
Talento e experiência da 
maturidade 

No dia 22 de março 0 Boticário 

comemora 35 anos. Uma trajetória que 

teve início em 1977 e fez, desde então, 

investimentos constantes na construção 

da marca. Hoje a maior rede de 

franquias de perfumaria, cosméticos e 

varejo especializou-se em ouvir 

e atender seus consumidores, 

desenvolvendo produtos com tecnologia 

e em linha com a moda mundial 

om um portfólio de mais de 800 produtos, divididos em perfumaria, maquia-
gem, cuidados para o corpo, protetores solar, desodorantes, sabonetes exam-
pus, a marca alcançou o maior número de rede de franquias em perfumaria e 
cosméticos do mundo, com 3.220 lojas no Brasil. 
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O inicio foi em 1977, com a inauguração de O 
Boticário, a pequena farmácia de manipula-
ção, no Centro de Curitiba (PR). Com o tempo 
transformou-se na maior rede de perfumaria e 
cosméticos do mundo, dando origem ao Grupo 
Boticário, constituído em março de 2010. 
"Nosso desafio cresce a cada ano, para nos es-
tabelecermos em um mercado como o brasilei-
ro, que vem crescendo ano a ano", diz Andréa 
Mota, diretora-executiva de marketing e vendas 
de O Boticário. Recentemente, o Brasil se tornou 
o maior mercado consumidor de perfumes e o segundo em uso de 
cosméticos. "Ficamos orgulhosos de olhar esses dados com a certeza 
de que fazemos parte desse crescimento", orgulha-se Andréa. 
A marca decidiu inovar quando resolveu participar do SPFW (São F&ulo 
Fàshion Week), o maior evento de moda do país, durante a edição pri-
mavera/verão, em junho de 2011. No Rio a marca ativou a lmha Nativa 
SPA em um lounge também aberto ao público do evento e com serviços 
gratuitos de massagem relaxante nas mãos e ombros, além de hidrata-
ção capilar. Algo até então inédito, o desfile para apresentação da linha 
premium de maquiagem, a Make B., foi realizado com um desfile ex-
clusivo de makes. "Na edição de janeiro deste ano repetimos a aposta. 
Com looks assinados por Fernando Tbrquatto, make up artist de Make B., 

um casting de renomados tops apresentou aos 
convidados do desfile a coleção limitada de 
Make B. - Fashion Collection -, que reúne ma-
quiagem outono/inverno, esmaltes com cores 
da estação e a fragrância Lmda Fàshion", expli-
ca Andréa. "O objetivo foi mostrar que Make B. 
tem à disposição produtos sofisticados, com 
cores da moda e desenvolvidos com a consul-
toria de Fernando Tbrquatto. Além disso, O Bo-
ticário é uma marca democrática e acessível, 
por isso o lounge criado no São Paulo Fashion 
Week foi aberto a todo o público da Bienal", diz 
a diretora comercial da marca. 
A repercussão desta ação foi extremamente 
positiva. "A maquiagem está inserida no dia 
a dia das mulheres", lembra Andréa Mota. 
"Nossa lição de casa tem sido pensar em 
ações que integrem os fashionistas à moda 
da maquiagem. Nossa idéia era de que cada 
pessoa saísse da Bienal fascinada por esse 
universo. Por isso, nos orgulhamos de ser a 
primeira empresa a tornar a maquiagem pro-
tagonista da passarela", fala Mota. 
Em um ano de tanta importância para O Bo-
ticário, a empresa prepara diversas ações 
para a celebração da entrada na maturida-
de, com todos os públicos, colaboradores, 
franqueados e consumidores, além de for-
necedores e entidades do setor, entre outros. 
"No momento, podemos falar da promoção 
'O Boticário 35 anos', que vai distribuir até 
dezembro deste ano mais de R$ 1 milhão 
em prêmios. Ttemos outras ações previstas, 
mais ainda é surpresa", fala Andréa. 
Como a maioria das empresas, O Boticá-
rio está presente nas redes sociais. "Desde 
2005, com a explosão das redes, acompa-
nhamos os nossos consumidores nestes 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



canais", explica a diretora de marketing da 
marca. O Boticário realiza diversas ações 
na internet, em canais como blogs, Twitter, 
Facebook e um canal no YouTUbe. "Nossas 
ações no mundo virtual são revertidas tam-
bém em vendas no mundo real. Ttemos cer-
ca de 40 milhões de clientes passando pelas 
lojas O Boticário ao ano. Certamente muitos 
são estimulados por nossas ações em redes 
sociais, além de ações de branding e rela-
cionamentos permanentes", fala Andréa. 
Pontualmente em algumas campanhas publi-
citárias, são antecipados os vídeos através do 
YouTbbe em uma espécie de avant premiére 
que acaba, muitas vezes, se tornando um viral. 
"Desta forma, os consumidores conectados às 
redes sociais acabam assistindo a um filme 

publicitário antes mesmo de sua estreia na TV aberta", explica Andréa. 

O ANO QUE NÂO TERMINOU 
O faturamento do Boticário em 2011 deve superar os 20% do registrado 
em 2010, seguindo a média de crescimento dos últimos cinco anos. O 
balanço consolidado será divulgado em breve. A marca deve registrar 
ainda um incremento de aproximadamente 200 novas lojas em mais 
de 1640 municípios, totalizando 3220 lojas por todo o país. Hoje, O Bo-
ticário conta com mais de 900 franqueados e aproximadamente 22 mil 
colaboradores no Brasil. 
No primeiro trimestre deste ano a marca contou com importantes ações: 
patrocínios ao Fashion Rio e São Paulo Fashion Week; investimento de 
R$ 26 milhões em Fashion Collection - coleção limitada outono-inverno 
composta pela fragrância Linda Fashion, itens de maquiagem Make B. 
e esmaltes. As novidades foram lançadas em homenagem ao Dia Inter-
nacional da Mulher. "Em 2012, vamos trabalhar para oferecer produtos 
inovadores, de alta tecnologia e com a qualidade já reconhecida pelos 
consumidores", garante Andréa Mota, 
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FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO 
A Fbndação Grupo Boticário de Proteção à Natureza é uma organiza-
ção sem fins lucrativos, cuja missão é promover e realizar ações de 
conservação da natureza. Criada em 1990, a instituição é a principal 
expressão da política de investimento social privado de O Boticáno, e 
nasceu do desejo do fundador da empresa, Miguel Gellert Kngsner, de 
empreender ações em prol da preservação da natureza como expres-
são da responsabilidade social. 

A Flindação Grupo Boticário atua em todo o país. Suas ações incluem 
proteção de áreas naturais, apoio a projetos de outras organizações e 
sensibilização da sociedade para a causa conservacionista, contribuin-
do para o equilíbrio ecológico do planeta e para a manutenção da vida. 
Por meio de suas reservas naturais, a Flmdação Grupo Boticário prote-
ge importantes remanescentes de dois dos biomas mais ameaçados 
do Brasil: Mata Atlântica e Cerrado. Além disso, incentiva outros a tam-
bém investirem na proteção de áreas naturais, por meio de apoio a pro-
jetos e de pagamento por serviços ecossistêmicos. 

EUDORA 
Eudora, a nova marca de cosméticos do Grupo Boticário foi lançada 
em fevereiro de 2011, com a proposta de um novo modelo de negócio 
que inclui venda direta, comércio eletrônico integrado às redes sociais 
e lojas-conceito para experimentação e compras. Com sede em São 
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O BOTICÁRIO HOJE 
O Boticário é a maior rede de franquias de perfumaria e cosméticos do 

mundo, com 3.220 lojas, distribuídas em 1640 municípios brasileiros, e 

mais de 900 franqueados. 

A empresa oferece soluções completas de beleza e encanta consumi-

dores em todo o mundo. São mais de 800 produtos no portfólio, entre 

perfumaria, cremes, loções e maquiagem. 

Internacionalização: a marca está presente em outros oito países - Portu-

gal, Estados Unidos, Japão, Angola, Moçambique, Arábia Saudita, Vene-

zuela e Paraguai. 

Fragrâncias mais vendidas: Malbec (masculino), Egeo Dolce Feminino e 

Egeo Man. 

Floratta: há 17 anos no portfólio de O Boticário, já é um ícone entre os con-

sumidores brasileiros. Floratta in Blue, uma das fragrâncias mais vendidas 

do país está de cara nova, assim como toda a linha Floratta, incluindo 

logomarca, frasco e embalagem. Para representar a nova fase, a marca 

buscou inspiração na beleza do desabrochar das flores, considerado um 

dos momentos mais sublimes da natureza. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 470, n. 45, p.20-24 , mar. 2012.




