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A partir do início de outubro, 
a antiga Linha de Maquiagens O 
Boticário será substituída pela 
linha Make B., que conta com 136 
itens para rosto, olhos e boca, de
senvolvidos com uma tecnologia 
que promete tratar e hidratar a 
pele ao mesmo tempo em que 
embeleza e compõe o figurino.

Para comunicar a novidade, 
a empresa, por meio da Almap
BBDO, decidiu apostar no glamour 
e na sofisticação do mundo da 
moda, mostrando às consumidoras 
que o clima das passarelas e do uni
verso fashion pode estar ao alcance 
de todas. A ação de divulgação é a 
maior feita pela marca em 2010, 
demandando um investimento de 
R$ 21 milhões em comunicação.

A campanha publicitária da 
linha Make B., programada para 
entrar no ar no domingo, 26, no 
intervalo do Fantástico, na TV Glo
bo, explora os bastidores da moda. 
O filme se passa no back s tage, 
revelando toda a agitação da pre
paração para um desfile. Na cena, 
o maquiador Fernando Torquatto 
maquia uma modelo, utilizando os 
produtos da linha. Quando termina, 
ela se levanta para, supostamen
te, entrar na passarela. É nesse 
momento que acontece a grande 
surpresa do comercial – a passarela, 
na verdade, é a rua e o desfile da 
modelo acontece no dia a dia.

“Usamos o mote da moda para 
transmitir o conceito fashion e 
moderno da linha, mas pensamos 
em uma maneira de aproximar isso 
das mulheres reais. Com o filme, 
elas percebem que o seu próprio 
cotidiano pode virar uma passarela 
e que elas têm o direito de sentirse 
bonita para desfilar em suas ativi
dades normais”, comenta Evandro 
Madeira, gerente de serviços de 
marketing de O Boticário.

Bárbara Sacchitiello

Cosméticos

O Boticário 
lança linha 
Make B.

O Popai Brasil apresenta na 
próxima quartafeira, 6 de ou
tubro, os resultados da terceira 
edição da pesquisa “O Comporta
mento do Consumidor em Super 
e Hipermercados”, realizada em 
parceria com o Ibope Inteligên
cia. O levantamento analisou 
o grau de influência das ações 
de merchandising e do material 
promocional de ponto de venda, 

Vendas

Popai traça perfil 
do consumidor no PDV

além do índice de decisões de 
compra que acontecem dentro 
da loja – percentual que foi de 
81% na pesquisa de 2004. Em 
1998, na primeira edição do es
tudo, o índice foi de 85%.

O novo índice será conhecido 
apenas no evento do dia 6, no 
entanto, a entidade antecipou 
para Meio & Mensagem os re
sultados relativos ao impacto dos 

materiais promocionais e de mer
chandising nos PDVs. A lembran
ça de ter visto peças do gênero 
em respostas sem estímulo foi de 
49%. Em 2004, o percentual era 
de 42%, enquanto que em 1998 
foi de 44%. Já quando questio
nados com estímulo, o índice de 
lembrança subiu para 69%.

“A compra está mais objetiva; 
as pessoas passam menos tempo 

no PDV. Mas apesar do tempo 
de permanência ter diminuído, 
a lembrança de ter visto mate
rial promocional aumentou. O 
comportamento do consumidor 
está mudando e eles estão mais 
suscetíveis às peças de comuni
cação nos super e hipermerca
dos”, analisa Chan Wook Min, 
presidente do Popai Brasil.

Dentre o universo de 49% 
da amostra que se lembra de ter 
visto os materiais, 30% citaram 
geladeira e freezer, 16% encar
tes e folhetos de oferta, 10% dis
play de exposição, 9% ações de 
degustação, 7% digital signage e 
TV indoor, e 6% demonstração 
de produto. “É interessante tam
bém o link que as pessoas fazem 

entre o material e a marca. Dos 
30% que viram a geladeira, por 
exemplo, 95% se lembram da 
marca”, destaca Wook Min.

A versão  2010 do levantamen
to está mais abrangente. O número 
de cidades passou de quatro (Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Rio de 
Janeiro e São Paulo) para nove (fo
ram incluídas Campinas, Curitiba, 
Recife, Ribeirão Preto e Salvador), 
enquanto o número de lojas passou 
de 31 para 62. Assim como nos 
anos passados, foram realizadas 
1.860 entrevistas com homens 
e mulheres de 18 a 70 anos, das 
classes A, B, C e D. O levantamento 
foi feito em dois momentos: antes 
e depois da compra.

Fernando Murad
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