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Após 34 anos no mercado brasileiro, O Boticário muda comunicação visual e anuncia novo 
posicionamento, cujo objetivo é fortalecer a marca entre seus consumidores. 
 
A primeira novidade é a mudança na logomarca, que deixa de lado o tradicional verde e passa 
a ter várias combinações de cores e formas mais modernas. Também adotou a letra B como 
ícone da marca. 
 
De acordo com Andréa Mota, diretora de marketing e vendas d'O Boticário, a mudança é 
resultado de mais de dois anos de pesquisas realizadas com os consumidores, além de um 
estudo qualitativo e quantitativo feito com o público feminino especificamente. 
 
As pesquisas revelaram que, hoje, a consumidora d'0 Boticário tem mais atitude, é mais 
vibrante e otimista nas suas ações. É uma mulher que se preocupa com a beleza, mas sem 
exageros, que equilibra valores profissionais e pessoais e busca harmonia. 
 
A diretora explicou que, mais do que novas formas e cores, a logomarca d'O Boticário traduz 
valores da empresa e a experiência conquistada nos 34 anos de atuação no mercado. 
 



Segundo Andréa, a missão é ser sofisticada, atender o novo perfil da consumidora e ser mais 
moderna, mas sem deixar de lado o valor da marca, que se tornou a maior rede de franquias 
de perfumaria e cosméticos do mundo. 
 
A nova identidade visual foi criada pela Future Brand, que também desenvolveu a estratégia 
do novo posicionamento da marca. 
 
Os primeiros produtos com nova identidade visual chegam às mais de 3 mil lojas d'0 Boticário 
no próximo dia 11. A transformação nos pontos de venda e nos produtos ocorrerá de forma 
gradual. A primeira loja a receber o novo logo foi a do Shopping Morumbi, em São Paulo. 
 
CARTA 
 
Como parte da mudança de posicionamento, O Boticário também lança campanha, que passa a 
utilizar nova assinatura: "A vida é bonita. Mas pode ser linda", criada pela AlmapBBDO. 
 
A ação, que teve investimento de R$ 40 milhões, conta com comercial, anúncios sequenciais e 
peças na web. 
 
O filme, que estreou no último domingo (27), mostra uma mulher, de cerca de 30 anos, 
arrumando seu armário, quando derruba um envelope, destinado a ela mesma, no futuro. 
 
Ao abrir, ela sente a fragrância e começa a lembrar de fatos marcantes em sua vida, que se 
intercalam com questionamentos escritos. Entre outras situações, ela aparece, ainda 
adolescente, em um avião prestes a decolar, passando batom. Olha pela janelinha e sorri 
confiante. Na carta, uma pergunta: "Será que tomamos as decisões certas?". Na sequência, 
vários outros momentos são apresentados. A última lembrança que aparece é a mulher, com 
cerca de 17 anos, finalizando a carta com a pergunta para si mesma: "O mais importante: 
estamos felizes?". Em seguida, ela borrifa um perfume d'0 Boticário. De volta ao quarto, já 
mais velha, lê a última linha que escreveu naquela época: "Se eu nos conheço bem, devemos 
estar". Sorri realizada. Em off: "Onde quer que você chegue, chegue linda". E encerra com a 
assinatura: "O Boticário. A vida é bonita, mas pode ser linda". 
 
A criação da campanha é de Carol Reis, Renato Simões e Bruno Prósperi. A direção de criação 
é de Marcello Serpa e Luiz Sanches. A produção é da Killers, com direção de Cláudio Borrelli. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 28 mar. 2011, p. 16.  


