


O setor de beleza e estética tem registrado crescimento exponencial
no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Hi-
giene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), que não compreende
a prestação de serviços, o faturamento da área atingiu R$ 17,3 bilhões
em 2006, o que levou o Brasil a ocupar a terceira posição no ranking
mundial dos maiores consumidores de artigos do gênero. O balanço de
2007 será divulgado só em maio de 2008, mas a A B I H P E C estima que
houve um crescimento de aproximadamente 12%.

Mesmo sem medir o faturamento oriundo dos serviços, é certo
que o setor de beleza e estética tem enorme representatividade na
economia nacional, e que guarda tantas particularidades quanto os
volumes f inanceiros movimentados. O público-alvo dos produtos e
serviços, por exemplo, tem dezenas de segmentações, que vão de sexo e
idade até situações regionais. Por este motivo, o Marketing Direto é um
forte aliado nas estratégias de comunicação das empresas que atuam
nessa área. "Como não existe uni padrão único de beleza o Marketing
Direto permite às empresas se relacionarem de forma individual com
os diferentes padrões, estilos e hábitos do público-alvo", explica Zé
Roberto Pere i ra , sócio e vp de cr iação estratégica da Buzz - agência
que atende a Natura.

A disciplina tem sido usada de forma crescente no setor, em
especial em empresas de grande porte. Para Fábio Nunes, diretor de
serviços da Zartana - agência que atende O Boticário - este tipo de
cliente está em grau avançado de utilização das ferramentas do Mar-
keting Direto. "As empresas já começaram a trabalhar a inteligência e o
conhecimento disponível para seu benefício. Trabalham clusters divididos
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demogroficarnente, associam isso aos perfis de compra, idade e sexo, o
que gera resultados sempre animadores", conta. Segundo Zé Rober to
Pereiro este tipo de cliente é altamente profissionalizado quando o
assunto são ações dir ig idas.

Com o uso correto das ferramentas e, conseqüentemente, resulta-
dos satisfatórios, as empresas têm investido um significativo percentual
de sua receita de comunicação em Marketing Direto. A Onodera, por
exemplo, investe 30% da verba neste tipo de ação. "Investimento que
tende a crescer devido aos resultados apresentados", completa Cristiane
Gonçalves, responsável pela gestão da marca. O objetivo principal da
empresa é a lavancar as vendas e, a longo prazo, fidelizar seus 36 mil
clientes ativos.

Outra marca gigante que faz uso do Marketing Direto é O Boticário,
que apl ica aproximadamente 10% da verba de comunicação em ações
dirigidas. A empreso tem diversos programas de fidelidade, além de
campanhas de re lac ionamento e ações de comunicação digita. Para
gerenciar essas rotinas, detém ferramentas próprias para fullfilment e
CRM. Renato Vertemati e Fernanda Regina Assis Francisco, do departa-
mento de marketing, afirmam que o grande case da empresa é o Clube
de Relacionamento Garota Thaty, criado em 1993 e formado por 88
mil garotas de 13 a 25 anos. Outro sucesso da marca é o Programa
de Fidelidade, cr iado em 1999 e composto por 4 milhões de c ientes
cadastrados.

Embora seja c la ro que o relacionamento com os c ientes é a
principal meta do uso do Marketing Direto por empresas do setor
de estética e beleza, um dos diferenciais é que a comunicação nem
sempre usa apelos diretos e explícitos, apostando na subjetividade. E o
que acontece com o Programa de Relacionamento Mamãe e Bebê, da
Natura. O foco principal é o valorização do vínculo entre pais e filhos,
fornecendo dicos, troca de experiências e entretenimento através do
Marketing Direto. "Apesar do Programa estar ligado à linha de produ-
tos, toda a comunicação reforça o conceito subjetivo, sem exagerar no
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peso dado ao aspecto comercial", conta Zé Roberto Pereira. Para ele
um dos principais desafios no planejamento para campanhas desse

segmento é justamente fazer com que a comunicação seja percebida
de forma natural, sem ser invasiva ou agressiva. "O importante é criar
mecanismos e mensagens que gerem envolvimento do público com a
campanha, por isso é essencial observar o comportamento do públ ico-
alvo e criar uma estratégia com ferramentas integradas e inseridas em
seu dia-a-dia", completa.

Para os profissionais de O Boticário a subjetividade na comunica-
ção também é peça chave. "O desafio é levar as mensagens sobre o que
nossos produtos provocam. Trabalhamos com alegria, t ransformação,

inovação, reconhecimento, cuidado, sonhos e muitos outros atributos
essencialmente intangíveis", contam Renato Vertemati e Fernanda
Francisco.

Por ter tantos aspectos intangíveis, a mensurarão deste tipo de

comunicação sai dos padrões numéricos de cálculos de leads, vendas,
aberturas de e-mails, entre outros. "E importante também mensurar

aspectos relacionados à imagem de marca e à apreensão do conteúdo.
No caso do Programa de Relacionamento Mamãe e Bebê, por exemplo,
as métricas aval iam o grau de envolvimento dos participantes com o
conceito", expl ica Zé Roberto Pereira.

Ferramentas utilizadas
O setor usa todas as ferramentas disponíveis, no entanto, de

formas bem distintas. Há quem aposte na ma!a-direta como carro
chefe da comunicação, como é o caso da Onodera, que desenvolve
peças específicas para cada campanha. "Usamos também telemarketing

ativo em todas as unidades e informações do database na divulgação
dos lançamentos", explica Cristiane Gonçalves. A empresa começou a
usar Marketing Direto em 2006 e desde então registrou um aumento
de negócios de 50%.

Já O Boticário aposta no uso de SMS, ma a-direta segmentada
a cada 20 dias e e-mail marketing em formato de newsletter também
segmentado. "No e-rnail marketing seguimos a mesma lógica da



mala-direta, ambos são feitos em ciclos. Fazemos também distribuição
segmentada de catálogos com todo linha de produtos", contam os
profissionais do marketing de O Boticário. Fábio Nunes, da Zar tano
(agência que atende O Boticário), explica que desde que a empresa
passou a utilizar mensagens direcionadas os resultados obtidos têm

sido expressivos. "A taxo de clique em média dobrou e em algumas
ocasiões chegou a triplicar. A taxa de abertura também tem melhorado
após cada ação. Hoje [á sabemos que origem de cadastro nos dá mais
abertura ou clique e que tipo de público demográfico nos traz resultado
melhor. Quanto mais conhecimento adquirido mais inteligência podemos
agregar às ações".

A Natura usa mala-direta para ações de encantamento e fer-

ramentas online - hotsites e e-mail marketing - para construção de
relacionamento com consumidores, força de vendas e colaboradores.
"Apesar de usarmos essos ferramentas certamente a estratégia mais
eficaz é sempre o uso integra delas, atingindo de forma segmentada

e personalizada os diversos grupos de interesse", explica Zé Roberto
Pereira.

Agências
Para as agências que atendem clientes desse setor a demanda

de trabalho é alta. Ações segmentadas e regionalizadas geram dezenas
de campanhas mensalmeníe. "Trata-se de uma demanda constante e
com pouca sazonalidade", conta o sócio e vp de criação estratégica
da Buzz. Da mesma opinião é Fábio Nunes, da Zartana. "São diversas
ações de comunicação mensais, com diferentes tipos de mensagem para
cada público. Planejar, segmentar e criar todo esse volume gero grande
demanda de trabalho", conta.
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