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As principais marcas de cosméticos no país começaram a apresentar, nas últimas semanas, 
um dos trabalhos mais completos de reformulação de linhas do segmento. Natura e O Boticário 
passaram os últimos anos desenvolvendo novas fórmulas de cremes antissinais, alterando 
embalagens e desenhando uma nova estratégia de comunicação para os seus produtos. Com 
isso pronto, as empresas foram à mídia comunicar a mudança  
 
No caso da Natura, essa é a maior mudança feita na linha desde o lançamento dos produtos 
Chronos, duas décadas atrás. "Reduzimos o número de itens à venda, para simplificar o 
processo de escolha do produto certo, e para isso, revisamos fórmulas e funções de toda a 
linha", disse Mônica Gregori, diretora de unidade de negócio da Natura. O número de itens na 
linha Chronos (com preços a partir de R$ 70) passou de 18 para 9. A embalagem, antes de 
resina, agora é de vidro. Os primeiros produtos começaram a chegar em São Paulo na semana 
passada.  
 
A companhia não revela o quanto investiu na reformulação e na campanha. "No último ano, 
começamos a planejar a comunicação da marca. Passamos todo esse tempo só desenhando 
isso", afirma Eduardo Simon, diretor de atendimento da Taterka, agência de propaganda da 
Natura. 
 
O Boticário passou os últimos quatro anos em estudos para relançar a linha de cremes Active. 
"Tiramos do portfólio os produtos da linha para o corpo e decidimos usar a marca Active 
apenas em produtos faciais", afirma Tatiana Ponce, gerente do Boticário. 
 
A disputa se acirra porque, nas estações de outono e inverno, aumenta a demanda dos 
chamados "novos entrantes". São consumidoras que nunca usaram cremes e, agora, tentam 
recuperar a perda de qualidade da pele no verão. É preciso ganhar a fidelidade dessa 
compradora. 
 
Há um considerável potencial de crescimento nesse segmento. Apenas 15,1% das paulistas e 
7,8% das cariocas usam produtos antissinais, segundo estudo realizado em 2009 pela 
Sociedade Brasileira de Dermatologia. 
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