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RESUMO  

De olho em um mercado em crescente expansão no Brasil, grandes marcas de 
cosméticos passaram a investir pesado em novas linhas e em relacionamento com o 
consumidor. A segmentação de público alvo numa estratégia multimarca foi a 
iniciativa tomada pelo Grupo Boticário, que possui hoje cinco marcas de produto, 
direcionadas a diferentes targets. A discussão proposta nessa pesquisa é construída 
por meio do estudo de caso da atuação online das novas marcas do Grupo Boticário 
e gira em torno de formas de evitar que tais marcas se canibalizem invadindo a fatia 
de mercado umas das outras, já que trabalham dentro de um mesmo segmento. 
Nesse ponto se destaca a importância da estratégia de comunicação adotada pelo 
grupo, que será analisada detidamente no meio online, que tem se destacado como 
grande aliado para o relacionamento entre marcas e consumidores. 
 
 
Palavras Chave: Segmentação; canibalização; comunicação digital; marketing de 

relacionamento; cosméticos. 
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INTRODUÇÃO  
 

O consumidor mudou. Mudou a maneira com que as pessoas se comunicam 

entre si, e mudou também a maneira como as marcas se comunicam com esse 

consumidor. Essas mudanças foram marcadas principalmente pela transformação na 

utilização dos meios de comunicação digital, com a expansão do uso da internet no 

país, com a participação massiva da população em plataformas de interação digital 

como Facebook e Twitter, e com o acesso à informação em si mesma. O consumidor 

que está melhor informado se torna mais exigente, e com a visibilidade 

proporcionada pela internet, torna-se também mais poderoso.   

O novo consumidor e a maneira como as pessoas se comunicam hoje é ponto 

fundamental dentro da estratégia de comunicação de qualquer marca, e deve ser 

alvo de constante estudo para as empresas. Se antes o horário nobre na emissora 

com mais audiência era o foco de investimento, hoje essa ação, por si só já não é 

suficiente: é preciso trabalhar com ações integradas entre o online e o offline e, mais 

que isso, oferecer conteúdo de interesse ao público-alvo – tal conteúdo mescla cada 

vez mais informação, apelo visual e humor, fazendo desaparecer a tênue linha que 

separa jornalismo, publicidade e entretenimento. 

Dessa nova realidade emergem ferramentas como o marketing de conteúdo, 

plataformas de interação digital, novos formatos de anúncio, entre outras coisas, tudo 

isso embaixo do riquíssimo guarda-chuva de possibilidades multimídia que a internet 

oferece.  

Para estudar as novas possibilidades de interação entre marcas e 

consumidores, o presente trabalho de pesquisa se ocupa da observação da atuação 

digital do Grupo Boticário, em cada uma das novas marcas do grupo, que optou 

recentemente pela segmentação do seu mercado de atuação. 

 Com a expansão do mercado de cosmético no Brasil1, grandes grupos como O 

Boticário passam a enxergar novas oportunidades para o mercado em que já atuam, 

                                            

1 O mercado de cosméticos é um dos que mais cresce no Brasil e em 2011 o setor faturou US$ 43 
bilhões.  Os dados, publicados pela revista Exame em abril de 2012, são do Instituto Euromonitor. O 
crescimento de 18,9% do setor no país – o maior entre os 10 principais mercados do mundo neste 
setor –, eleva o Brasil ao terceiro lugar no ranking, com 10,1% de participação, atrás dos Estados 

http://exame.abril.com.br/topicos/cosmeticos
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lançando novas unidades de negócios – marcas próprias, que atingem fatias 

diferentes de mercado. Tendo essa segmentação como estratégia comercial, cada 

nova marca passa a ter um formato próprio de comunicação e de abordagem com o 

seu público final.  

O presente estudo parte do contexto da nova estratégia multimarca de negócio 

do Grupo Boticário para analisar a comunicação em meio online das novas marcas – 

as ações offline serão levadas em conta, mas não analisadas, focando, dessa forma, 

na atuação online, já que estratégias de comunicação nesse meio têm se destacado 

como importante ferramenta para o segmento de cosmético no Brasil, a exemplo dos 

blogs de moda e estilo na rede.  

Para estudar que aspectos na comunicação das diferentes marcas do Grupo 

Boticário contribuem para que uma não canibalize o mercado da outra, o presente 

estudo está divido em quatro capítulos. O primeiro explica brevemente a metodologia 

adotada para o levantamento dos dados utilizados no trabalho, apresentando o 

estudo de caso como escolha decisiva para a demonstração que se pretendia. 

 O segundo capítulo traz uma breve discussão teórica sobre as mudanças no 

comportamento do consumidor, e principalmente o que caracteriza esse novo 

comportamento, o papel da internet, e das plataformas de interação online e de que 

maneira essa nova forma de se comunicar afeta o desenvolvimento de produtos, 

mas principalmente o relacionamento das marcas com seus clientes. 

O terceiro capítulo fala da estratégia multimarca do Grupo Boticário, sobre 

segmentação no mercado de cosmético, e arquitetura de marcas, além de identificar 

características marcantes de cada uma das novas unidades de negócio do Grupo em 

questão. Eudora, quem disse, berenice, The Beauty Box, Skingen  e NativaSpa2 

                                                                                                                                         

Unidos (14,8%) e do Japão (11,1%) – acesse a notícia em 
http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/mercado-de-cosmeticos-no-brasil-cresce-18-9-em-2011). 
Com o mercado em expansão, surgem novas marcas a cada dia e os produtos são os mais variados, 
cobrindo diversas faixas de consumo, com diferenças de preço e apelo comercial. Segundo 
Alessandra Cabral, chefe de divisão de desenvolvimento empresarial da Firjan (Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), em entrevista para o jornal O Fluminense, o setor é composto 
em 70% de microempresas, 20% de pequenas empresas, 6% de médias empresas e  4% de grandes 
empresas (acesse a notícia em http://www.ofluminense.com.br/editorias/empregos-e-negocios/cresce-
o-mercado-de-cosmeticos-no-brasil). 
2
 Os nomes das marcas ao longo do texto serão grafados em itálico, e com maiúsculas e minúsculas 
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estão posicionadas em partes específicas do mercado, trilhando cada uma um 

caminho diferente, e criando valores próprios para consumidoras que se 

transformaram em fãs. 

E, finalmente a parte quatro faz uma análise de tudo o que foi observado nos 

meses de levantamento. Como cada uma das marcas de comunica, que resultados 

estão obtendo e como estão superando as dificuldades de emplacar a nova marca? 

Mais do que isso: a comunicação está sendo efetiva para o público pretendido, ou 

caiu no lugar comum das inúmeras páginas de beleza da rede. Por fim uma breve 

conclusão acerca do que foi observado. 
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1 METODOLOGIA 

Os esforços de investigação do presente trabalho de pesquisa se dividiu  em 

duas grandes partes. A primeira teórica e a segunda de observação e análise. Nesse 

sentido fica caracterizado o estudo de caso, método de pesquisa cujo objetivo é 

analisar profundamente um determinado objeto. (GODOY, 1995).  

 A busca por referenciais teóricos estiveram concentradas em fontes que 

explicassem os fenômenos abordados pelo texto, tais como o target marketing, as 

mudanças na comunicação interpessoal e entre marcas e consumidores, além da 

crescente expansão do mercado de cosméticos no Brasil. Para tanto, a discussão 

proposta por Henry Jenkis em seu livro Cultura da Convergência (2012) foi o ponto 

de partida.  

Mais adiante as ideias de Rogério Covaleski em seu Publicidade Híbrida (2010) 

são usadas para falar da nova forma de consumir, do surgimento dos chamados 

prosumers e o quanto os meios digitais interferem, atualmente na decisão de compra 

– e certamente interfere também nas novas estratégias de comunicação que 

começam a demandar estudos dos hábitos de consumidores afim de vender mais.  

A segunda parte da investigação consistiu na observação do corpus dessa 

pesquisa: o conteúdo da comunicação das novas marcas do Grupo Boticário com 

seus consumidores por meio da internet. A ida a campo para a observação do corpus 

se tornou o laboratório no qual as novas práticas da comunicação com o consumidor 

puderam ser exemplificadas e analisadas. E nesse ponto fica mais evidente o 

método utilizado. O estudo de caso: 

é uma forma de se fazer pesquisa empírica que investiga fenômenos 
contemporâneos dentro de seu contexto de vida real, em situações em 
que as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 
estabelecidas, onde se utiliza múltiplas fontes de evidência. (YIN, 1989, 
p. 23.) apud (GODOY, 1995)  

Para isso foram observados durante o levantamento quais plataformas de 

interação online são utilizadas por cada uma das marcas, qual o tom de voz e apelo 

visual utilizado, que repercussão o conteúdo utilizado está tendo entre os 
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consumidores atingidos pela comunicação, além da breve comparação com as ações 

de concorrentes em cada um dos segmentos identificados.  

Trabalhando em sintonia com as teorias e a observação do meio estudado foi 

possível chegar as conclusões que são apresentadas ao longo do texto e 

principalmente no capítulo 4.  

Importante destacar a importância da internet como instrumento de pesquisa 

em si, fonte de quase todas as informações contidas nesse trabalho. Para chegar no 

público-alvo atingido por cada marca foi preciso checar a interação deles com a 

marca nas plataformas digitais. Através dessa pesquisa detalhada foi possível 

descrever perfis de consumidores, o discurso da marca e a maneira como os 

consumidores ou entusiastas estão recebendo e reagindo a esse discurso. E assim, 

chegar em conclusões sobre as melhores estratégias de comunicação. 
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2 A NOVA FORMA DE SE COMUNICAR COM O CONSUMIDOR 

“Convergência é uma palavra que consegue definir transformações 

tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando” 

(JENKINS, 2012, p. 29). É assim que Jenkins descreve a temática principal do seu 

“Cultura da Convergência”, ponto de partida interessante para o presente trabalho de 

pesquisa. Não é somente a criação de novos meios e de novas ferramentas que 

caracteriza o novo momento da comunicação.   

Hoje a circulação de conteúdos depende fortemente da participação ativa dos 

consumidores. Não é só a utilização de vários meios de se comunicar. A 

convergência vai além da mudança tecnológica, ela é cultural também. Os 

consumidores não são passivos, eles são incentivados a procurar novas informações 

e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos. “Não é por meio de 

aparelhos que a convergência ocorre: ela está dentro das nossa cabeças, ocorre 

dentro do cerebro de consumidores e em suas interações sociais com outros” 

(JENKINS, 2012, p. 30).  

As mudanças tecnológicas, unidas às mudanças culturais levam à uma terceira 

vertente: as mudanças mercadológicas. Para Jenkins (2012), o consumo tornou-se 

um processo coletivo, no qual, ao associar informações sobre produtos e marcas, 

cria-se um poder midático alternativo: o termo “inteligência coletiva”, cunhado por 

Levy, ganha um novo sentido na hora de escolher suas marcas prediletas.   

Essas transformações deram origem ao que Alvin Toffler, citado por Covaleski 

(2010, p. 22), chamou de Prosumer, um consumidor com o seguinte perfil: jovem, 

bem informado, tem domínio sobre as tecnologias atuais como smartphones e é 

usário assíduo da internet. Sempre em busca de novidades tecnológicas e capazes 

de influenciar sua rede de contatos e a sua decisão de compra.  

Os prosumers têm alto poder de influência no consumo de marcas, 
opinam com propriedade sobre as facilidades de determinados 
aparelhos, discutem sobre qualidade, valorizam os benefícios e 
condenam as dificuldades com tanta veemência que acabam se 
transformando em eficazes vendedores de determindas marcas 
(FRANZÃO NETO, 2009), apud (COVALESKI, 2010) 
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Covaleski (2010) observa que esses consumidores têm papel importante na 

disseminação do conteúdo publictário, por meio das diversas plataformas de 

interação online, pela prática do compartilhamento. Sobre o assunto, o autor cita 

ainda Caio Tulio Costa (2008):  

A palavra prosumer não é apenas mais um termo qualquer na 
inumerável quantidade de palavras novas que surgem a cada dia para 
significar coisas passageiras. Aquele consumidor capaz de interferir na 
qualidade de um produto ou de um serviço sempre existiu. Ele não tinha 
meios fáceis de tornar essa sua capacidade pública, não tinha divulgá-
la de forma geral. Agora têm. (COSTA, 2008) apud (COVALESKI, 2010) 

Nesse novo cenário, o consumidor ganha poder – por meio da informação – e a 

comunicação precisa ganhar novos formatos. Tal cenário coloca em destaque a 

importância de juntar ao planejamento de comunicação e marketing ferramentas 

como as plataformas de interação online, antes território exclusivo de pessoa física, e 

não de marcas. Mas se as marcas passaram a interagir diretamente com seus 

consumidores nessas plataformas, com certeza não foi da maneira tradicional.  

A mensagem publicitária, da maneira como é compreendida hoje – 
paradoxalmente – ganha sobrevida quanto mais deixa de se parecer 
consigo mesma; quanto menos faça uso dos elementos tradicionais que 
constituem o discurso publicitário convencional. Apresenta-se de forma 
crescente, inserida e camuflada no entretenimento; travestida de 
diversão, mas não destituída de sua função persuasiva, mesmo que 
dissimulada. (COVALESKI, 2010, pp. 20,21)  

Se o consumidor não quer mais ser interrompido pelo comercial enquanto 

assiste ao jornal, nem pelo pop-up enquanto lê um conteúdo na web, e se, além 

disso, ele tem o poder de escolher não ver esses anúncios, é preciso inventar uma 

nova forma de falar sobre os benefícios do produto x ou y. Por isso, cada vez mais 

busca-se oferecer conteúdo que realmente interesse aos consumidores e por meio 

desse discurso, mostrar o porque o seu produto é realmente sensacional. É como se 

as marcas precisassem buscar meios de serem ouvidas novamente.  

Nos próximos capítulos há uma tentativa de mostrar algumas possibilidades de 

fazer o consumidor ouvir o que uma marca tem a dizer. Essas possibilidades são 
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apresentadas como resultado da observação e análise da comunicação online das 

novas unidades de negócio do Grupo Boticário, objeto de pesquisa desse trabalho. 
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3 GRUPO BOTICÁRIO E A ESTRATÉGIA MULTIMARCA 

O tradicional Grupo Boticário, com mais de 30 anos de existência foi pioneiro no 

Brasil na área de franchising, e recentemente adotou uma estratégia de mercado, 

abrindo novas unidades de negócios e segmentando dessa forma sua atuação para 

alcançar novos públicos.  Segundo informações da própria empresa, em seu site 

institucional3, atualmente o Grupo Boticário conta com cinco unidades de negócio:  

O Boticário, Eudora e quem disse, berenice? – concebidas para a 
comercialização de fragrâncias e cosméticos de marcas próprias, 
porém focadas em propostas de portfólio e público distintos – The 
Beauty Box – que reúne produtos nacionais e importados de beleza 
em um único espaço multimarcas - e Skingen Inteligência Genética - 
com soluções e serviços personalizados e voltados à dermatologia. 
(GRUPO BOTICÁRIO, 2013)  

A estratégia multimarca do Grupo Boticário começou há dois anos, com o 

lançamento da marca Eudora, inaugurada em fevereiro de 2011, e que inclui venda 

direta, lojas-conceito para experimentação e compra de produtos e comércio 

eletrônico. Segundo declaração do presidente do Grupo, Artur Grynbaum, ao jornal 

Estado de São Paulo (2013)4, a previsão da empresa para 2013 é consolidar as 

unidades recentemente desenvolvidas.  

Além das novas marcas, há também um esforço para desmembrar a linha 

Nativa Spa em outra marca, mas ainda com muita cautela, já que a linha está 

bastante associada a marca mãe, O Boticário. Até o momento são quatro lojas 

físicas, três inauguradas em março de 2011, em parceria com franqueados da rede O 

Boticário, instaladas em Curitiba (PR), Salvador (BA), e São José do Rio Preto (SP) e a 

mais recente no Rio de Janeiro (RJ) (2012)5. 

                                            
3
 http://www.grupoboticario.com.br/nossos-negocios/Paginas/nossos-negocios.aspx 

4
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios%20industria,apos-lancar-seis-marcas-

boticario-faz-parada-tecnica-e-reformula-eudora,142745,0.htm 

5
http://www.boticario.com.br/institucional/sala-de-imprensa/releases/Rio-de-Janeiro-ganha-

templo-de-beleza-Nativa-SPA 

http://www.grupoboticario.com.br/nossos-negocios/Paginas/nossos-negocios.aspx
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios%20industria,apos-lancar-seis-marcas-boticario-faz-parada-tecnica-e-reformula-eudora,142745,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios%20industria,apos-lancar-seis-marcas-boticario-faz-parada-tecnica-e-reformula-eudora,142745,0.htm
http://www.boticario.com.br/institucional/sala-de-imprensa/releases/Rio-de-Janeiro-ganha-templo-de-beleza-Nativa-SPA
http://www.boticario.com.br/institucional/sala-de-imprensa/releases/Rio-de-Janeiro-ganha-templo-de-beleza-Nativa-SPA
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Diante de desafios como o novo perfil do consumidor – prosumers – o 

amadurecimento de vários mercados, e o aumento da concorrência, as marcas têm 

um grande desafio para sua gestão. É diante do desafio de se manter competitivo e 

se destacar dentro do segmento em que atua que grandes empresas como o 

Boticáiro adotam estratégias diversas no que diz respeito a arquitetura de marca. 

Segundo Aaker (2000): 

Arquitetura de marca é uma estrutura para organizar o portfólio de 
marcas que especifica os papeis destas, os relacionamentos entre elas 
e os diferentes contextos de marca no que diz respeito a produtos e 
seus respectivos mercados (AAKER & JOACHIMSTHALER, 2000, p. 
148) 

Quando uma marca precisa tomar decisões de crescimento, ela tem opções, 

em termos de estratégia de marca, como as extensões de linha (nomes de marcas 

existentes estendidos a novos tamanhos ou sabores na categoria de produtos 

existentes), extensões de marca (nomes de marca aplicados a categorias de novos 

produtos), multimarcas (novos nomes de marca alcançados na mesma categoria de 

produtos) novas marcas ( novo nome de marca para nova categoria de produtos) e 

marcas combinadas (marcas que trazem dois ou mais nomes de marca bem 

conhecidos).” (Kotler, 2000, pg.435) 

Pelo que a nomenclatura de Kotler (2010) sugere, lançando novas unidades de 

negócio o Grupo Boticário adotou uma estratégia ‘multimarca’. “Ás vezes, a empresa 

está tentando estabelecer características diferentes para apelar a diferentes motivos 

de compra.” (KOTLER, 2000, pg.438) 

Kotler aponta ainda, os riscos dessa estratégia:  

O maior perigo ao lançar multimarcas é que todas devem obter apenas 
uma pequena participação de mercado, e talvez nenhuma seja 
particularmente rentável. A empresa terá dissipado seus recursos em 
diversas maracás, em vez de construir poucas marcas altamente 
rentáveis. Idealmente, as marcas de uma empresa dentro de uma 
categoria devem canibalizar as marcas da concorrência, e não as suas 
próprias. Na pior das hipóteses, o lucro líquido com multimarcas deve 
ser maior, mesmo que haja canibalismo. (Kotler, 2000, pg.438) 
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Ao optar pela estratégia multimarcas o Grupo Boticário encontrou uma maneira 

de segmentar seu público, usando o que Kotler (2000) chama de marketing de 

mercado-alvo ou target marketing, que reconhece que um consumidor nunca é igual 

ao outro. O consumidor pode ter, por exemplo, renda diferente, o que implica uma 

diferente capacidade de compra, assim também como hábitos de vida diferentes, o 

que leva a hábitos de compra diferentes. Se a empresa reconhece que não pode 

atingir a todos os consumidores, oferecendo um produto padronizado nas variadas 

situações de compra, o único caminho é seguir a trilha de marketing de mercado-

alvo. 

Para Kotler (2000, p. 278): "Um segmento de mercado consiste em um grande 

grupo que é identificado a partir das mesmas preferências, poder de compra, 

localização geográfica, atitudes de compras e hábitos de compra similares”. E 

exemplifica: “Por exemplo, uma empresa automobilística pode identificar 

compradores de automóveis que desejam basicamente um meio de transporte, alto 

desempenho, luxo ou segurança”.  

 Uma empresa não pode atender a todos os clientes em mercados tão amplos  

e diversificados como o de cosméticos. Mas segmentando o seu público é possível 

aumentar a precisão do marketing da empresa. A marca mãe do Grupo Boticário – O 

Boticário – já trabalhava com um leque bastante diversificado de produtos, mas com 

o crescimento do mercado de cosmético no Brasil e o surgimento de novas marcas, 

o público também cresceu em número de consumidoras e se diferenciou. Hoje já não 

é mais tão efetivo praticar o marketing de massa, no qual um produto atende as 

necessidades de todos os compradores (KOTLER, 2000). 

Muitas empresas estão optando pelo marketing de mercado-alvo, em 
que as empresas vendedoras encontram os maiores segmentos de 
mercado, escolhem um ou mais desses segmentos e desenvolvem 
produtos e programas de marketing para cada um. Em vez de 
dispensar seus esforços de marketing (abordagem pulverizada), elas 
concentram sua atenção nos compradores que terão maior chance de 
atender bem (abordagem direcionada). (KOTLER, 2000, p.278)  

O mesmo autor ainda cita três passos básicos para a segmentação:  
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1. Identificar e traçar o perfil de grupos distintos de compradores que possam 

requerer produtos ou mix de marketing diferenciados (segmentação de mercado). 

2. Selecionar um ou mais segmentos de mercado (mercados-alvo). 

3. Determinar e divulgar os principais benefícios que diferenciam os produtos no 

mercado (posicionamento de mercado).  

3.1 SEGMENTAÇÃO PSICOGRÁFICA 

Existem formas diferentes de segmentar um mercado para então desenvolver 

estratégias específicas para públicos diferentes. A segmentação geográfica, que se 

baseia na escolha das regiões a serem atingidas, e demográfica, que identifica 

características da população em questão, são maneiras bastante generalistas. A 

segmentação descrita por Kotler (2000) como psicográfica, no entanto, leva em conta 

aspectos mais pessoais, como o estilo de vida, por exemplo. 

Os compradores são divididos em diferentes grupos, com base em seu 
estilo de vida, sua personalidade e seus valores. Pessoas do mesmo 
grupo demográfico – que leva em conta itens como idade, sexo, classe 
social etc – podem ter perfis psicográficos diferentes. (KOTLER, 2000, 
p. 289) 

Para o autor, os bens consumidos expressam o estilo de vida das pessoas, o 

que pode ser usado para oferecer a eles produtos que estejam mais adequados aos 

seus desejos. A segmentação psicográfica leva em conta também o fator 

personalidade, descrita da seguinte maneira por Kolter: 

Os profissionais de marketing têm usado variáveis de personalidade 
para os mercados segmentados. Eles dotam seus produtos com 
personalidades de marca, que correspondem às personalidades dos 
consumidores. No final da década de 50, os carros da Ford e da 
Chevrolet eram promovidos como tendo diferentes personalidades. Os 
que compravam Ford eram identificados como independentes, 
impulsivos, masculinos, atentos às mudanças e autoconfiantes. Os 
donos de Chevrolet eram conservadores, econômicos, voltado para o 
prestigio, mais sensíveis e evitavam os extremos (2000, p 288). 
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Esse parece ser um aspecto bastante relevante na estratégia usada pelo Grupo 

Boticário, o que fica claro na abordagem da comunicação feita pela marca quem 

disse, berenice, cujo mote principal é a ousadia a atitude. Um exemplo é o desafio 

lançado na fan page da marca6 no início de abril, que convidava as fãs/ 

consumidoras a mandar fotos via Instagram das suas produções usando uma cor de 

batom ousada, o roxo: 

 

 

Figura 1 - Post na fan page da quem disse, berenice, com o lançamento do desafio que 

incentivava as consumidoras a postar fotos de maquiagens com batom roxo 

Fonte: Fan paga da quem disse, berenice. 

 

 

                                            
6
 https://www.facebook.com/quemdisseberenice 

https://www.facebook.com/quemdisseberenice
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Figura 2 - Uma das participantes do desafio, que mandou foto do batom roxo 

Fonte: Fan page da quem disse, berenice 

 

3.2  MARCA E IDENTIDADE 

Observando a definição da American Marketing Association (AMA) para o termo 

marca, chegamos à conclusão de que sempre que um novo nome ou logotipo é 

criado para identificar uma gama de produtos de determinado fornecedor, cria-se 

então, uma nova marca: “marca é um nome, termo, símbolo, desenho ou uma 

combinação desses elementos que deve identificar os bens ou serviços de um 

fornecedor ou grupo de fornecedores e diferenciá-los da concorrência” (KELLER & 

MACHADO, 2006, p. 2) 

Porém quando pensamos em alguma marca nos vem à memória muito mais do 

que nomes e símbolos. Instantaneamente pensamos em diversos elementos, 

tangíveis e intangíveis que estão associados a determinado produto ou serviço. 

Essas associações são construídas com o tempo, diante da credibilidade e imagem 
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que a empresa consegue repassar ao seu consumidor. A marca passa a ser 

identificada não apenas por seu logotipo, mas por outras diversas características 

implícitas, como descreve Klein (2002), citada por Vásquez (2007): “A IBM não 

vende computadores, mas soluções para os negócios. A Swatch não tem relação 

com relógios, mas com o conceito de tempo”. Ou seja, o consumidor vincula uma 

marca não só à uma qualidade física, mas à varias associações emocionais que ela 

transmite. 

Para Keller e Machado:  

O significado incorporado em uma marca pode ser bastante profundo, e 
o relacionamento entre ela e o consumidor pode ser visto como um tipo 
de vinculo ou pacto. Consumidores oferecem sua confiança e fidelidade 
acompanhadas de um acordo explícito de que a marca se comportará 
de certa maneira e lhes proverá utilidade por meio do funcionamento 
consistente do produto, além de preço, promoção, ações e programas 
de distribuição adequados. Esses benefícios podem não ser de 
natureza unicamente funcional. Marcas podem servir como dispositivos 
simbólicos que permitem aos consumidores projetar sua auto-imagem. 
(KELLER & MACHADO, 2006, p. 7) 

A identidade de uma marca é formada por aspectos conceituais (o que a marca é, ou 

deseja passar de valores aos consumidores) e visuais (símbolos, logotipos que devem 

representar o conceito definido). A identidade visual da marca identifica, diferencia, cria 

associações e reforça a sua imagem. “O grau de reconhecimento da marca vai depender da 

forma como a identidade conceitual foi concretizada por meio do aspecto visual” (VÁSQUEZ, 

2007, p. 206) 

Outro ponto importante também levantado por Vasquez (2007) é a relação da 

identidade e da imagem da marca. Segundo a autora, a identidade seria a concepção que a 

marca tem de si mesma e a imagem é maneira pela qual o público concebe a marca. Para 

que a imagem perante o consumidor se concretize é necessário o vinculo da comunicação. 

Toda imagem é consequência da comunicação. Portanto, do processo 
de comunicação se produzem duas possibilidades: a imagem de marca 
coincide com sua identidade (comunicação ideal) ou não (comunicação 
distorcida). (VÁSQUEZ, 2007, p. 209) 
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O capítulo a seguir mostra como cada uma das marcas estudadas nessa 

pesquisa se apresenta ao mercado por meio da sua comunicação online. 
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4 COMO SE APRESENTAM AS NOVAS UNIDADES DE NEGÓCIO DO GRUPO 

BOTICÁRIO 

4.1  O Boticário  

Marca-mãe do Grupo, com linhas tradicionais no mercado e experiência de 

mais de 35 anos no varejo de produtos de beleza. O Boticário tem uma ação 

consolidada no mercado brasileiro, com mais de 900 franqueados. 

O Boticário é uma empresa do Grupo Boticário e a maior rede de 
franquias em perfumaria e cosméticos do mundo. São mais de 3.200 
lojas da marca no Brasil, divididas entre cerca de 900 franqueados. A 
rede gera, aproximadamente, 22 mil empregos diretos e indiretos no 
país. (O BOTICÁRIO, 2013) 

Além das lojas físicas espalhadas pelo país, a marca também tem loja virtual, e 

uma extensa linha de produtos, dos mais baratos, àqueles com maior valor agregado 

como a linha Make B e Nativa SPA, que agora esta sendo lentamente separada da 

marca mãe. As linhas de produtos estão divididas em perfumaria, maquiagem, 

hidratação corporal, desodorantes, tratamento facial, banho e cabelos, proteção 

solar, como é possível notar na loja virtual7. 

  

                                            

7 http://www.boticario.com.br/ 

http://www.boticario.com.br/


 

 

 

26 

 

Figura 3 - Linha Make B, no site do Boticário 

Fonte: site do Boticário. Disponível em: http://www.boticario.com.br/linha/make-

b/Group;LinhaMakeB 

 

Outro modo de classificação dos produtos no site revela a variedade e a 

abrangência das linhas. É possível navegar por tipos de público: homens, mulheres, 

garotos, garotas, crianças, bebês e mamães.  

 

http://www.boticario.com.br/linha/make-b/Group;LinhaMakeB
http://www.boticario.com.br/linha/make-b/Group;LinhaMakeB
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Figura 4 - recorte da página inicial da loja virtual que mostra a possibilidade de navegar 

por tipos de público para encontrar produtos. 

4.1.1  Concorrentes O Boticário 

Quando se comparam as linhas, idetifica-se uma clara semelhança entre 

Boticário e Natura, mesmo que a forma de comercialização seja diferente – uma 

atuando em lojas físicas e web e a outra com representantes e uma ainda tímida loja 

virtual. Boticário e Natura, marcas de longa data e tradicionais concorrentes, junto 

com Avon – que também têm representantes, mas aposta em produtos com menor 

valor agregado – trabalham com uma extensa gama de opções, desde produtos com 

preço bastante acessíveis como é o caso das linhas “Intense” (Boticário), “Faces” 

(Natura) até linhas de maior valor agregado como “MakeB” (Boticário) e “Una” 

(Natura).  

As semelhanças também se estendem para variedade de públicos que 

atendem, e em outras linhas específicas como NativaSpa e Ekos, ambas voltadas 

para cuidados com o corpo, banho e cabelos.  
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4.2 Eudora 

           “Eudora é uma marca de beleza do Grupo Boticário 

que faz as mulheres se sentirem poderosas e sensuais para realizar o que quiserem. 

Mulheres que sabem que atitude e beleza juntas ajudam em todas as conquistas” 

(EUDORA, 2011). Essa é a descrição da marca em seu site oficial, que de cara já 

demonstra o estereótipo vendido aqui: a mulher que usa os produtos da marca se 

torna sensual, poderosa, e capaz de realizar tudo com sua atitude e beleza.  

Explorando principalmente os conceitos de sensualidade e sofisticação, a 

Eudora – marca que nasceu em fevereiro de 2011, dando início a estratégia 

multimarca do Grupo Boticário (GRUPO BOTICÁRIO, 2013) – oferece um mix de 

produto que abrange perfumes, maquiagem, corpo e banho e tratamento facial, 

reservando espaço também para uma pequena linha para homens e alguns 

acessórios, conforme é possível conferir na nova loja virtual8.   

A divisão de linhas no catálogo é feita a partir de quatro momentos da mulher, 

explorados pela comunicação dentro do conceito da marca: Momento Casual, dentro 

do qual, claramente os produtos são mais básicos, como os splashs mais suaves e 

sabonetes e cremes corporais para o uso diário; Momento Descolada, no qual os 

produtos apresentam nomes inusitados ou engraçados como os cremes com nomes 

de bebidas, com embalagens coloridas e ousadas; Momento Poderosa, com 

produtos como as fragrâncias mais densas, comunicação visual dos produtos 

bastante sóbrios, e imponentes; e Momento Entre Quatro Paredes, com produtos 

que remetem aos momentos mais íntimos, como os óleos de massagem e os sais de 

banho (EUDORA, 2013).   

 A comercialização dos produtos é feita pela venda direta, ou seja, via 

representantes – como também fazem as marcas Natura e Avon – e também em 

lojas físicas que são lojas-conceito, para experimentação e compra dos produtos – 

                                            
8
 http://loja.eudora.com.br/ 

http://loja.eudora.com.br/
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atualmente são nove lojas nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo 

(duas na capital e uma no interior) Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e 

Pernambuco. Além disso, e-commerce para consumidor fina voltou ao ar no início de 

abril de 2013.  

 

4.2.1  Concorrentes Eudora 

Analisando o canal de venda da Eudora no início, percebe-se o claro objetivo 

de fazer concorrência à marca Natura, que atualmente ultrapassa a marca de 1 

milhão de representantes. A venda direta, de porta em porta era uma seara que O 

Boticário não conhecia, e talvez por isso nos primeiros anos a marca Eudora não 

tenha conseguido chegar às 20 mil revendedoras9. Recentemente a Eudora reativou 

seu e-commerce. 

Mas ao tomar como ponto de partida o apelo visual – tanto na comunicação 

como nas embalagens – e o discurso da marca, é possível compará-la à marca 

americana Victoria’s Secret, que ganhou popularidade no Brasil nos últimos anos e 

tem um apelo bastante sensual. As figuras abaixo – Figura 5 e Figura 6 – mostram, 

respectivamente, peças publicitárias da Victoria’s Secret e Eudora, que revelam a 

proximidade na abordagem visual das duas. 

                                            
9
 http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,apos-lancar-seis-marcas-boticario-faz-parada-

tecnica-e-reformula-eudora-,992063,0.htm 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,apos-lancar-seis-marcas-boticario-faz-parada-tecnica-e-reformula-eudora-,992063,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,apos-lancar-seis-marcas-boticario-faz-parada-tecnica-e-reformula-eudora-,992063,0.htm
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Figura 5 - Peça publicitária no site da marca Victoria's Secret, para promoção de nova fragância 

Fonte: Site Victoria’s Secret – Disponível em: http://www.victoriassecret.com/beauty/very-sexy-

fragrance 

 

 

Figura 6 - Peça publicitária divulgada na fan page da Eudora, mostra a fragrância S. 

EXCÈS FEMME, da linha "Entre quatro Paredes" 

Fonte: Timeline    da fan page da Eudora. Disponível em: 

https://www.Facebook.com/Eudoraoficial 

http://www.victoriassecret.com/beauty/very-sexy-fragrance
http://www.victoriassecret.com/beauty/very-sexy-fragrance
https://www.facebook.com/eudoraoficial
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Figura 7 - Edição limitada da Victoria's Secret tem nomes inspirados em sorvetes italianos, 

remetendo à frescor, sabor, cores.  

Fonte: Loja virtual da Victoria’s Secret. Disponível em: 

http://www.victoriassecret.com/beauty/vs-fantasies-collection 

 

Figura 8 - Linha de cremes da Eudora, com nomes de bebidas, também com apelo aos sabores, 

frescor, e muitas cores 

Fonte: Loja virtual da Eudra. Disponível em: 

http://loja.Eudora.com.br/catalog/category/view/id/3404#isPage=1 

 

http://www.victoriassecret.com/beauty/vs-fantasies-collection
http://loja.eudora.com.br/catalog/category/view/id/3404#isPage=1
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4.2.2  Efeitos gerais da Comunicação da Eudora 

Em uma resenha no blog Mundo das Mulheres Brasil10, a autora fala sobre 

produtos da marca, elogiando a qualidade, mas sem muitos detalhes. Uma das 

leitoras comenta sobre a marca pertencer ao Grupo Boticário, atribuindo a qualidade 

da marca mãe à nova marca, ou seja, a credibilidade da marca tradicional também 

se reflete nas outras marcas, quando a informação chega as consumidoras. No 

mesmo comentário, a leitora/consumidora também destaca  o adjetivo sofisticação, 

bastante usado na comunicação da Eudora: “[com a marca] eles realmente 

acertaram o gosto das mulheres sofisticadas”. (LUMA, 2012) 

 

 

Figura 9 - Comentários sobre a Eudora no Blog Mundo das Mulheres Brasil 

Fonte: Blog Mundo das Mulheres Brasil.  

 

A leitora Raissa, em comentário de um post no Blog Coisas de Diva11, 

também dá indícios sobre a credibilidade da marca Boticário ser um forte argumento 

de vendas, mas faz uma observação interessante: “Só tem um problema: como é do 

mesmo grupo, a maior parte das pessoas (e eu também, antes) pensa que são os 

“produtos segunda linha do Boticário””. (OLIVETTI, 2012) 

                                            
10

http://www.mundodasmulheresbrasil.com/2012/12/produtos-eudora-sao-bons-loja-

emporio.html 

11
 http://www.coisasdediva.com.br/2012/04/aumente-sua-renda-com-eudora/ 

http://www.mundodasmulheresbrasil.com/2012/12/produtos-eudora-sao-bons-loja-emporio.html
http://www.mundodasmulheresbrasil.com/2012/12/produtos-eudora-sao-bons-loja-emporio.html
http://www.coisasdediva.com.br/2012/04/aumente-sua-renda-com-eudora/
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Figura 10 - Comentários de leitoras sobre a Eudora no blog Coisas de Diva 

Fonte: Blog Coisas de Diva 

 

Em outro comentário da mesma leitora – que também é representante da 

marca – e no mesmo post, fica claro que a marca busca trabalhar com um mix de 

produto diferenciado, apostando no design e na parte conceitual das linhas, mas por 

um preço mais acessível. “os produtos são bons e, quem tem birra de testar, vai 

perder de conhecer uma marca nacional de qualidade com preços acessíveis”. 

(OLIVETTI, 2012) 

 

Figura 11 - Comentário de leitora sobre a marca Eudora no Blog Coisas de Diva 

Fonte: Blog Coisas de Diva 

 



 

 

 

34 

Em outro post, agora do blog Garotas Estúpidas12, o argumento de 

qualidade com preço acessível também aparece. “[...] os preços são incríveis”. 

(PASSOS, 2012) 

 

 

Figura 12 - Excerto de um post sobre a marca Eudora, publicado em blog de beleza 

Fonte: Blog Garotas Estúpidas 

 

 

4.3 quem disse, berenice? 

 A marca foi anunciada em agosto de 2012, pelo Grupo Boticário 

e segundo o site do Grupo, “oferece às mulheres opções para se tornarem ainda 

mais bonitas, mas sem estarem necessariamente ligadas a padrões pré-

estabelecidos”. Em notícia publicada no site institucional na ocasião do anúncio da 

nova unidade de negócio, a descrição da marca foi feita da seguinte forma:  “Com 

foco em maquiagem, a marca de tom irreverente é focada em consumidoras que 

questionam padrões e têm um jeito particular de valorizarem sua beleza” (GRUPO 

BOTICÁRIO, 2012). O apelo de comunicação é a ousadia, é fugir do tradicional 

quando se quer, como sugere o texto da aba “Quem somos”, na fan page do 

Facebook:  

                                            
12

 http://www.garotasestupidas.com/danto-truque-no-cansaco/ 

http://www.garotasestupidas.com/danto-truque-no-cansaco/
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Somos uma marca de beleza, mas a nossa história pode ir muito mais 
longe. Não queremos só falar de maquiagem, mas trazer um papo 
diferente pro mundo feminino: a possibilidade de enxergar a sua beleza 
de um jeito mais livre e divertido.  
A gente sabe bem que a sua vida é cheia de regras. é tanto "pode" e 
"não pode" que liberdade fica esquecida. mas estamos aqui pra te 
lembrar que você pode ser tudo o que quiser! queremos um mundo de 
cores e novidades na sua vida, sem medo de errar. ah, não deu certo? 
então vem com a gente e tenta de novo. 
Não é sempre que temos a chance de apagar os erros e começar tudo 
de novo, né? mas já que com a maquiagem a gente pode, por que não 
tentar? e se alguém disser que não, você sabe o que responder: quem 
disse, berenice? (QUEM DISSE, BERENICE, 2012) 

 
 

Visualmente, o layout dos produtos passa menos sofisticação e mais ousadia. 

As embalagens e a própria marca são bastante coloridas e repletas de símbolos que 

remetem à adolescência, como os pequenos corações cor de rosa, do logotipo que é 

inclusive carimbada nos batons. Apesar do apelo aparentemente teen, a interação 

nas redes sociais sugerem que o público conquistado pela quem disse, berenice vai 

bem além e se diversificou bastante, talvez por não ter, a principio um concorrente 

com a mesma proposta: cores vibrantes, ousadia, etc. 

O mix de produto inclui maquiagem, perfume e esmaltes – produto que virou 

febre nacional entre mulheres de todas as idades13 – e as linhas e produtos tem 

nomes tão inusitados quanto o próprio nome da marca, como alguns exemplos da 

nova linha de batons: Vermeluxo; Pratelegante e Roxatrevido.  

 

                                            

13 Em post no blog Coisas de Diva, Sabrina Olivetti fala da expansão do mercado de esmaltes no 
Brasil em 2012: “Lembra do tempo que, para termos um esmalte verdinho era necessário fazer sua 
própria misturinha? Cores diferentes eram impossíveis de achar. Verde, azul, amarelo, lilás, cinza? 
Nada feito! Os fabricantes nacionais eram tradicionais e não tinha jeito de encontrarmos cores 
diferentes e acabamentos maluquinhos. Mas felizmente tudo mudou e hoje até as marcas mais 
tradicionais já trazem uma gama maior de cores em suas coleções. Outra coisa bacana no ramo dos 
esmaltes foi a “desmistificação” das unhas decoradas. Hoje as manicures estão bem antenadas e já 
encontramos modelos de decoração super fofinhos. Eu ainda não tive coragem, mas sempre vejo 
criações bonitinhas nas meninas do salão que frequento”. Disponível em: 
http://www.coisasdediva.com.br/2012/12/as-grandes-novidades-cosmeticas-no-brasil-em-2012/ 

 

http://www.coisasdediva.com.br/2012/12/as-grandes-novidades-cosmeticas-no-brasil-em-2012/
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Figura 13 - Produtos da nova coleção da "quem disse, berenice" 

Fonte: Blog Beleza Comprada. Disponível em: 

 http://www.belezacomprada.com/?s=vermeluxo&searchsubmit=OK 

 

Os preços são bastante acessíveis, e a marca tem se tornado bastante popular. 

A comercialização está sendo feita exclusivamente em lojas físicas, ou seja varejo 

tradicional, com a qual o Grupo Boticário está acostumado a lidar.  Até agora são 

onze lojas no total, dez em São Paulo, e uma recém inaugurada em Recife. São 

também lojas conceito, onde as consumidoras podem experimentar. Segundo notícia 

do Estadão14, deverão ser inauguradas 60 lojas marca quem disse, berenice, até o 

fim do ano de 2013, completando então 70 pontos de venda em todo o País. 

Até o momento, o projeto que deu mais certo dentro do Grupo Boticário 
foi a marca de maquiagem Quem Disse,Berenice? - um projeto de 
varejo, com lojas abertas por franqueados que já têm unidades O 
Boticário. Lançada em agosto de 2012, a marca aposta em preços 
acessíveis para se tornar uma opção a produtos mais caros, 
especialmente importados. O projeto, que começou com dez lojas em 
São Paulo, abrirá 60 pontos de venda até o fim do ano, em capitais 
como Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba, Brasília, Recife e Goiânia 
(2013). 

                                            
14

 http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios-geral,quem-disse-berenice-deve-abrir-60-

lojas-em-2013,140664,0.htm 

http://www.belezacomprada.com/?s=vermeluxo&searchsubmit=OK
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios-geral,quem-disse-berenice-deve-abrir-60-lojas-em-2013,140664,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios-geral,quem-disse-berenice-deve-abrir-60-lojas-em-2013,140664,0.htm
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Em matéria do blog Coisas de Diva, o lançamento da marca é citado como uma 

das grandes novidades de 2012: 

Ainda com um número bastante reduzido de lojas e sem previsão para 
inaugurar o endereço virtual, quem disse, berenice? veio para sacudir 
os padrões do mercado. Com um nome diferente e o conceito de que 
maquiagem pode ser descomplicada, a marca vem se destacando no 
mercado brasileiro. Com grande variedade de produtos e cores, nomes 
engraçadinhos e valores em conta, a novidade que chegou em agosto 
deste ano já é citada por nossas leitoras como uma das melhores 
marcas de maquiagem brasileira. Eu fiquei super feliz em ver o conceito 
deles, de que podemos usar cores sem medo algum e também me 
animei com a variedade de produtos. Vamos acompanhar de perto a 
expansão da QDB! (2012) 

4.3.1 Concorrentes quem disse, berenice 

A quem disse, berenice? trabalha com o conceito da diversidade da mulher, que 

deve encontrar seu próprio jeito de ficar mais bonita. As coleções lançadas até o 

momento conquistam pela variedade de cores e produtos, qualidade satisfatória e 

preços acessíveis. Não tão em conta com a linha Intense do Boticário, por exemplo, 

mas também não tão alto quanto marcas importadas como a Clinique. 

Por exemplo: 

Batom da linha Intense R$ 14,00: 

 

 

Batom quem disse, berenice?: R$25,90 
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Figura 14 - Batons quem disse, berenice? 
Fonte: Loja virtual quem disse, berenice? 

 

Batom Clinique: R$ 84,00 

 

 

No quesito preço, ainda usando o exemplo do batom, a nova marca se 

aproxima da Revlon, marca importada, já bastante comercializada no Brasil – média 

de R$ 30,00. Os nomes das cores da linha da Revlon também lembram um pouco a 

proposta da QDB. 

Figura 15 - Linha Batons da Clinique 
Fonte: site da Sephora 
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Figura 16 - Linha batons da Revlon 

Fonte: Site Sephora  

 

4.3.2 Efeitos gerais da comunicação de quem disse, berenice 

A marca tem sido bem aceita com relação a sua qualidade e diversidade. O 

feedback de fãs e consumidoras pode ser observado nos comentários de blogs como 

o Beleza Comprada, de Débora Reis – que publica, entre outras coisas,  resenhas 

sobre produtos de beleza. Na Figura 17, que mostra um desses comentários, a 

leitora Ana Paula Figueiredo elogia a qualidade dos produtos da marca, dizendo que 

já testou alguns deles.  
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Figura 17 - Comentário de leitora do blog Beleza Comprada, em resenha sobre produtos 

da linha nova da quem disse, berenice. 

Fonte: Blog Beleza Comprada. Disponível em 

http://www.belezacomprada.com/novidades-de-inverno-quem-disse-berenice/ 

 

 

Figura 18 - Comentário em post do blog Beleza Comprada, sobre a coleção nova da quem disse 

Berenice 

Fonte: Blog Beleza Comprada. Disponível em: http://www.belezacomprada.com/novidades-de-

inverno-quem-disse-berenice/ 

 

A marca criou a figura das “berenices”, como são chamadas as consumidoras 

em todas as plataformas. Desde o lançamento, quatro meninas com estilos bem 

http://www.belezacomprada.com/novidades-de-inverno-quem-disse-berenice/
http://www.belezacomprada.com/novidades-de-inverno-quem-disse-berenice/
http://www.belezacomprada.com/novidades-de-inverno-quem-disse-berenice/
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diferentes fazem o papel das “berês”, postando looks, vídeos e incentivando a 

interação. Aparentemente não são figuras fakes, criadas para a comunicação da 

marca, já que todas tem seu próprio perfil no Facebook. Ao que parece foram 

meninas escolhidas para representar a marca, e direcionar as interações. E deu 

certo! Hoje as redes utilizadas pela QDB tem muita interação e as consumidoras já 

se sentem as próprias “berês”. 

 

Figura 19 - As berenices, que represetam os diversos estilos de mulheres que a marca 
quer atingir 

Fonte: Facebook da QDB 

  

Um ponto negativo da comunicação da marca é que o e-commerce foi 

anunciado antes de ficar pronto, e isso decepcionou varias fãs precoces da marca. 

Como no início – e até o meio de abril de 2013 –  as lojas físicas ainda estavam 

concentradas em São Paulo, muitas consumidoras não tinham acesso aos produtos, 

e a reclamação sobre a falta da loja virtual começou a aumentar (ver exemplos na 

Figura 20 e  Figura 21). 
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Figura 20 - Reclamação de leitora sobre a demora do lançamento do site da QDB, em 

comentário de post 

Fonte: Blog Beleza Comprada. Disponível em: http://www.belezacomprada.com/novidades-de-

inverno-quem-disse-berenice/ 

 

A leitora Andreia, em comentário de um post do Blog Coisas de Diva, lamenta a 

demora do site, mas exalta a qualidade e preço dos produtos: “É uma pena [a 

ausência do site], porque os produtos são maravilhosos, excelente qualidade e um 

excelente preço, mas é uma pena que não esteja acessível para todos” (Figura 21) . 

 

 

Figura 21 - Comentário de leitora num post do Blog Coisas de Diva, que falava de um batom 

vermelho da QDB 

Fonte: Blog Coisas de Diva. Disponível em: http://www.coisasdediva.com.br/2013/04/batom-

vermeluxo-quem-disse-berenice/ 

 

http://www.belezacomprada.com/novidades-de-inverno-quem-disse-berenice/
http://www.belezacomprada.com/novidades-de-inverno-quem-disse-berenice/
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Nesse comentário (Figura 22) na fan page da marca, uma das leitoras dispara:  

“eles dão essa resposta desde o ano passado, mais de 6 meses com a mesma 

ladainha.. NENHUMA loja online ou no RJ inteiro!”.  

 

Figura 22 - Em comentário do Facebook uma leitora reclama da demora para o lançamento do 

site e de lojas físicas no Rio 

Fonte: Fan page da QDB. 

  

De qualquer modo, a expectativa pela abertura da loja virtual e de lojas físicas 

indica uma grande identificação com a marca. A comunicação foi tão efetiva que 

cada nova loja aberta é comemorada pelas consumidoras locais. Uma das 

inaugurações mais recentes foi a de Recife, anunciada no post da fan page (Figura 

23). Nas primeiras 6 horas do post no ar, o balanço era de mais de 300 likes, 43 

compartilhamentos e mais de 40 comentários positivos. 
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Figura 23 - Post na fan page anuncia a inauguração da loja em Recife e leitoras comemoram 

Fonte: Fan page da QDB. 

 

 

No dia 30 de abril de 2013, a loja virtual foi finalmente anunciada, mas a 

primeira semana foi de acesso exclusivo das fãs que conseguiram fazer o cadastro 

primeiro. O que criou, claro, mais desconforto entre as consumidoras que estavam 

esperando o site.   
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Figura 24 - Home da loja virtual da quem disse, berenice, durante as primeiras semanas 
de acesso: só as consumidoras que haviam conseguido cupons podiam acessar 

Fonte: Loja virtual da quem disse, berenice. www.quemdisseberenice.com.br 

4.4  The Beauty Box  

 A The Beauty Box tem a proposta de comercializar diversas 

marcas de produto de beleza, nacionais e internacionais. São seis lojas físicas até o 

momento, todas no estado de São Paulo, e a comercialização dos produtos passou a 

ser feita também por uma loja virtual15 a partir da primeira semana de maio. A marca 

atinge um público de meninas que gostam de marcas específicas, e procuram 

qualidade superior, principalmente quando o assunto é maquiagem importada. 

Com uma atmosfera aconchegante e uma porção de gavetas cheia de 
segredos femininos, The Beauty Box reúne os melhores itens globais 
que são unanimidade entre as mulheres quando se fala em cosméticos, 
esmaltes, maquiagem e perfumaria. Esta é a proposta da quinta 

                                            
15

 http://www.thebeautybox.com.br 

http://www.thebeautybox.com.br/
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unidade de negócio do Grupo Boticário, que iniciou as atividades no 
Brasil em novembro de 2012, em São Paulo. (GRUPO BOTICÁRIO, 
2013) 

Como as marcas comercializadas já são conhecidas do público-alvo, a 

comunicação está mais focada nos benefícios, nos detalhes sobre o universo de 

maquiagens, esmaltes e perfumes, do que no lançamento e divulgação de linhas. 

Para cada temática abordada na timeline da fan page, um conjuntinho de sugestões 

de produtos. Na Figura 25, a postagem fala sobre a necessidade de hidratar mãos e 

pés com a chegada do inverno, e indicada, em seguida, algumas opções de marcas 

diferentes.   

 

Figura 25 - Postagem na fan page da The Beauty Box, listando produtos para hidratar mãos e 

pés no frio 

Fonte: Fan page da The Beauty Box, no Facebook. 
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4.4.1  Concorrentes The Beauty Box 

Com o lançamento da loja virtual, a atuação da marca ficou ainda mais próxima 

da marca francesa Sephora (Figura 26), que além de possuir uma linha própria de 

produtos é popular no Brasil pela venda de diversas marcas internacionais. A 

Sephora também tem algumas lojas físicas, que estão no Rio de Janeiro (RJ) e em 

São Paulo (SP), desde junho de 2012. 

Além disso, também a exemplo da marca francesa, a The Beauty Box anunciou 

recentemente o lançamento de uma gama de produtos que levará o nome da marca. 

Por enquanto as linhas são: acessórios, corpo e banho e cabelos (Figura 27, Figura 

28).  

 

Figura 26 - Home do site da Sephora Brasil 

Fonte: Loja virtual da Sephora Brasil 
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Figura 27 - Post na fan page da The Beauty Box, mostrando o lançamento da linha de 

acessórios que leva o nome da marca 

Fonte: Fan page da The Beauty Box 

 

 

Figura 28 -Post na fan page da The Beauty Box, mostrando o lançamento da linha de corpo que 

leva o nome da marca 

Fonte: Fan page da The Beauty Box 

 

O discurso das duas marcas na web também é parecido, e na verdade segue 

a linha que a maior parte dos conteúdos ligados a moda e beleza: tom de voz 

descontraído e até bastante íntimo com as fãs. Palavras no diminutivo como 



 

 

 

49 

‘produtinhos’ são bastante comuns, e falar dos produtos como peças únicas, e 

objetos para fãs. Toda a interação apela para esse lado, para a valorização dos 

produtos de beleza – especialmente maquiagem – como artigos de colecionadores, 

para fãs mesmo. Cada lançamento de linha ou inauguração de loja é comemorada 

como o lançamento de uma nova temporada de seriado, por exemplo. 

 

 

Figura 29 - Post divulgando a inauguração da loja física da Sephora, em Jundiaí 
Fonte: Fan page da Sephora 

4.4.2  Efeitos gerais da comunicação The Beauty Box 

A The Beauty Box também tem tido bom retorno da sua comunicação, a 

exemplo da quem disse Berenice.  A fan page, por exemplo, já tem mais de 430 mil 

curtidas e bastante interação. Por unir num único lugar as marcas mais desejadas 

pelas fãs de maquiagem e outros produtos de beleza, essa unidade de negócio do 

Grupo Boticário já começa sua estratégia de comunicação com grande vantagem, já 

que atrai para si a curiosidade de consumidoras interessadas em diversos produtos 

diferentes, e já muito desejados. 

Até poucos anos atrás, era muito mais difícil e caro comprar maquiagens 

importadas no Brasil, e multimarcas como a The Beauty Box e Sephora acabam 
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suprindo a demanda por esses produtos, que tem aumentado muito.  Talvez por isso 

a comunicação com o público-alvo seja mais facilitada: pelo momento. Posts sobre 

inauguração de lojas, sobre promoções e até com apelo mais emocional tem muito 

retorno na fan page da Beauty Box (Figura 30 e Figura 31) 

 

 

Figura 30 - O post que faz referência ao dia das mães teve mais de 150 compartilhamentos. 

Fonte: Fan page da The Beauty Box. Disponível em: https://www.Facebook.com/facedabeauty 

 

https://www.facebook.com/facedabeauty
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Figura 31 - Post da fan page divulga ação promocional da marca Carolina Herrera. Mais de 2 mil 

likes, e quase 400 compartilhamentos. 

Fonte: Fan page da Beauty Box. 

 

Até os posts com dicas de beleza, que já são bastante explorados por inúmeros 

blogs e páginas da rede têm mostrado uma interação satisfatória na fan page. No 

post da Figura 32, sobre cabelos finos e sem volume, diversas fãs interagiram pedindo 

que fossem postadas dicas para outros tipos de cabelo, por exemplo: 

 

Figura 32 - Post com dica para cabelos finos teve interação com mais de 50 comentários que 

pediam outras dicas 

Fonte: Fan page da Beauty Box. 
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A marca lançou sua loja virtual na primeira semana de maio, e aproveitou a 

oportunidade para ganhar mais popularidade: a liberação do site para as compras 

dependia da visita de 10 mil pessoas. Veja na Figura 33 

 

Figura 33 - Para a liberação do site para as compras era necessária a visita de 10 mil fãs 

Fonte: Fan page da marca no Facebook 

4.5  Skingen  

 

A Skingen nasceu em 2012, com a proposta de levar um tratamento 

personalizado para cada tipo de pele. Com foco nos dermatologistas a marca produz 

cosméticos sob medida, que são comercializados pelo sistema Skingen Pharma16, 

que é onde os consumidores, munidos das receitas dos seus médicos, podem fazer 

os pedidos.  

                                            
16

 https://www.skingenpharma.com.br/ 

https://www.skingenpharma.com.br/
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Figura 34 - Página inicial da Skingen Pharma, onde os consumidores fazem seus pedidos 
Fonte: https://www.skingenpharma.com.br/ 

 

A comunicação da marca é diferente das outras unidades de negócio, já que o 

público que se pretende atingir primeiro são os dermatologistas. Por conta disso a 

Skingen lançou o Portal do Dermatologista17, onde o profissional encontra 

bibliografia, artigos, pesquisas e entrevistas sobre os mais novos tratamentos contra 

o envelhecimento da pele e todo tipo de tratamento de beleza – tecnologias com 

laser, novos produtos, etc. 

 A ponte com o Facebook e outras plataformas ainda é muito limitada. O canal 

do Youtube mostra alguns vídeos institucionais, que explicam a proposta da marca, 

mas não é muito explorado. O Facebook é um pouco mais atualizado e normalmente 

linka conteúdos do Portal do Dermatologista, ou notícias que saíram na mídia sobre 

a marca, por exemplo. 

 

                                            
17

 http://www.portaldodermatologista.com/ 

https://www.skingenpharma.com.br/
http://www.portaldodermatologista.com/
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4.5.1 Concorrentes da Skingen  

Como a proposta está voltada principalmente para cuidados contra o 

envelhecimento da pele, a marca encontra concorrentes tanto nas linhas antisinais 

das marcas tradicionais como em outras farmácias de manipulação, já bastante 

usadas pelos dermatologistas. De fato, parece unir essas duas vertentes: é um 

produto manipulado, mas sob uma marca. 

Entre as principais linhas concorrentes: 

 

 

Figura 35 - Linha Chronos, da Natura 
Fonte: http://scf.natura.net/chronos 

 

 

Figura 36 - Linha Renew, da Avon 
Fonte: http://www.avonrenew.com.br/linhas-de-produtos/renew-reversalist 

 

http://scf.natura.net/chronos
http://www.avonrenew.com.br/linhas-de-produtos/renew-reversalist
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4.6 Nativa Spa 

 Os produtos NativaSpa são parte de uma linha da marca O Boticário, 

que nasceu em 2006. São produtos para cuidados pessoais, para corpo, rosto e 

banho, que trabalham com a ideia de sensação de conforto e relaxamento. 

Recentemente o Grupo Boticário lançou algumas lojas exclusivas dessa linha e ao 

que tudo indica essa é uma tentativa de separá-la da marca mãe transformando-a 

em outra unidade de negócio a exemplo das outras.  

Em declaração feita durante o lançamento de uma loja NativaSpa na cidade do 

Rio de Janeiro, o diretor de desenvolvimento de canais e franchising de O Boticário, 

Osvaldo Moscon, afirma que pretendem investir na linha e fala da linha como um 

novo canal: “Pretendemos intensificar os investimentos em Nativa SPA no próximo 

ano, apostando em iniciativas nas quais o consumidor possa vivenciar a marca e em 

novidades constantes no portfólio, exclusivas para o novo canal” (GRUPO 

BOTICÁRIO, 2012). 

Em abril de 2013 a NativaSpa ganhou página exclusiva no Facebook, mas a 

comercialização ainda continua no site da marca mãe, O Boticário.  

 

Figura 37 - Fan page da NativaSpa, lançada em abril de 2013. 
Fonte: Fan page da marca no Facebook. Disponível em: 

https://www.Facebook.com/NativaSpaOficial 

https://www.facebook.com/NativaSpaOficial
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4.6.1 Efeitos gerais da comunicação da NativaSpa 

Os esforços de comunicação da marca têm tido bons resultados nas redes. Os 

produtos já conhecidos das tradicionais consumidoras de O Boticário tem grande 

aceitação, principalmente por conta do apelo de bem-estar que a marca promove. 

Além dos cosméticos, a marca tem itens como massageadores, toalhinhas, e 

está sempre falando da melhor forma de ficar bem. No site vivalinda.com, de O 

Boticário tem-se uma ideia mais clara do universo abordado: moda, beleza, 

comportamento, enveredando também para o campo do bem-estar, atividades 

físicas, e cuidados com o corpo. 

Uma das ações de promoção da marca aconteceu na última edição do Fashion 

Rio, onde a NativaSpa tinha um lounge para receber clientes fidelidade e quem mais 

passasse por alí. Uma forma de ligar a marca ao conceito mais amplo de beleza, que 

estrapola o mercado de cosméticos. 

Apesar de tudo a marca ainda dá os primeiros passos em carreira solo, e 

mesmo com os fortes indícios que deve se tornar mais uma unidade de negócio do 

Grupo Boticário, ainda não é possível afirmar nada. Toda a comunicação, com 

excessão do Facebook ainda é bastante ligado à marca mãe, O Boticário.   
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5 ANÁLISE DA COMUNICAÇÃO NA WEB 

Como já tratado no primeiro capitulo sobre as mudanças na comunicação entre 

consumidor e marcas, sabe-se o que hoje as redes de interação online podem ser 

grandes aliados das marcas, quando há uma estratégia de comunicação bem 

estruturada. O tom de voz e o relacionamento ganharam dimensões e importancia 

bastante distintas de outras épocas. Por esse motivo, a seguir o leitor poderá conferir 

os principais aspectos da comunicação digital das marcas do Grupo Boticário, corpus 

dessa pesquisa.  

 

5.1 FERRAMENTAS E POSSIBILIDADES  

 

Plataforma 

Marca 

O Boticário Eudora QDB The Beauty 

Box 

NativaSpa Skingen  

Facebook V V V V V X 

Twitter V 

@oBoticario 

V @eudora V  V X (O 

Boticário) 

V 

Youtube V V V V X (O 

Boticário) 

V 

Instagram V 

/oboticario 

V 

/eudoraoficial 

V 

/quemdisseberenice 

V  

/instadabeauty/ 

X X 

Pinterest X V V X X X 

Site/Loja 

virtual 

V (loja) V (loja) V (Loja) V (loja) X (O 

Boticário) 

V (site) 

Orkut  V    X 

 

5.1.1 Facebook 

a) Divulgação dos produtos – com exceção da Skingen , que trabalha com 

produtos manipulados e não prontos, todas as unidades usam a timeline    da fan 

page para postar material gráfico dos produtos. São peças gráficas, que mostram as 

embalagens, eventualmente os preços (caso haja alguma promoção), dicas de como 
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usar aquele produto, e a divulgação de lançamento de alguma coleção.  Veja alguns 

exemplos nas figuras Figura 38Figura 39 e Figura 40 

  

Figura 38 - Peça gráfica com destaque de produtos na fan page da Eudora 
Fonte: Fan page da Eudora 

 

 

Figura 39 - Peça gráfica com destaque de produto na fan page da quem disse, berenice. 
Parte da campanha de lançamento da linha Gabriela, mel e pimenta. 
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Fonte: Fan page da quem disse, berenice 

 

Figura 40 - Peça anuncia a pré-venda dos novos produtos da marca própria The Beauty 
Box. Ao mesmo tempo que divulga os produtos direciona para a compra online 

Fonte: Fan page da The Beauty Box 

 

b) Articulação de conteúdos de outras plataformas da marca – como uma 

plataforma essencialmente para compartilhamento de conteúdo, o Facebook aceita o 

cruzamento de informações geradas em outras plataformas, como o Youtube e o 

Instagram, que são usados como armazenadores de vídeos e fotos, 

respectivamente. No caso dos vídeos, o material é produzido pelas próprias marcas, 

como campanhas de lançamento, homenagens (ao dia das mães pro exemplo), 

tutoriais de maquiagem ente outros.  

As fotos compartilhadas na timeline    via Instagram tem mais possibilidades de 

interação: normalmente são fotos das consumidoras fazendo uso dos produtos. Veja 

alguns exemplos dos dois casos nas figuras Figura 41Figura 42Figura 43 
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Figura 41 - Vídeo produzido pela Eudora, em homenagem ao dia das mães. Material 
postado no canal da marca no Youtube e compartilhado na Timeline    

Fonte: Fan page da Eudora 

 

 

Figura 42 - Vídeo produzido pelas Berenices (personagens criadas para a comunicação 
da marca) para promover o concurso cultural que premiou uma das consumidoras com uma 
penteadeira. O concurso fazia referência ao dia do beijo, assim como o vídeo. 

Fonte: Fan page da quem disse, berenice 
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Figura 43 - Divulgação de produtos da linha nova, via Instagram da própria marca. 
Fonte: Fan page da quem disse, berenice 

 

c)Apoio na divulgação de ações promocionais – Concursos culturais e 

ações no PDV não são ferramentas de marketing novas, mas ganham outras 

proporções com a força de propagação da internet. Publicando as ações na fan page 

é possível atingir pessoas que ainda não conhecem a marca e também levar os 

consumidores até o ponto de venda. Veja alguns exemplos, nas figuras Figura 44, 

Figura 45, Figura 46. 

 

 

Figura 44 - Concurso cultural para o dia das mães na fan page da Eudora 
Fonte: Fan page da Eudora 
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Figura 45 - Divulgação de concurso cultural na fan page da quem disse, berenice 

 

Figura 46 - Divulgação de ação nos PDVS. Workshop de maquiagem 

 

d) Estreitar relacionamento com consumidoras - Na maior parte do tempo, a 

fan page no Facebook é uma ferramenta de relacionamento com as consumidoras. É 

a ferramenta que garante a presença diária da marca na rotina das consumidoras e 

fãs, já que o conteúdo publicado diariamente aparece na timeline    dos que curtiram 

a página. Desse modo, como conteúdo editorial bem alinhado a marca expande sua 

visibilidade e fortalece os seus diferenciais.  
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Certamente essa presença só é percebida com uma estratégia editorial bem 

planejada e constante. A marca que se lança no espaço da internet, e especialmente 

no Facebook – que é uma ferramenta que pede conteúdo – precisa de fato produzir 

informação de interesse e com periodicidade bem definida. Nesse quesito a 

estratégia de comunicação das novas unidades de negócio do Grupo Boticário não 

falham: a interação de quem disse, berenice, The Beauty Box, Eudora, O Boticário e 

até a NativaSpa – que se lançou em carreira solo muito recentemente – é diária e 

bastante trabalhada, com material visual específico em cada caso, produção de 

materiais em vídeo, entre outras coisa. A exceção é a Skingen , que tem uma 

característica bem específica e diferente das marcas de maquiagem e ainda tem 

atuação timida no Facebook.  

 

e) Monitoramento da aceitação dos produtos e ações – Como se trata de 

uma plataforma de interação online, o Facebook também funciona como um 

termometro que revela para a empresa que faz uso dela como os consumidores 

estão reagindo a novos produtos, ações específicas e até forma de comercialização. 

No caso da quem disse, berenice, os dias que se seguiram à inauguração parcial da 

loja virtual – o site foi liberado apenas para algumas consumidoras que conseguiram 

cupons promcionais – foram de muita atenção à reação das fãs, sem dúvida. Muitas 

reações de desagrado, já que a espera pela loja virtual dura desde setembro de 2012 

– mais de seis meses quando a loja devia ter ido ao ar – mas ao mesmo tempo uma 

prova de que a marca tem ganhado cada dia mais força: as interações positivas 

superam as reclamações da ausência do site como mostra a figura Figura 47.  
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Figura 47 - O quiz que promove a nova coleção "Gabriela, mel e pimenta" teve, em duas 
semanas, 1071 curtidas, mais de 200 compartilhamentos e 326 comentários. 

Fonte: Fan page da quem disse, berenice 

 

5.1.1.1 Resultados de uso do Facebook 

A partir do levantamento feito, algumas conclusões sobre o uso e resultados 

que cada uma das marcas está tendo com o Facebook saltam aos olhos. No caso da 

Eudora, por exemplo, a participação das representantes na fan page é muito mais 

frequente do que de fãs ou consumidoras. O conteúdo ainda não conseguiu 

consquistar a participação em peso das consumidoras, que quando se manifestam 

normalmente querem informações osbre onde comprar os produtos.  

NativaSpa ainda dá os primeiros passos nessa plataforma, mas apesar disso já 

existe bastante interação quanto a preferencia de produtos da linha, por exemplo. 

Certamente isso se deve ao fato da linha já ser bastante conhecida e consumida. 
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A marca mãe, O Boticário, também tem uma utilização e retorno satisfatrio da 

ferramenta, comunicação bem trabalhada muitas demosntrações positivas das 

consumidoras de longa data e uma interação boa da marca com as fãs. Reflexo de 

uma comunicação bem estruturada de uma marca com muita tradição. 

Das unidades novas, quem disse, berenice e The Beauty Box sem dúvida são 

as duas que estão conseguindo os melhores resultados. Além da intensa 

participação das consumidoras na página, há uma clara simpatia das fãs pelas duas 

marcas. Os produtos e a comunicação da quem disse, berenice realmente 

conquistaram as fãs que não poupam eleogios e, ao que tudo indica, nem dinheiro 

na hora de comprar: a intenção do Grupo Boticário é chegar a 70 lojas ainda em 

2013.  No caso da The Beauty Box, o amor instântaneo das consumidoras tem uma 

razão um pouco mais objetiva:  ela revende as marcas nacionais e internacionais 

mais adoradas pelas consumidoras de cosméticos. 

Por fim, a unica unidade que se diferencia bastante no uso da ferramenta é a 

Skingen , que trabalha com produtos manipulados. Como se trata de produtos para 

tratamento da pele, principalmente anti-sinais, a utilização do Facebook fica 

concentrado em informações de profissionais da área como dermatologistas, e 

normalmente direcionam para o site da marca. Não há uma interação com 

consumidoras até porque o foco da marca são os profissionais dermatologistas que, 

investigando a pele do seu paciente pode indicar o uso do produto personalizado, 

produzido exclusivamente para ele. 

5.1.2 Twitter 

a) Interação com outras plataformas – essa plataforma tem um grande 

potencial de espalhar informação, mas não comporta todo o conteúdo na própria 

ferramenta. Por isso é tão usado para clipagem de notícias, por exemplo. No caso 

das marcas que estão sendo analisadas, as plataformas que mais aparecem como 

“apoio” são as que armazenam fotos, como o Pinterest e o Instagram.  

É possível compartilhar links que direcionam para conteúdos próprios – uma 

imagem postada no próprio Pinterest da marca, por exemplo – ou então direcionar 

para conteúdos de consumidoras que tenham citado a marca, realimentando o ciclo, 
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fazendo com que mais pessoas vejam que tal pessoa usa o produto da marca. Além 

de ser uma forma de ter a marca mais citada no Twitter, a linkagem com conteúdo de 

fãs cria identificação – a consumidora de sente parte do universo da marca – e 

também ajuda a alimentar outras plataformas – como o Pinterest. Veja nas figuras 

Figura 48 - Essa postagem da QDB no Twitter citava uma imagem postada no Pinterest da própria 

marca. A foto era do Instagram de uma consumidora e fã da marca.Figura 49 - No Instagram a 

consumidora usou a hashtag #quemdisseberenice, e o nome do produto que usou, de maneira 

espontânea. A marca postou a imagem com identificação no próprio Pinterest e linkou a informação 

no Twitter. 

 

Figura 48 - Essa postagem da QDB no Twitter citava uma imagem postada no Pinterest 
da própria marca. A foto era do Instagram de uma consumidora e fã da marca. 

  Fonte: Twitter da QDB 

 

 

Figura 49 - No Instagram a consumidora usou a hashtag #quemdisseberenice, e o nome 
do produto que usou, de maneira espontânea. A marca postou a imagem com identificação no 
próprio Pinterest e linkou a informação no Twitter 
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b) Falecom – A abertura para o diálogo que acontece via Twitter é uma 

ferramenta de relacionamento direto muito eficiente. Observando a atuação das 

marcas QDB e The Beauty Box fica claro o quanto as consumidoras/ seguidoras 

valorizam o fato de serem ouvidas, seja quando elogiam ou quando reclamam. As 

duas marcas normalmente repsondem todas os questionamentos e retweetam todos 

os posts onde são citadas. 

 

Figura 50 - Post de @blzinterior retweetado pela The Beauty Box 

 

Figura 51 - Nessa interação a marca propõe uma solução para o problema que a 
consumidora apresenta 

Fonte: Twitter QDB 

  

c) Divulgação de produtos – A plataforma também é usada para divulgação 

de novos ou velhos produtos. Normalmente direcionando para uma foto no próprio 
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Twitter ou direcionando para Facebook, Pinterest e Instagram, dependendo se há 

material de campanha sendo lançado, ou a divulgação vem através de um conteúdo 

de fã, por exemplo. 

 

 

Figura 52 - Tweet da Eudora fala sobre novo produto e direciona para uma foto no 
Instagram da própria marca 

Fonte: Twitter da Eudora 

 

5.1.3 Youtube  

O Youtube é uma das principais ferramentas de buscas da atualidade, por isso 

sua utilização pode ser feita tanto como apoio a outras plataformas quanto como um 

canal de conteúdo exclusivo, que serão visualizados por usuários que estejam 

navegando na plataforma.  

No caso das unidades de negócio analisadas, a ferramenta foi mais usada nas 

seguintes situações: divulgação de novas linhas, institucional da marca veiculado 

também na TV, e tutoriais de maquiagem. Em todos os casos não houve muita 

continuidade no trabalho, talvez por conta da necessidade de produção mais 

trabalhosa desse material.  

 



 

 

 

69 

5.1.4 Pinterest x Instagram 

Ainda pouco usado, o Pinterest permite a construção de murais com imagens 

que podem ser compartilhadas – “repinadas”. É ótima ferramenta de apoio para 

outras plataformas que podem direcionar e linkar alguns conteúdos para as imagens. 

Utilizar o Pinterest é também uma forma de estar em contato com as consumidoras 

que usam a plataforma. 

Dentre as novas unidades de negócio apenas a quem disse, berenice, utiliza o 

Pinterest com mais frequência, e normalmente postando conteúdo de fãs. A Eudora 

possui conta mas não alimenta muito. As postagens existentes na conta da Eudora 

são da campanha que trabalha com os quatro momentos explorados nas linhas – 

são looks da modelo que estrela a campanha. 

Já o Instagram vem ganhando cada vez mais adeptos. Apesar de ter versão 

para smartphone, o Pinterest não tem o mesmo caráter factual do Instagram. O 

aumento do uso de smartphones no Brasil fez essa plataforma ganhar importância 

na estratégia de comunicação das empresas. As fotos tiradas do celular de 

consumidoras utilizando os produtos se transformam em material precioso para as 

marcas que compartilham as informações gerando mais buzz. E apesar de não ser 

unanime, normalmente esse material é gerado espontaneamente, por conta da 

simpatia que a consumidora tem com a marca e também pelo seu hábito de 

compartilhar quase tudo nas redes. 

 Só não trabalham com Instagram a Skingen, por não se encaixar no perfil da 

marca – pelo fato de não se tratar de maquiagem ou algo que gere fotos chamativas, 

e também pelo caráter de tratamento, que fica mais ligado à saude e menos com a 

área de beleza – e a NativaSpa, que na verdade não tem uma conta própria mas 

normalmente ganha espaço na conta da marca mãe, O Boticário. 
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Figura 53 - Nesse post no Instagram a The Beauty Box ganhou 80 "corações" e 8 
interações 

Fonte: Instagram da The Beauty Box 

 

5.1.5 Site / Loja Virtual 

Nem toda comunicação acaba nas plataformas de interação online. Ou melhor, 

acaba sim, mas a conversa pode começar no site. Explico: em alguns casos o web 

site ainda é muito importante, mesmo quando não se trata de loja virtual. No caso da 

Skingen, o Portal do Dermatologista é o principal diferencial da comunicação, pois 

fornece conteúdo de qualidade e de interesse ao target.  

Gerar esse conteúdo, com a presença de estudos ceintíficos mais recentes e 

informações de profissionais renomados na área cria credibilidade para a marca, e 

não teria o mesmo impacto o simples compartilhamento nas redes, de links para 

estudos ou entrevistas. O diferencial é que a própria marca produz ou reune esse 

conteúdo, ele não está disperso na rede. 

Outra marca que usa websites como ferramenta é O Boticário. O site principal 

tem toda a parte institucional e também a loja virtual. Mas a iniciativa mais legal é o 

dominio vivalinda.boticario.com.br, que é uma espécie de portal direcionado à mulher 

e oferece informações sobre moda, beleza,  comportamento e bem-estar. Grande 
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parte desse material do vivalinda tem muito a cara da NativaSpa, que trabalha forte 

com o conceito de estar de bem com a vida e com o corpo.   

 

Figura 54 - Painél no site vivalinda boticário.com.br recortes das principais tendências da 
temporada. Une moda, atitude (bike), bem estar, saúde (proteção solar) e cuidados com o 
corpo 

Fonte: vivalinda.boticario.com.br 

 

As lojas virtuais tem importancia primordial como canal de comercialização, 

mas o trabalho da parte de comunicação também aparece como diferencial. Nas 

lojas virtuais de quem disse, berenice? e The Beauty Box toda a linguagem usada é 

a mesma das outras redes. Desde aas carcaterísticas visuais – incluindo tipografia – 

até a maneira de descrever os produtos é bastante alinhado com o tom de voz da 

comunicação nas plataformas de interção, o que aproxima o consumidor, permite 

que ele se sinta a vontade também na loja. 

5.2 CONTEÚDO  

O marketing de conteúdo tem se desenvolvido no Brasil, mas nem sempre com 

muitas regras. As empresas já assimilaram que criar conteúdo de qualidade e 

interesse é uma forma eficiente de atrair público segmentado que corresponda ao 

target pretendido pela marca. E as novas unidades de negócio do Grupo Boticário 

usa esse instrumento a seu favor e de maneira bastante satisfatoria na maior parte 
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do tempo. Os exemplos já citados, que demosntram a utilização de cada uma das 

plataformas de interação e que efeitos essa comunicação tem gerado já dão conta 

de demonstrar em que cenário as marcas estão apostando. Abaixo os principais 

tipos de conteúdos utilizados pelas marcas observadas.   

 

a) Dicas de beleza e bem estar  - estamos falando de marcas de cosméticos. 

E quem compra cosméticos está interessado em aprimorar o uso dos seus produtos, 

descobrir novas maneiras de se arrumar para uma festa, entender qual cor de 

sombra combina mais para determinada ocasião, entre outras coisas. O universo de 

assuntos no mundo dos cosméticos é imenso. E desperta interesse, e gera 

interação. Prova disso é a proliferação de blogs que falam exclusivamente de 

maquiagem e dos que falam de moda, incluindo maquiagem.  

Fazendo parte desse universo as marcas de cosméticos que se propõem a se 

relacionar com seu público nas redes não pode deixar de postar dicas, tutoriais, e 

falar também de beleza em outros termos, como o bem estar, por exemplo, o estado 

de espírito, expandindo o conceito para o universo complexo da mulher.   

 Todas as marcas em questão no presente trabalho usam esse tipo de 

conteúdo em suas interações com as consumidoras. Vejas alguns exemplos.  

 

 

Figura 55 - Post da Eudora na fan page faz demonstração da combinação de sombras da marca 
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Figura 56 - Post da The Beauty Box na fan page fala de como tratar cabelos com muito 
volume 

 

Figura 57 - Post da NativaSpa mostra como relaxar fazendo um boa massagem com 
creme nas mãos e ainda fazer cafune e massagem nas costas 

Fonte: Fan page da NativaSpa 

 

b) Conteúdos motivacionais, de humor e sobre o universo feminino – Esse 

tipo de conteúdo ajuda a construir o tom de voz da marca e mostra aos poucos os 

principais valores ligados a ela. Falando só de produtos e dicas de maquiagem a 

comunicação fica ou muito técnica, quadrada, ou então muito fútil. Os conteúdos 

motivacionais – dar bom dia, desejar bom fim de semana, falar das coisas 
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importantes de vida, etc – e a pitada de humor nos perfis das marcas cria intimidade, 

proporciona boas risadas e reflexões, e torna a comunicação leve, mesmo que a fã 

recebe cinco atualizações em um só dia.  

Veja alguns exemplos: 

Nesse post da The Beauty Box, mais de 376 pessoas deram curtir e houveram 

283 compatilhamentos. O texto: “O que adianta ter um cabelo maravilhoso e uma 

pele linda se você não está feliz? Pra gente, beleza de verdade só é de verdade 

quando você se sente linda por dentro e por fora. Quem concorda?” 

 

 

Figura 58 - atualização da fanpage da The Beauty Box 
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Figura 59 - tirinha postada na fan page da The Beauty Box, usa meme da internet e fala 
com humor da loja online 

 

c) Conteúdos enviados por fãs – a utilização de conteúdos de fãs é a marca 

registarda da quem disse, berenice? A prática, como já citado na parte da pesquisa 

que fala das ferramentas, é uma oportunidade de criar identificação das fãs com a 

marca. Ver a própria foto posta no canal oficial da marca, ter seu nome ou seu tweet 

citado, e ligado de alguma forma aos produtos cria simpatia.  

O conteúdo dos fãs pode ser gerado por meios de desafios semanais como a 

QDB faz com as instamissions e também apenas compartilhando um material 

postado espontaneamente no canal da própria fã.  

 

Figura 60 - foto de consumidora participando do desafio boca roxa da QDB 
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Figura 61 - Essa fã postou foto com um batom vermelho da marca, trabalhando com a 
ideia que é foco principal das campanhas: quem disse que não pode? 

5.2.1 Considerações sobre conteúdo: sobreposições 

A comunicação usada para promover o relacionamento e a interação com as 

consumidoras é bastante parecido em todas as marcas – com excessão de Skingen. 

O que diferencia uma da outra são algumas sutiliezas no tom de voz e também toda 

a comunicação que tem a ver com os produtos.  

A  quem disse, berenice? criou uma “linguagem própria” das berês, que trouxe 

muita intimidade para os diálogos e gerou muita empatia em mulheres de todas as 

idades. O tom de voz é muito parecido na comunicação da The Beauty Box, mas a 

gama de produtos é muito diferente. O lançamento da linha de produtos que leva o 

nome The Beauty Box, aproxima um pouco mais as duas marcas, no target, e tem 

criado empatia parecida: a ideia implicita que se transmite é a de que aqueles 

produtos estão sendo feitos para elas, com exclusividade.  

Apesar de não ter produtos de maquiagem, a NativaSpa parece estar indo 

mesmo caminho de comunicação das duas unidades mais bem sucedidas, citadas 

acima. Ainda tem também muito das características da marca tradicional O Boticário, 

mas parece estar se desenvolvendo bem no que se propõe: falar sobre bem estar, 
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moda e comportamento. O feedback das primeiros passos no facebook estão sendo 

bons – bom número de compartilhamentos e interação das consumidoras.  

Apesar de ter conteúdo parecido com as outras, a Eudora ainda não encontrou 

um tom de voz adequado, ainda é quadrado demais em alguns momentos. Talvez 

porque a marca não tenha decolado ainda e esteja se reformulando. Ao menos é o 

que parece ao se deparar com as novas peças de comunicação e até o interior de 

algumas lojas. O roxo, representando a sensualidade e sofisticação, que eram o foco 

no início, aos poucos dão lugar para os tons mais claros e um tratamento mais 

convencional das linhas. Ao invés da sensualidade, a escolha agora é a mulher que 

faz a diferença onde estiver. A nova marca começa a se parecer cada vez mais com 

a marca mãe O Boticário. 

A semelhança na comunicação pode revelar que ela está atingindo o mesmo 

target, mas em momentos diferentes. Se esse target pode consumir todas as marcas 

para objetivos ou situações diferentes, não há problema de comunicação 

5.3 APELO EMOCIONAL 

Para vender produtos, as marcas se focam cada vez mais na motivação que 

gera a compra. Nas razões emocinais que levam o consumidor a adquirir tais 

produtos. Jenkis chama essa tendência adotada pelas marca de econômica afetiva, 

na qual é importante ouvir o consumidor, ou melhor, o fã. 

Se referindo a programas de TV Jenkins observa: 

“A economica afetiva refere-se a uma nova confirguração da teoria de 
marketing, ainda insipiente, mas que vem ganhando terreno dentro da 
industria das mídias, que procurar entendeer os fundamentos 
emocionais da tomada de decisão do consumidor como força motriz por 
trás das decisões de audiência e de compra. [...] o novo discurso de 
marketing procura moldar os desejos dos consumiodres para direcionar 
as dicisões de compra” (JENKINS, 2012, p. 96) 

Completando na página seguinte: “No passado os produtores de mídia 

falavama em ‘impressões’. Hoje estão explorando o conceito de ‘expressões’ do 

público, tentando entender como e po que o público reage aos conteúdos.” 
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E se o consumidor compra cada vez mais por motivos emocionais, pra suprir 

carências, para se sentir bonito, ou por conta do status exigido pelo sua classe 

social, é preciso explorar esses sentimentos no conteúdo que é oferecido a ele. O 

apelo afetivo na comunicação das marcas de cosméticos, especialmente as 

observadas nesse trabalho, fica evidente e atinge de maneira certeira mulheres de 

todos os tipos. Veja alguns exemplos de como as marcas tem explorado o tema  

 

 

Figura 62 - o posta da Beauty Box fala do amor pelos produtos de beleza.Criando 
intimidade com a fã da marca. Apela pra temática da “mulheres loucas por maquiagem, 
consumistas, mas de uma maneira cool”. Comprar  maquiagem é cool, é feminino etc. 

 

Figura 63 - a homenagem do dia das mães explora a relação mãe e filha com um 
argumento visual bastante lúdico. A consumidora pode estar representada na criança, trazendo 
lembranças dessa relação na infância, ou também na mulher adulta, no caso das consumidoras 
que já são mães. 
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5.4 NO MEIO DO CAMINHO HAVIA UMA PEDRA 

Com uma estratégia tão grandiosa, alguns erros ou dificuldades são inevitáveis.  

Claramente a Eudora ainda não decolou e entre as dificuldades do meio do caminho 

está a estratégia de comercialização. No início apenas as representantes faziam a 

distribuição, depois vieram as lojas físicas, e em abril de 2013 a loja virtual veio pra 

ficar. Com a abertura do canal de venda na internet as representantes ficaram 

insatisfeitas com a ideia de perder vendas. A polêmica apareceu nos canais da rede 

mas a marca não se pronunciou publicamente sobre o assunto. 

Outro caso, também envolvendo o canal de vendas, foi o da quem disse, 

berenice?. No lançamento da marca em agosto de 2012 o e-commerce foi anunciado 

para o fim do ano, mas a loja só ficou pronta meses depois. Como as vendas 

estavam sendo feitas apenas nas lojas físicas em São Paulo e a comunicação da 

marca conquistou fãs em todo o Brasil, as consumidoras interessadas em conhecer o 

produto não tinham opções a não ser esperar e o fato também caousou muita 

reclamação nas redes e blogs de beleza. A marca contornou a situação como deu, 

explicando que a loja estava em teste etc, e finalmente no início de maio o site ficou 

pronto e as vendas online começaram 
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CONCLUSÕES 

Em primeiro lugar, a comunicação das marcas precisa refletir aquilo que são os 

valores dela. Para uma comunicação efetiva, o produto em si precisa estar bem 

resolvido consigo mesmo: pra quem ele é destinado? Quais caracteristicas essas 

pessoas desejam? Ou seja, a comunicação apenas transmite a identidade da marca, 

construída de acordo com a estratégia de marketing. Assim as chances da 

comunicação ir para o lado errado diminuem, mesmo que existam alguns caminhos 

inesperados, como atingir um público específico que não era esperado ou desejado 

inicialmente. 

As marcas que obtiveram maior êxito dentro da estratégia multimarca do Grupo 

Boticário até agora – notadamente quem disse, berenice?, The Beauty Box e 

NativaSpa –, são as que conseguiram externar com extrema clareza a sua 

identidade conceitual. A quem disse, berenice? não vende só maquiagem, mas dá a 

sua consumidora a chance de ousar, escolher uma cor de batom extravagante sem 

se importar com opiniões alheias, carregar na maquiagem ou usar apenas o básico, 

conforme o seu próprio estilo.  

A NativaSpa não comercializa apenas hidratantes, ela incentiva a sua 

consumidora a ter um momento de relaxamento e bem-estar depois de um dia 

agitado de trabalho. E a The Beauty Box vai além da diversidade dos produtos 

nacionais e importados mais desejados pelas consumidoras, e entra de cabeça no 

universo fashion, produzindo conteúdo sobre maquiagem e moda. 

Com uma estratégia agressiva o grupo de cosméticos aqui estudado está 

abarcando o mercado em sua quase totalidade, desde o quesito preço – com 

produtos com baixíssimo custo até cremes personalizados com nantotecnologia – até 

o quesito estilo, faixa etária, etc. De bebês, passando por adolescentes e até as 

senhoras idosas; para estilo descolado, sensual, tradicional e poderosa; da classe D 

até a A. Porém o risco de canibalização, como descrito por Kotler, não deixa de 

existir. 

Dentro dessa estratégia, de conquistar todo o mercado, há ainda uma equação 

complexa com relação ao target. Os produtos em cada unidade são bastante 
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diversos quando comparados, mas podem atender a mesma consumidora em 

momentos diferentes, ou para necessidades diferentes. Isso pode querer dizer que 

mesmo que o conteúdo atraia as mesmas mulheres para suas páginas e lojas online, 

isso não significa que as marcas tendem a se canibalizar, já que o perfil que se 

conseguiu traçar para cada linha de produto descreve perfis ou momentos muito 

específicos.  

De qualquer forma, ainda seria muito cedo para afirmar que todas terão vida 

longa. A Eudora, por exemplo, parece se apresentar de maneira cada vez mais 

parecida com a marca mãe, deixando de lado, aos poucos o argumento da 

sensualidade que parece não ter decolado. E se houver um momento em que a nova 

unidade não se diferencie em nada das outras, não fará sentido continuar.  

Com relação ao conteúdo uma surpresa foi a ausencia de clipagem de 

conteúdos da rede, muito comum no início da utilização das ferramentas online. O 

conteúdo gerado está todo dentro do universo dos produtos e dos valores que se 

quer passar. Dificilmente a comunicação leva o leitor para fora da plataforma em que 

está para o dominio de algum outro site. E como já mencionado no último capítulo, o 

conteúdo emocional emocional ganha cada vez mais espaço. 

A utilização das redes é um desafio e um canal aberto para respostas positivas 

e negativas. As novas unidades do Grupo Boticário parecem estar bastante alertas 

com relação a isso. Toda solicitação tem resposta. Toda dúvida, sugestão ou 

reclamação ganha atenção da marca, e essa atitude parece conquistar a simpatia 

das fãs. Nos casos mais ásperos, contudo, o silêncio foi a escolha. 

Nesse cenário, ferramentas ganham importância enquanto outras perdem força. 

O Pinteres ainda é pouco usado, mas o Instagram parece crescer em importancia 

por conta do aumento do uso dos smartphones. Facebook e Twitter ainda continuam 

como representantes principais das plataformas que mais dão resultados. 

De qualquer modo o uso das ferramentas online é um caminho sem volta e só 

vai evoluir daqui pra frente. O novo consumidor, abordado nessa pesquisa como 

Prosumer, evolui, se informa sobre os produtos antes de comprá-lo e está inserido 

numa rede de informações na qual influência e é influenciado na sua decisão de 
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compra. Diante desse cenário a utilização dessas ferramentas precisa ser  feita 

sempre com foco no consumidor, que ao que parece, tem ditado as regras do jogo. 
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