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Meta da campanha é elevar o fluxo de consumidores no PDV em 12% e aumentar as vendas 
em 20%. A fabricante de perfumaria e cosméticos O Boticário lança hoje a maior campanha 
promocional da sua história, com investimentos de R$ 12 milhões. O projeto, que inclui 
sorteios de um prêmio de R$ 500 mil e de cinco carros, além de vales-compra, deve elevar o 
fluxo de pessoas nas lojas em 12% e aumentar em 20% as vendas, segundo Andrea Mota, 
diretora comercial. Hoje 3,5 milhões de pessoas passam por mês pelas 2,4 mil lojas da rede no 
País.  
 
O projeto, que vai de 15 de maio a 23 de julho, inclui uma campanha publicitária, assinada 
pela AlmapBBDO e veiculada em TVs aberta e fechada, além de anúncio em revistas, rádios e 
outdoors. Com o tema "O Boticário Transforma Você", a campanha que estréia hoje tem como 
foco alavancar o consumo no "vale" formado entre o Dia das Mães e Dia nos Namorados e 
manter as vendas em alta até o final de julho.  
 
"A maioria do varejo está investindo na Copa do Mundo. Com 80% do nosso público formado 
por mulheres, tínhamos que fazer algo com apelo diferenciado", diz Andrea. A peça, de acordo 
com a executiva, abusa do humor e da mistura de desenhos e pessoas. "Queríamos uma 
comunicação jovial e moderna, com forte foco também para o Dia dos Namorados", afirma 
Andrea.  
 
Segundo da diretora, a cada compra a partir de R$ 69, o consumidor vai ter direito a um 
cupom para participar dos sorteios do prêmio financeiro de R$ 500 mil e de cinco carros Ford 
EcoSport, além de uma raspadinha de vales-compra. Haverá também prêmios para as 12 mil 
consultoras da marca, como incentivo às vendas.  
 

 
 



Concorrência acirrada  
 
Andrea conta que a última vez que a empresa fez uma ação de marketing com este impacto foi 
em outubro 2004, quando foram investidos R$ 8 milhões. Agora, segundo Andrea, a campanha 
vem em um momento em que o varejo de maneira geral está mais agressivo. "Temos que 
pensar que o nosso perfume não concorre apenas com outras marcas do setor. Disputa espaço 
no bolso do consumidor com o CD, com o DVD, com outros itens. E o consumidor está cada 
vez mais ávido por novidades", diz.  
 
O Boticário engordou sua verba de marketing (não revelada) em 30% para 2006, segundo a 
executiva. Os investimentos acompanham o aumento no número de lançamentos, cujo volume 
de itens deve triplicar este ano. Somente durante a campanha, a empresa deve colocar no 
mercado três lançamentos - dois novos perfumes e a linha de cuidados para rosto Active que 
chega às lojas em 13 de junho, com investimentos de R$ 14 milhões.  
 
Com mais lançamentos e mais marketing, a empresa planeja encerrar o ano com crescimento 
de 18%, segundo Andréa. A rede de franquias faturou R$ 2 bilhões no ano passado, 5,2% 
mais do que o ano anterior. A indústria obteve receitas de R$ 650 milhões, 18% superiores a 
2004. A empresa também está finalizando um projeto de renovação visual das lojas, que deve 
ficar pronto em meados do ano. A rede também deve ganhar 40 novas unidades nesse ano no 
Brasil.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 m_o 2006, Comunicação, p. C-6. 


