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AMOR ALÉM DO OLFATO E TOQUES: As manifestações do afeto humano 

em peças publicitárias audiovisuais da empresa cosmética brasileira O 

Boticário 

1. RESUMO: 

Estudar por meio de peças publicitárias audiovisuais da empresa de 

cosméticos Interbelle Comercio de Produtos de Beleza Ltda, conhecida como 

O Boticário é o intuito do presente trabalho. Este tema foi escolhido porque o 

setor de cosméticos brasileiros é um dos que mais crescem atualmente, eles 

conseguiram driblar a crise e se manter no mercado. Assim, o amor tem sido 

uma estratégia de marketing utilizada para atrair a atenção desses 

consumidores que foram rendidos pelas datas festivas. 

 

2. INTRODUÇÃO: 

 

O pré-projeto apresentado, tem como intuito estudar por meio de peças 

publicitárias audiovisuais da empresa de cosméticos Interbelle Comercio de 

Produtos de Beleza Ltda, conhecida como O Boticário, tem intuito estudar as 

várias formas de amor apresentadas em suas peças para cada época do ano. 

Este tema foi escolhido porque o setor de cosméticos brasileiros é um 

dos que mais crescem atualmente, eles conseguiram driblar a crise e se 

manter no mercado. Segundo dados do IBGE, o setor de higiene pessoal, 

perfumaria e cosméticos (HPPC) responde por 1,8% do PIB brasileiro. Para 

conhecimento geral o Brasil responde por 2,8% da população mundial e 9,4% 

do consumo mundial de HPPC. Segundo a Euromonitor Internacional, o Brasil 

é o quarto maior mercado consumidor do setor, ficando atrás apenas dos 

Estados Unidos, China e Japão. 

Este crescimento se dá devido ao acesso das classes D e E aos 

produtos com o aumento da renda, a classe C passou a consumir maior 

número de produtos de beleza, a mulher começou a ter mais acessibilidade ao 

mercado de trabalho e ao poder de escolha, ocorreu um aumento da 

expectativa de vida e lançamentos de produtos que visam atender todos as 

classes sociais e idades. A publicidade é a peça chave para a promoção 

dessas vendas, pois hoje existem diversas formas de se chegar ao cliente final 



uma das principais que são utilizadas pela O Boticário é o ponto de venda e 

através de suas peças publicitárias audiovisuais televisivas. 

 

3. OBJETIVOS: 

 

O objetivo geral seria realizar uma pesquisa para o estudo comparativo 

entre as tantas formar de atingir os consumidores através do marketing, a fim 

de saber se o amor pode ser uma das maneiras utilizadas por ele.  

Por sua vez, os objetivos específicos seriam: aprofundar os estudos nas 

maneiras de divulgação do amor nas campanhas publicitárias; investigar a 

opinião da sociedade em relação à demonstração do amor aos diferentes tipos 

de gêneros; analisar e descrever qual foi o posicionamento da O Boticário em 

relação às críticas e ao CONAR. 

A partir do cenário brevemente descrito, a problemática inicial deste 

projeto de pesquisa reside no seguinte questionamento: o amor é uma 

estratégia de marketing utilizada para atrair a atenção desses consumidores 

que foram rendidos pelas datas festivas aqui apresentadas como natal, dia dos 

namorados, dia dos pais e o dia das mães? 

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA: 

 

A metodologia utilizada para o presente trabalho é composta pela 

pesquisa bibliográfica e qualitativa. A primeira emprega materiais publicados 

em livros, artigos, dissertações e teses. Ela pode ser realizada 

independentemente ou pode constituir parte de uma pesquisa descritiva ou 

experimental. Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007, p.61), a pesquisa 

bibliográfica “constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, 

pelos quais se busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema”. 

Por sua vez, a pesquisa qualitativa tem como premissa não se 

preocupar com números e quantidades totais, mas sim com relação ao 

aprofundamento e de como tais dados selecionados serão compreendidos 

pelas pessoas. Os pesquisadores que utilizam este método procuram explicar 

o porquê das coisas, explorando o que necessita ser feito sem identificar os 



valores que se reprimem a prova de dados, porque os dados analisados por 

este método não estão baseados em números. 

 

5. DESENVOLVIMENTO: 

 

Para conhecimento geral o Brasil responde por 2,8% da população 

mundial e 9,4% do consumo mundial de HPPC. Segundo a Euromonitor 

Internacional, o Brasil é o quarto maior mercado consumidor do setor, ficando 

atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. 

Este crescimento se dá devido ao acesso das classes D e E aos 

produtos com o aumento da renda, a classe C passou a consumir maior 

número de produtos de beleza, a mulher começou a ter mais acessibilidade ao 

mercado de trabalho e ao poder de escolha, ocorreu um aumento da 

expectativa de vida e lançamentos de produtos que visam atender todos as 

classes sociais e idades. A publicidade é a peça chave para a promoção 

dessas vendas, pois hoje existem diversas formas de se chegar ao cliente final 

uma das principais que são utilizadas pela O Boticário é o ponto de venda e 

através de suas peças publicitárias audiovisuais televisivas. 

O setor HPPC é de extrema importância dentro do segmento da 

economia tanto brasileira quando mundial e a tendência e de cada vez ser 

maior o desenvolvimento deste segmento. 

O trabalho aqui proposto visa investigar e detectar as formas como os 

produtos são anunciados e vendidos em mídias audiovisuais na plataforma 

televisiva, constatar quais são as estratégias utilizadas por essas empresas 

que atraem a atenção de determinados públicos/Target através de suas peças 

publicitárias que enfatizam o amor de maneira que ocorre o envolvimento da 

marca com o consumidor retratado em seus produtos anunciados. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

 

O Boticário está no mercado desde 1977 foi fundada por Miguel Krigsner 

na cidade de Curitiba com a intenção de ser uma farmácia de manipulação mas 

logo os planos mudaram se tornando uma das maiores empresas cosméticas e 



de perfumaria brasileira e atualmente a sua sede é em São José dos Pinhais 

no Paraná. A empresa é reconhecida mundialmente e tem 3760 filiais 

brasileiras e 110 filiais no exterior. Com o reconhecimento e indicação da 

revista pequenas empresas e grandes negócios da Editora Globo, a empresa 

ganho o premio de “Melhores franquias do Brasil” em 2016 e tem o faturamento 

anual de 10 bilhões de reais contribuindo com o desenvolvimento per capita 

brasileiro.  

As peças publicitárias que serão estudadas são “Casais” que foi 

disponibilizada em 25/05/2015 nas redes televisivas como filme de 30´s, a peça 

“Você não é meu pai” que foi publicado dia 25 de julho de 2016 nas 

plataformas televisivas, sendo um filme de 30´s, a peça“ Acredite na magia do 

Natal” que foi disponibilizado em 28 de novembro de 2016 com 1 minuto de 

duração e por fim a peça “Viva novas historias” que foi disponibilizado em 14 

de abril de 2016 contendo 30´s. Cada peça publicitária aqui apresentada tem 

algo em comum, O amor retratado como maneira de felicidade, a felicidade de 

se compartilhar momentos com alguém especial. 
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