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O Boticário aposta em Portinari
Cristina Rios
de Curitiba

A fabricante e rede de franquias
de cosméticos O Boticário resolveu
apostar no marketing cultural para
divulgar seus produtos. A empresa
pegou carona no centenário de Cân-
dido Portinari para colocar em prá-
tica um projeto de R$ 4,5 milhões,
que prevê desde o lançamento de
embalagens comemorativas para a
linha de perfumes que leva o nome
do pintor, lançada em 1998, até
apoio e patrocínio a eventos cultu-
rais relacionados ao aniversário de
nascimento do artista plástico.

"O nosso objetivo é reforçar a li-
gação entre a marca e a cultura bra-
sileira e poucos artistas conseguiram
representar tão bem esse universo
como o Portinari", diz Rodolfo Me-
lo, gerente da perfumaria da empre-
sa. O valor investido é um dos
maiores já aplicados pela empresa
na divulgação de uma única linha de
produtos. Á expectativa é aumentar
em 25% as vendas da série Portinari
nesse ano. Desde 1999, a linha (co-
lônia, loção pós-barba, creme para
barbear e desodorante) já vendeu
mais de 3,5 milhões de unidades,
volume que deverá superar a barrei-
ra dos 5 milhões de exemplares até
o final do ano.

Para tanto, a empresa reforçou os

investimentos em propaganda da li-
nha, que ganhou, pela primeira vez,
uma campanha para televisão, estre-
lada pelo modelo Paulo Zulu, pro-
duzida pela Preto&Branco. "Investi-
mos também em amostragem de
produtos, outdoors, frontlights e em-
balagens comemorativas", afirma
do executivo. Com faturamento de
R$ 1,3 bilhão no ano passado •»- so-
mando-se as receitas da indústria e
da rede de franquias — O Boticário
aumentou em 13%, para R$ 52 mi-
lhões, sua verba de marketing para
esse ano na comparação com 2002.

Na área cultural, o principal pro-
jeto da empresa é o patrocínio da
montagem do bale Baile na Roça -
Coreografias para Portinari, que foi
encenado pela Cia. Bale da cidade
de São Paulo em final de agosto em
São Paulo. O bale, que aborda al-
guns dos principais temas da obra
do pintor, como os retirantes, as
crianças, os espantalhos e os bailes
na roça, será apresentado em outu-
bro no Rio de Janeiro, em paralelo
a uma exposição de quadros do pin-
tor no Museu de Belas Artes.

O espetáculo marca o início de
série de ações comemorativas aos
100 anos do artista que serão reali-
zadas até o final de 2004. O progra-
ma inclui, dentre outros, a realização
de exposições no Brasil e no exte-

rior, lançamento de livros, reestrutu-
ração do Portal Portinari, que ofere-
cerá o acesso à obra completa do
pintor, documentários e a constru-
ção de um memorial, projetado por
Oscar Niemeyer. Essas ações são or-
ganizadas pelo Projeto Portinari, as-
sociação comandada pelo filho do
pintor, João Cândido Portinari.

Segundo Melo, o licenciamento
do nome Portinari para a linha de
perfumaria foi a primeira tentativa
de O Boticário de associar seus pro-
dutos à cultura brasileira. "E o re-
sultado foi tão bom que repetimos a
fórmula com o lançamento do per-
fume Tarsila em 2002", diz.

Apesar dos bons resultados da
empresa com o licenciamento de
nomes de artistas brasileiros, esse
mercado ainda é incipiente no Bra-
sil, segundo Renata Marques, dire-
tora executiva da Portinari Licencia-
mentos. "Embora o licenciamento
de artistas plásticos movimente US$
7 bilhões por ano no mundo, aqui
ele ainda esbarra na falta de conhe-
cimento sobre seu funcionamento e
o retorno para a marca", avalia.

De qualquer forma, a obra de
Portinari é uma das mais licencia-
das hoje entre os artistas brasileiros.
Os quadros do pintor já estamparam
potes de requeijão da marca Nestlé,
tapetes Tabacow, relógios H.Stern e
até aparelhos de jantar e chá Sch-
midt. Segundo Renata, depois de
um período de estagnação nos últi-
mos dois anos, quando a empresa
praticamente ficou sem operar, o
volume de licenciamentos voltou a
crescer, embalado pela comemora-
ção do centenário.

Além do O Boticário, a empresa
tem mais dois contratos de licen-
ciamento em vigor e três em nego-
ciação. Os que já estão em opera-
ção são o Design Hotel Portinari,
empreendimento que será inaugu-
rado no Rio de Janeiro em final de
outubro, e linhas de jóias da marca
Amsterdam Sauer.

Os acordos de licenciamentos
estabelecem pagamentos de royal-
ties que variam de 4% a 10% sobre
o valor da venda de produtos.
"Com esses novos contratos, o
crescimento da nossa receita deve
superar 200% até o final do pró-
ximo ano", prevê Renata.


