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O Boticário lança a linha Active de produtos para o rosto na expectativa de triplicar seu 
faturamento no setor skin care. A linha é resultado de um aporte recorde de R$ 14 milhões e da 
aplicação de tecnologias avançadas como a fórmula nanoestruturada do "Nanoserum Anti-Sinais", 
desenvolvida pelo O Boticário e pioneira na cosmética brasileira.  
 
O Boticário, R$ 14 milhões no skin care 
   
Empresa apresenta uma nova linha de cuidados para pele e prevê triplicar faturamento no setor.  
 
Resultado de três anos de pesquisa e de um investimento recorde de R$ 14 milhões, a indústria 
de cosméticos O Boticário lança uma linha completa de cuidados para o rosto, a Active, com a 
qual pretende triplicar seu faturamento no segmento de skin care.  
 
A nova linha faz uso de tecnologias extremamente avançadas que permitem uma "ativação 
inteligente" dos princípios ativos dos produtos. Um dos destaques é o nanoserum anti-sinais, o 
primeiro produto de skin care no Brasil desenvolvido com fórmula nanoestruturada, tecnologia 
exclusiva da empresa, que já requereu patente da fórmula e do processo a nível internacional.  
 
O objetivo de todo este investimento é competir no mercado de skin care que, segundo Elaine 
Simões, diretora de marketing de O Boticário está em franco desenvolvimento e tem muito a 
crescer no Brasil.  
 
"A nível global 80% dos US$ 31 bilhões do mercado de skin care são usado em produtos para o 
rosto", diz a executiva. "Enquanto no Brasil apenas 54% dos R$ 1,3 bilhão do mercado de skin 
care é de produtos para o rosto o que revela um grande potencial de crescimento", analisa a 
diretora.  
 
Investimento em mídia  
 
Os 19 produtos da linha Active chegam ao mercado no dia 13 de junho, apoiados por uma 
campanha de marketing elaborada pela AlmapBBDO e voltada e para mídia impressa e eletrônica, 
com filmes para TV, abrangendo canais fechados e abertos, além de um hot site específico sobre 
a nova linha.  
 
A estratégia de marketing inclui também investir a fundo nos pontos-de-venda, da decoração das 
lojas e envolvimento dos lojistas a um amplo treinamento das 12 mil consultoras de beleza, que 
inclui um curso de imersão e um programa de treinamento à distância com CDs, DVDs, etc.  
 
Para as consultoras, foi ainda desenvolvida uma ferramenta especial de marketing que recebeu o 
nome "receita de beleza", material de apoio para atendimento personalizado com indicação de 
produtos da linha Active, diagnóstico de tipo e estado de pele, dicas de cuidados para o rosto, 
orientações sobre estilo de vida e ginástica facial.  
 
"O grande diferencial da linha é atuar diretamente nos processos de envelhecimento da pele e 
reagir de forma pró-ativa às mudanças climáticas, dando à pele aspecto luminoso, vitalidade, 
firmeza e elasticidade", explica Israel Feferman, diretor de pesquisas e desenvolvimento, 
responsável pelo projeto. "É o princípio da "ativação inteligente" realizada por dois complexos 
exclusivos, o Comucel, que desenvolvemos em parceria com um instituto francês e o Priox-in, 
desenvolvido totalmente nos nossos laboratórios em Curitiba."  
 
Feferman explica que até hoje a nanotecnologia vem sendo usada em cosméticos para trazer 
vantagens sensoriais, de segurança e de estabilidade dos elementos da fórmula. Mas na linha 



Active, a nanotecnologia é usada, pela priemira vez em cosméticos, num processo de "liberação 
direcionada" que permite que os ativos presentes na fórmula sejam levados à camada ideal da 
pele. "A tendência é que, aos poucos, O Boticário aplique a nanotecnologia em todos os produtos 
de skin care", afirma Feferman.  
 
Mais de 50 pesquisas  
 
O Boticário cuidou de todos os detalhes para desenvolver a linha. Só pesquisas com consumidoras 
foram mais de 50 envolvendo 3,2 mil pessoas. As embalagens foram desenhadas pelo designer 
francês Thierry de Baschmakof, que já colocou sua criatividade a serviço de marcas internacionais 
comoBulgari, Cartier, Versace, Dior, entre outras.  
 
Para Active, Baschmakof desenvolveu embalagens sofisticadas, nas cores dourado e pérola. Os 
potes são os primeiros no mercado de cosméticos confeccionados em Surlyn, material muito 
utilizado na perfumaria fina. As bisnagas também são exclusivas. As embalagens, assim como as 
bulas, vêm escritas em português, espanhol e inglês visando o mercado externo.  
 
Os produtos que compõem a linha, com preços que variam de R$ 30 a R$ 89, tem cinco produtos 
antiidade, mas a linha traz produtos para mulheres de todas as idades, incluindo hidratante, 
tônicos, máscara urificante de argila branca, micro esfoliante intenso, hidratante multiprotetor e 
um multiprotetor de longa duração e cápsulas com retinol para uso noturno. Alguns dos produtos 
trazem também alto índice de proteção solar que chega até a 45.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 abr. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


