
Crescimento também é a alma do negócio 

Com uma estratégia que ultrapassa os limites do marketing, o Boticário se consolida como a 
grande referência em reputação corporativa do Paraná. 

Os números não deixam dúvidas: em matéria de prestígio, a grande referência empresarial do 
Paraná é - mais uma vez - O Boticário. Depois de liderar a primeira edição do Prêmio 
Reputação Corporativa, em 2008, a fabricante de cosméticos e perfumes volta a despontar. A 
vitória foi avassaladora. Sozinho, O Boticário ostenta, hoje, um Índice de Prestígio de Marca 
Corporativa (IPMC) equivalente 61,3 - 13 pontos à frente de outro ícone paranaense, a Copel. 
Além disso, aparece na dianteira em quase todos os quesitos que levam uma empresa a ter 
uma imagem sólida perante o público: "Admiração e Confiança", "Inovação", "Qualidade dos 
Produtos e Serviços" e "Responsabilidade Social e Ambiental". O Boticário só não leva a melhor 
no atributo "Histórico e Evolução", no qual ocupa um honroso segundo lugar - justamente 
atrás da estatal de energia Copel. 

A hegemonia de O Boticário no ranking da reputação tem vários alicerces. Além de marketing 
e publicidade, a empresa investe pesadamente em ações que ajudam a difundir uma imagem 
de robustez e credibilidade. Em 2008, por exemplo, aplicou R$ 104 milhões em inovação e 
desenvolvimento de novos produtos, principalmente - 35% a mais do que em 2007. O aporte 
resultou no lançamento de 300 novas mercadorias e na incorporação de 175 lojas a sua rede 
de franqueadas no Brasil. Para Andrea Motta, diretora de marketing e vendas da empresa, o 
crescimento no número de pontos-de-venda ajuda a sustentar a boa reputação de O Boticário 
não só no Paraná, mas no mundo todo. "O atual modelo de loja foi criado para fazer um 
convite visual aos consumidores. Ou seja, para fazê-los se sentirem atraídos por todos os 
produtos e a experimentar o atendimento das nossas consultoras", explica. Em média, diz ela, 
as lojas O Boticário recebem entre 2 e 3 milhões de clientes por mês. Em 2008, registraram 
uma receita bruta de R$ 2,8 bilhões - 16,5% superior à do ano anterior. 

O crescimento da rede de lojas, é claro, ocorre em perfeita sintonia com os conceitos de 
sustentabilidade - o que só reforça a imagem da empresa perante o consumidor. Neste ano, 
por exemplo, O Boticário pretende implantar em todo o Brasil o programa Bioconsciência, 
criado em 2006 com o propósito de evitar o descarte de embalagens de perfumes e cosméticos 
na natureza. No momento da compra, o próprio cliente é estimulado a devolver, na loja, as 
caixinhas, os vidros e demais invólucros depois de utilizados. O sistema vinha sendo testado 
em Belo Horizonte, Campinas e Curitiba e, agora, será expandido para o resto do país. Por 
enquanto, as lojas dessas cidades já recolheram 79 mil embalagens, que somaram 8,3 mil 
toneladas de material reciclável, informa Andrea. A importância desse tipo de ação pode ser 
medida no quesito "Responsabilidade Social e Ambiental", no qual, mais uma vez, O Boticário 
é o líder absoluto, com 75,8 pontos - a maior pontuação obtida por uma empresa em toda a 
pesquisa realizada por AMANHÃ. 



 

* A pontuação final expressa uma média da posição da empresa nos diferentes quesitos, de acordo com a importância 
relativa de cada um deles. Ela obteria 100 pontos se todas as pessoas entrevistadas a apontassem como a primeira 

colocada em todas das cinco dimensões (Qualidade dos Produtos e Serviços, Admiração e Confiança, Responsabilidade 
Social e Ambiental, Inovação e Histórico e Evolução). 

 

Comunicação indireta 

A disputa pelas posições intermediárias do Prêmio Reputação Corporativa, no Paraná, reúne 
companhias de peso. Uma delas é a Electrolux, que estreou em grande estilo ao conquistar a 
vice-liderança em "Admiração e Confiança" e também em "Inovação". A boa colocação nesses 
dois atributos não chega a ser surpreendente. Hoje, a Electrolux mantém em Curitiba o seu 
Centro Global de Desenvolvimento das Lavadoras "Top Load". Trata-se de uma unidade de 
P&D que adapta essas máquinas aos gostos e costumes de diversas regiões e culturas do 
mundo. Foi graças a ela que a Electrolux venceu, em 2007, o Fórum Internacional de Design 
de Hannover - um dos mais respeitados do setor - com a lavadora "Turbo Secagem 12 kg", 
desenvolvida em Curitiba. "Embora a empresa não explore a existência desse centro em suas 
ações de publicidade e propaganda, as pessoas reconhecem a sua importância por aqui", 
argumenta Rodrigo Florenzano, presidente da seccional paranaense da Associação de 
Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB-PR). Atualmente, o mercado brasileiro 
absorve 70% das vendas da Electrolux na América Latina. 

 



Outro destaque é a Copel, que nesta edição foi a vencedora do quesito "Histórico e Evolução", 
aquele que aponta quais são as companhias com trajetórias mais admiradas. Criada em 
outubro de 1954, a estatal de energia está imbricada no processo de industrialização recente 
do Paraná, que teve seu auge a partir dos anos 90. Nesse período, inaugurou nada menos do 
que quatro usinas hidrelétricas de grande porte - a quinta está sendo construída - e adotou 
uma política de crescimento orientada não apenas para o lucro. "A Copel está sempre 
preocupada com os problemas sociais", assinala Rubens Ghilardi, presidente da empresa. 

Exemplo dessa preocupação é o programa "Luz Fraterna", que leva energia gratuita a cerca de 
200 mil residências com consumo mensal inferior a 100 kW/h. A iniciativa se destina a famílias 
carentes inscritas no Bolsa Família e corresponde a um investimento anual de R$ 50 milhões 
por parte do governo do Paraná. Além disso, a Copel também participa de projetos que têm 
pouca relação com o setor de energia - mas com grande peso social. É o que ocorre no 
"Paraná Digital", uma iniciativa concebida para dar acesso à internet em alta velocidade (via 
fibra ótica) a todas as escolas públicas do Estado. Até agora, 2,5 mil escolas já foram 
conectadas - o que faz com que a estatal esteja presente em todas as cidades paranaenses. 
"Em cidades pequenas, as pessoas mais conhecidas são o padre e o técnico da Copel", brinca 
Moacir Boscardin, superintendente de marketing da empresa. 

De carona no Itaú 

Surpreendente (e até certo ponto inusitada) foi a aparição do Banestado na sétima posição do 
ranking geral da reputação corporativa, com 36,5 pontos de IPMC. Desde que foi adquirido 
pelo Itaú, em 2000, o ex-banco estatal sumiu do mercado. Como explicar, então, a ótima 
colocação no ranking? A explicação está em um detalhe técnico da pesquisa. Nos 
questionários, os entrevistados eram convidados a analisar as empresas na forma como elas 
aparecem em seus relatórios financeiros anuais. Como ainda hoje o Itaú consolida o balanço 
de suas atividades no Paraná sob a razão social "Banco Banestado S/A (Itaú)", foi este o nome 
apresentado aos 2 mil paranaenses ouvidos na pesquisa. Isso significa que a "ressurreição" do 
Banestado apenas traduz a reputação de outra marca - esta sim, atualíssima: o Itaú. "A 
associação dos nomes justifica esse avanço", sustenta Rogério Bonilha, diretor do Instituto 
Bonilha, empresa que realiza o Top of Mind Paraná em parceria com AMANHÃ. Sem a força do 
Itaú, argumenta ele, seria impensável o nome "Banestado" aparecer entre as 15 primeiras 
colocadas em atributos como "Inovação" e "Responsabilidade Social e Ambiental". "No tempo 
do Banestado, sequer se propagavam valores como esses", observa Bonilha. 
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