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Curtas

Em 2008 o Brasil ocupava 
o terceiro lugar no mercado 
mundial de Higiene Pessoal, Per-
fumaria e Cosmético, segundo 
dados do Euromonitor. No ano 
passado, o mercado de Higiene 
Pessoal e Beleza teve uma ex-
pansão de 10% do bolo publici-
tário, conforme dados do estudo 
de Análise Setorial Ibope/Meio 
& Mensagem. Marcas como 
Nivea, Axe, O Boticário e Natura 
vem investindo fortemente na 
web para manter, aumentar e 
conseguir novos clientes, sendo 
necessário marcar presença em 
todos os canais possíveis como: 
YouTube, Twitter, Facebook, 
blogs, game, site institucionais, 
banners etc.

O Boticário, para se ter uma 
ideia, envolve mensalmente em 
sua plataforma digital (sites, 
perfis em redes, canais e ações 
exclusivas) uma média de dois 
milhões de internautas. A marca 
mantém um movimento não só 
com consumidores, mas também 
com a rede de franqueados (por 
meio da extranet) e com os co-
laboradores (intranet).

“Mais recentemente, com 
a explosão das redes sociais, 
temos todos os públicos forte-
mente presentes em redes como 
Orkut, Twitter, Facebook, entre 
outras. Por isso, precisamos 
estar antenados, temos de saber 
não só que a marca está na inter-
net, mas como ela está. Nós re-

Adidas apresenta aplicativo mobile miCoach
O usuário de iPhone e Blackberry já pode acompanhar a 
evolução de seu condicionamento físico pelo aplicativo 
miCoach, da Adidas. O treinador virtual registra passos, 

oferece plane-
j a m e n t o  d e 
treinamentos 
e dá dicas em 
voz alta du-
rante o treino. 
O apl icat ivo 
permite que o 
usuário acom-
p a n h e  s e u s 
registros no 
miCoach.com 

para fazer uma análise mais detalhada dos treinamentos. 
O programa está disponível, em português, nas lojas de 
aplicativos da Apple e Blackberry.

Redes sociais: engajei, gostei e recomendo
Acontece nesta segunda-feira, em São Paulo, a terceira edição 
do ProXXIma Pocket. O encontro apenas para 60 convidados 
do mercado de comunicação e marketing irá abordar o tema 
“Redes Sociais: engajei, gostei e recomendo”. Para o bate-papo, 

Rodrigo Terra, head de Activation, Digital e Consumer Insights 
da Nokia, e Manoela Amaro, diretora de Marketing da TAM, vão 
contar as suas experiências de imersão no mundo das mídias 
sociais. O internauta poderá acompanhar todas as novidades e 
bastidores da versão Pocket do evento ProXXIma pelo Twitter 
(@proxxima) e na página do Facebook (ProXXIma).

Schin Refrigerantes cria rede social 
Com a promoção “Schin caiu na rede” a marca apresenta 
um site que funciona como canal promocional e também 
uma rede social. No www.schincaiunarede.com.br o inter-

nauta cadas-
trará códigos 
encontrados 
em produtos 
da marca. A 
partir daí, o 
participante 
tem a opor-
tunidade de 
convidar 20 

amigos para se cadastrarem e concorrerem a prêmios. Ou-
tra opção é criar seu “avatar”, montar sua casa e jogar com 
os amigos. A Mood foi responsável pela criação, mecânica 
e desenvolvimento operacional da promoção.

E.Life analisa “marcas mais valiosas” no Twitter
Uma pesquisa realizada entre junho e julho no Twitter anali-
sou mais de quatro milhões de tweets em alemão, espanhol, 
francês, inglês, italiano e português. O estudo verificou as 100 
marcas mais valiosas que fazem parte do ranking da Inter-
brand. No total a Amazon.com foi a marca mais comentada, 
somando 674.877, seguida pela LG, com 628.258 posts, e 
Apple, reunindo 334.684 tweets. As dez marcas mais twittadas  
em português foram Amazon.com, MTV, Google, LG, Disney, 
Coca-Cola, Nike, iPad, Yahoo! e Adidas. 

L´Oréal Paris lança Look de Estrela na web
A marca apresentou 
o www.lookdeestrela.
com.br onde os inter-
nautas podem testar 
maquiagem, decidir 
a tonalidade dos ca-
belos e conferir algu-
mas possibilidades de 
combinações de pen-

teados, colorações e looks. O resultado final pode ser comparado 
à foto inicial e também consultar a lista com todos os produtos 
utilizados na produção. O Look de Estrela disponibiliza mais de 
100 estilos de cabelos e mais de 100 itens de maquiagem. 

Beleza digital
Marcas como Nivea, Axe, O Boticário e Natura investem em ações 
digitais para conquistar novos consumidores
Eduardo Mustafa

gistramos um grande volume de 
pedidos de informações e dicas 
de beleza. Isso nos dá a chance 
de orientar e interagir com eles 
seja por meio de atendimento 
direto pelo CRC (central de re-
lacionamento com cliente), seja 
por nossos perfis em mídias so-
ciais”, explica Fernando Dutra, 
gerente executivo de Serviços de 
Marketing de O Boticário

Segundo Marcio Orlandi, 
gerente de internet e meios 
digitais da Natura, o relaciona-
mento sempre foi o ponto forte 

da marca e na internet isso não 
pode ser diferente. “A consultora 
que vende os produtos Natura 
tem um relacionamento muito 
forte com a empresa e com seus 
clientes. Percebemos que com a 
web essa relação é muito impor-
tante. Por isso criamos os portais 
de relacionamento, não somente 
entre a empresa e o cliente, mas 
também entre os próprios consu-
midores e entre as consultoras e 
os clientes”.

A Nivea atualmente utiliza 
a internet para divulgar a nova 

linha de desodorante Menergy, 
desenvolvida especialmente 
para meninos de 13 a 18 anos. 
A marca criou uma promoção, 
envolvendo o YouTube, com o 
tema “Quanto menor o espaço, 
maior a curtição”, desenvolvida 
pela Giovanni+Draftfcb. Para 
participar o internauta precisa 
postar um vídeo de uma festa or-
ganizada em um espaço apertado 
e publicar no canal da marca. Os 
vídeos ficam disponíveis para 
votação até 23 de agosto. 

A marca Axe utiliza o meio di-
gital de diversas maneiras, desde 
peças rich media e banners como 
também na plataforma de games, 
conhecido como advergames. Mi-
rella Dias, gerente de marketing 
da Axe, explica que outro ponto 
fundamental é a integração do 
meio digital com os outros veí-
culos de comunicação como TV, 
rádio e revista. “A ideia é atingir 
nosso público-alvo com uma 
única mensagem, mas adaptada 
com a linguagem e o formato de 
cada meio”. Para o lançamento 
da linha Dark Temptation, por 
exemplo, a Axe investiu no de-
senvolvimento de um game na 
web com tecnologia semelhante 
à dos jogos de console. 

O Boticário recentemente 
apresentou a segunda fase 
do Blog Mamie Bella (www.
boticario.com.br/mamiebella), 
desenvolvido especialmente 
para as gestantes. O canal vir-
tual, desenvolvido pela Pólvora 
Comunicação e a TV1.Com, 
disponibiliza uma consultora de 
moda que postará dicas de ma-
quiagem, moda e bem-estar para 
as internautas usarem durante 
a gravidez. “O blog também ga-
nhou novas blogueiras grávidas 
que diariamente postarão sobre 
o seu dia a dia, expectativa e 
as primeiras experiências com 
o bebê. Há ainda um espaço 
exclusivo para as internautas 
tirarem suas dúvidas sobre 

saúde no período de gestação, 
depois do parto e nos primeiros 
cuidados com os pequeninos”, 
comenta Dutra. O Blog Mamie 
Bella ainda possui perfil no 
Twitter, página no Flickr  e canal 
no YouTube. 

A Natura também colocou 
recentemente no ar dois portais 
com foco em relacionamento 
– Adoro Maquiagem (adoroma-
quiagem.com.br) e o Cuide da 
Pele (www.cuidedapele.com.
br). Fabiano Maragno, diretor 
de atendimento da Gommo, 
responsável pela construção da 
plataforma de web 2.0 da Natura, 
explica que o foco principal é a 
internet colaborativa. “O traba-
lho da Gommo contribui para 
que a Natura passe a oferecer, 
por meio da inovação tecnoló-
gica e da comunicação digital, o 
engajamento dos seus públicos-
alvo na Internet”. 

O mundo mobile é outra fer-
ramenta utilizada pelas marcas. 
A Nivea para divulgar sua marca 
de protetor solar, Nivea Sun, 
tem um aplicativo desenvolvido 
especialmente para entregar 
conteúdo e serviço aos consumi-
dores. Para ajudar o usuário no 
cuidado com a saúde o aplicativo 
faz algumas perguntas como 
localização do usuário, tipo de 
pele, idade e sexo. Com isso é 
fornecido quais tipos de protetor 
são mais adequados e como está 
o clima no local. Além de lembrar 
o usuário de reaplicar o protetor 
a cada duas horas.

O Boticário usa a plataforma 
como apoio para ações de marke-
ting. “As campanhas contam com 
a plataforma mobile como apoio 
para ações de marketing utili-
zando estratégias como envio de 
conteúdo, participação de pro-
moções, entre outros. É hoje um 
canal muito importante no mix 
de comunicação digital”, finaliza 
o gerente executivo de serviços 
de marketing do Boticário.

Dutra, de O Boticário: “precisamos saber não só  
que a marca está na internet, mas como ela está
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