
O Boticário 



Briefing 

A escolha do nome O boticário faz referência aos 

antigos farmacêuticos, conhecidos no passado como 

boticas. 

O Boticário é uma das unidades de negócio controlada 

pelo grupo Boticário 

Em 1986, O Boticário deu inicio a internacionalização, 

inaugurando a primeira loja em Portugal. 

Maior franquia do Brasil com 900 franqueados, 

responsáveis por uma rede com cerca de 3.600 lojas, 

em 1.750 cidades brasileiras. 

Possui um portifólio com mais de 1.100 produtos 
 

 



Missão 
 

O Grupo Boticário acredita na beleza de fazer e 

realizar. Resultado de uma notável trajetória de 

empreendedorismo, que teve inicio com O Boticário 

em 1977, hoje o grupo é uma organização formada 

pelas unidades de negócio O Boticário, Eudora, quem 

disse, Berenice? E The beauty Box. 

A empresa tem como missão oferecer soluções 

inovadoras de belezas que conquistam o 

reconhecimento do mercado, a beleza do Grupo 

Boticário também se expressa por meio da função 

Grupo Boticário de Proteção à Natureza, instituição 

sem fins lucrativos que evidência o respeito do grupo 

pelo patrimônio natural. 



Visão  

  

Ser referência na criação de valor em negócios de beleza. 

 Valores Culturais 

Comprometimento com os resultados 

Paixão pela evolução e desafios 

“Somo Íntegros” 

Valorizamos as pessoas e as relações 

 Campanhas 

As campanhas procuram traduzir o posicionamento de 

comunicação do Grupo Boticário, “Beleza é o que a gente faz”, 

ao contemplar todas as formas de beleza expressas por nossa 

organização. Por isso, nossa comunicação evidencia as 

pessoas, a sustentabilidade, a inovação e o 

empreendedorismo. Nossas campanhas também procuram 

inspirar atitudes positivas entre os públicos de 

relacionamento.  



Objetivo 

 

Tornar-se referência no mercado de beleza. 

  

 

Público Alvo  

Pessoas 18 a 24 anos de ambos os sexos. Vale ressaltar que grande 

parte das pessoas que curtem a página no facebook aparentam ser 

mais velhas.  



Objetivo do Monitoramento 

O acompanhamento da página foi feito com a 

finalidade de desvendar a eficiência da página em 

relação ao seu público alvo e afins, evidenciando se 

sua estratégia na rede corresponde às expectativas do 

mesmo e se a marca se preocupa com seus respectivos 

clientes como afirma em algumas de suas páginas. 

Além, de focar nos posters(campanhas) da página no 

facebook, analisando se os mesmo estão conseguindo 

atingir o público, ou seja, se a campanha está sendo 

rentável, e se o público está sendo atingido de forma 

positiva.  



Histórico de Comunicação  

 

 

A marca Boticário possui perfil nas redes sócias mais utilizadas pelo 

público, entre elas estão: Fecebook, Twitter, Blog, Youtube, além das 

lojas online com oferta de toda linha de produtos e área de 

atendimento, de forma que cada marca especifica possui seu perfil 

próprio.  



Demanda de Informação 

São adicionados diariamente fotos de variados produtos da 

marca, de forma que os usuários são sempre incentivados a 

expor sua opinião sobre produto/serviço de forma positiva. 

Sua principal estratégia é elevar a autoestima do seu 

consumidor fazendo associações “de poder” e “beleza” aos 

produtos da linha “O Boticário”, enfatizando que é a melhor 

forma de sentir-se bem e atraente. As  postagens adotam este 

posicionamento, dando a entender que ao usar os produtos 

daquela marca o resultado será satisfatório. 

Os postes alcançam um grande número de curtidas e 

compartilhamentos e um número relevante de comentários, 

em sua maioria positiva. Algo relevante é o fato de os 

usuários pedirem com frequência a volta de perfumes que 

não são mais fabricados, e sempre recomendam determinado 

produto a outros usuários ou simplesmente falam da eficácia 

do produto, mas nunca falam de seus concorrentes. 

 



Posicionamento 
 

 

Beleza é o que a gente faz: Este é o posicionamento que 

traduz a essência, personalidade e valores do Grupo 

Boticário. 

Beleza: Por meio do desenvolvimento fabricação de 

produtos, e atitudes positivas e sustentabilidade, 

levamos beleza e autoestima e inspiramos pessoas, 

empresas e sociedade para a construção de um mundo 

mais belo.  

É: Representa o presente, o agora. Reforça as atitudes 

empreendedoras que levam a pensar, hoje, em soluções 

para o amanhã.  
 



Gente: Mostra nosso lado humano. É  o 

reconhecimento pela dedicação da rede colaborativa 

que constrói esta história de sucesso e conduz toda 

nossa estrutura empresarial. 

Faz: Simboliza o espírito empreendedor do grupo e de 

quem faz parte dele, com o desejo interessante de 

crescer, dar oportunidades de crescimento e fazer 

sempre mais.  








