brasil. O conceito global é "Harmonia entre o 
ser humano e a natureza". Aqui, a idéia é reforçar que o cosmético é 100% natural. Que 
Weleda é o primeiro passo para começar a ter uma vida saudável. 
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