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RESUMO 
 
 

Este projeto pretende compreender o cenário em que a empresa está inserida, 

bem como seus públicos de interesse – stakeholders, faz-se essencial no trabalho 

das Relações Públicas, através de um planejamento estratégico. O projeto foi 

desenvolvido para a organização LUSH Cosméticos Brasil e visa trabalhar a 

auditoria de imagem em Relações Públicas, analisando aspectos externos (macro 

ambiente) e internos (micro ambiente), relacionamento com os públicos 

(consumidores, funcionários, mídia, corpo administrativo e Governo) frente à 

atuação no mercado. Realizamos pesquisas interna e externa para melhor 

compreender a comunicação e o relacionamento com os públicos envolvidos, 

para que assim possamos estabelecer um diagnóstico sólido a fim de traçar 

estratégias e ações eficazes para a comunicação da empresa, além de estar em 

consonância com a cultura organizacional da mesma e assim potencializar seus 

resultados. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cosméticos; Relações Públicas; Cultura Organizacional; LUSH; 

Mercado “premium”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 
 
This project intends to understand the current scenario in which the company 

operates, as well as its stakeholders, which is essential for Public Relations 

management, through strategic planning. The project was developed for the LUSH 

Cosmetics Brazil organization and it aims to work on image auditing in Public 

Relations, analyzing its external (macro environment) and internal (micro 

environment) aspects and its relationship with the public (consumers, employees, 

media, administrative staff, government, etc.) relative to market performance. We 

carried out internal and external research to better understand the communication 

and the relationship with the public involved, so that we can establish a solid 

diagnosis in order to devise effective strategies and actions to improve the 

company’s communication capability, in addition to being in tune with the 

organizational culture of the company, thus enhancing their results. 
 

 

KEY-WORDS: Cosmetics; Public Relations; Organizational Culture; LUSH; “premium” 

Market. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE FIGURAS 
 

 
Figura 1- Logo da agência.…………………….…………......……..01 

Figura 2 - Organograma da agência Eagle Vision........................05 

Figura 3 - Fachada LUSH Jardins SPA – Brasil...........................20 

Figura 4 - Lounge LUSH Jardins SPA - Brasil..............................20 

Figura 5 - Produtos LUSH Jardins SPA – Brasil...........................21 

Figura 6 - Produtos LUSH Jardins SPA - Brasil........................... 21 

Figura 7 - Produtos LUSH Jardins SPA - Brasil............................22 

Figura 8 - LUSH Kitchen Inglaterra...............................................24 

Figura 9 - Prêmio LUSH Prize ...........…………….........................25 

Figura 10 - Produtos LUSH pelados.............................................26 

Figura11- Embalagens para presente...........................................26 

Figura 12 - Marcha silenciosa em defesa dos animais ................27 

Figura 13 - Campanha – Diversidade...........................................27 

Figura 14 - Sabonete LUSH GAY IS OK.......................................28 

Figura 15 – Sacolas LUSH...........……………………………….....29 

Figura 16 - Sacola LUSH II...........................................................29 

Figura 17 - Saquinho LUSH III......................................................30 

Figura 18 - Sacola LUSH..............................................................30 

Figura 19 – Logotipo Antigo ...…………………………..................31 

Figura 20 – Logotipo Atual ....………………....... …………………31 

Figura 21 – Linha do Tempo……………………………………...…33 

Figura 22 – Organograma Estrutura Geral...................................36 

Figura 23 – Facebook LUSH Brasil…………………………………40 

Figura 24 - Instagram LUSH Brasil………………………...............41 

Figura 25 - Twitter LUSH Brasil……………………………………41 

Figura 26 - Jack Constantine……….....………………………….…42 

Figura 27 – Blog LUSH Times......................................................43 



Figura 28 – Blog LUSH Times II....................................................44 

Figura 29 – Nós Acreditamos........................................................47 

Figura 30 – Funcionários da LUSH Pátio Higienópolis….............48 

Figura 31 - LUSH SPA - Jardins.......…………………………........48 

Figura 32 – Coelhos Lutadores.......………...………………………49 

Figura 33 – Funcionária da Fábrica da LUSH Brasil...…………...49 

Figura 34 - LUSH Creative Showcase……...………..………........50 

Figura 35 - LUSH Creative Showcase……...……………..…........51 

Figura 36 - LUSH Creative Showcase……...………………….......51 

Figura 37 – Celebração Saint Patrick’s Weekend…………...……52 

Figura 38 – Evento Sexta é dia de LUSH .......…………………....52 

Figura 39 – Funcionária da Fábrica LUSH Brasil ....……………...54 

Figura 40 – Sabonete Rock Star...........……………………………55 

Figura 41 - Sal de Banho Sex Bomb……...………………….........56 

Figura 42 – Espuma de banho The Comforter…………………....57 

Figura 43 – Shampoo sólido Karma Komba …….……................58 

Figura 44 – Barra de massagem Therapy.......…….………..........59 

Figura 45 – Óleo de banho You’ve Been Magoed.………….....…60 

Figura 46 – Massinha de limpeza Yellow Fun……….…………....61 

Figura 47 – Desodorante em pó The Guv’ner………………..……61 

Figura 48 – Desodorante sólido Teo .……………………………...62 

Figura 49 – Sabonete Facial Movis…………………………...........63 

Figura 50 – Gelatina para banho Whoosh..…...............................64 

Figura 51 – Creme para banho Yuzu and Cocoa Shower 

Cream...........................................................................................65 

Figura 52 – Mousse de limpeza Aqua Marina……………….........65 

Figura 53 – Gel de banho The Comforter.....................................66 

Figura 54 - Batom líquido Drive………………….……………........67 

Figura 55 – Perfume sólido Dirty………………………...………….68 



Figura 56 - SPA LUSH Brasil………………………………………..68 

Figura 57 - Logotipo LUSH………………..…………………………96 

Figura 58 - Logotipo Granado…………………………………….....98 

Figura 59 - Logotipo Vyvedas……………………………………...100 

Figura 60 – Logotipo The Body Shop…..…………………….......101 

Figura 61 - Relógio dos Públicos…………………………….........119 
 

 



 

LISTA DE GRÁFICOS 

 
Gráfico 01 - Faturamento mundial da indústria de cosméticos.....73  

Gráfico 02 - Categorias de mais vendidos em 2014 e-commerce... 

……...………………………...………………………...………………76 

Gráfico 03 - Desempenho do setor de cosméticos no Brasil........78 

Gráfico 04 - Vendas em bilhões no mercado de beleza...............79 

Gráfico 05 - Impostos incidentes sobre cosméticos no Brasil.......81 

Gráfico 06 - Distribuição da população por sexo..........................83 

Gráfico 07 - Taxa de esperança de vida, mortalidade e 

fecundidade……..........…………………...…………………............84 

Gráfico 08 - Distribuição da população por sexo..........................85 

Gráfico 09 - Os bairros mais caros de São Paulo.........................85 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 
 
Tabela 01 – Sabonete Rock Star...………..………...….................55 

Tabela 02 – Sal de banho Sex Bomb…….............………….........56 

Tabela 03 – Espuma The Comforter.....................………………..57 

Tabela 04 – Shampoo Karma Komba.......……….........................58 

Tabela 05 – Barra Therapy………………………….......................59 

Tabela 06 – Oleo Vou´ve Been Magoed…...................................60 

Tabela 07 – Massinha Yellow Fun...……………………..…...........60 

Tabela 08 – Desodorante The Guv´ner......………………….........61 

Tabela 09 – Desodorante sólido Teo..…………………………......62 

Tabela 10 – Sabonete facial Movis..........….……………..............63 

Tabela 11 – Gelatina para banho Whoosh.....……………….........64 

Tabela 12 – Creme Yuzu and Cocoa.......…………......................64 

Tabela 13 – Mousse Aqua Marina................................................65 

Tabela 14 – Gel The Comforter........……………….......................66 

Tabela 15 – Batom Drive.......……………………….......................66 

Tabela 16 – Perfume sólido Dirty.......………………………..........67 

Tabela 17 - Análise SWOT........………………………………........90 

Tabela 18 – Cruzamento SWOT……...…………………...............92 

Tabela 19: Análise de concorrência LUSH Brasil 

(Especificações)...................………………………...………….......96 

Tabela 20 - Análise de concorrência Granado São Paulo 

(Especificações) ……...………………………...…………………....98 

Tabela 21 - Análise de concorrência Vyvedas (Especificações) 

……...………………………...………………………..…………......100 

Tabela 22 - Análise de concorrência The Body Shop 

(Especificações) ……...………………………...…………………..102 

Tabela 23 – Composto de Marketing - 4P´s……...……………...105 



Tabela 24 – Composto de Relações Públicas - 4R´s…..............109 

Tabela 25 – Mapeamento de públicos……...……………..…......117 

Tabela 26 - Cronograma de Execução Pesquisa externa I........126 

Tabela 27 - Cronograma de Execução Pesquisa externa II.......129 

Tabela 28 - Cronograma de Execução Pesquisa interna...........133 

Tabela 29 - Quadro-Resumo……...…………………...….........…146 

Tabela 30 - Recursos e orçamentos campanha 1......................153 

Tabela 31 - Cronograma Campanha 1.......................................154 

Tabela 32 - Recursos e orçamentos campanha 2......................162 

Tabela 33 - Cronograma Campanha 2.......................................163 

Tabela 34 - Influenciadores para ação 1.....................................169 

Tabela 35 - Influenciadores para ação 2.....................................172 

Tabela 36 - Recursos e orçamentos campanha 3......................174 

Tabela 37 - Cronograma Campanha 3.......................................175 

Tabela 38 - Orçamento (Investimento Final) ..............................176 

Tabela 39 – Cronograma Geral das Campanhas.......................177  

Tabela 40 – Cronograma Geral da agência Eagle Vision...........180 
 

 

 

 

 
 



 1 

A AGÊNCIA 
  
 

A agência Eagle Vision é uma agência experimental, com ênfase em 

Relações Públicas, composta por cinco estudantes. Formada em Agosto de 2015, 

São Paulo, os integrantes realizam trabalhos conjuntos no âmbito de gestão de 

imagem das organizações do segundo setor.  

Atuando com dedicação e maestria, a Eagle Vision dispõe de ferramentas 

e soluções para melhor atender e satisfazer os seus clientes perante a 

comunicação com os seus diversos públicos. Também presente na rede social 

Facebook, busca aproximar-se da realidade e tendências vigentes da época. 

Visão de águia é o que define o nome da agência Eagle Vision, 

transformando-a em uma empresa forte e marcante perante o mercado. “Eagle”, 

no português águia, é o brasão dos Estados Unidos, país onde nasceram as 

Relações Públicas, escolhido como símbolo de firmeza, lealdade em uma causa, 

justiça e o bem comum.  

Manter o nome em Inglês "Eagle Vision" cuja língua é universal, é 

essencial para ter uma linguagem, a qual todos entendam, abrangendo os 

diversos públicos. 

Uma das características da visão de uma águia é que ela possui o 

panorama geral de todo o ambiente ao qual se encontra, e com o profissional de 

Relações Públicas não é diferente: é de extrema importância que ele tenha uma 

percepção ampla e macro do cenário e situação ao qual se está inserido, uma 

visão de 360º graus, não lhe escapando nenhum detalhe. A identidade visual da 

marca é apresentada pelo logo abaixo: 
 
    Figura 1: Logo Agência 

 
  Fonte: Eagle Vision 
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O propósito da agência é “Administrar a imagem das organizações para 

que elas tenham uma reputação positiva e atinja os resultados esperados, 

destacando-se no mercado”. Foi criada para atuar no segmento de assessoria de 

imprensa, com formação de jovens profissionais que estão atentos às novidades 

e à mutuante necessidade que o mercado exige de se renovar, assim, exceder as 

expectativas dos clientes. A visão, compreendida como o caminho que a empresa 

deseja percorrer, é “Crescer e ser conhecida como referência no segmento de 

Assessoria de Imprensa na região metropolitana de São Paulo”, já os valores 

pautam-se nos princípios da organização: confidencialidade das informações; 

comprometimento, dedicação e qualidade no serviço; inovação de acordo com a 

necessidade do mercado; transparência e ética em todas as ações. 

Para posicionar-se estrategicamente no mercado, a Eagle Vision dedica-se 

estabelecendo uma comunicação assertiva, diagnosticando e identificando a(s) 

melhor solução, após um minucioso processo de análise do caso concedido pela 

organização a ser trabalhada na área de comunicação, Consultoria e Assessoria 

de Imprensa, para que assim os resultados sejam satisfatórios e comprobatórios. 

Em relação aos serviços disponibilizados pela Eagle Vision estão entre 

eles: 

● Media Training 

 O treinamento de fontes (porta-vozes) se faz indispensável, visto que é 

natural a falta de habilidade para se lidar com a imprensa. Sendo assim, com a 

prática é possível obter aptidão para saber se portar perante a câmera, além de 

ajudar a fonte a compreender as necessidades do jornalista. 
Também são comuns cursos de media training terceirizados, que contam 
com a participação de jornalistas famosos. Todos podem ser muito úteis, 
mas o próprio assessor tem condições de fornecer informações e 
treinamento básico, com resultados até superiores porque adaptados às 
características das fontes e dos jornalistas que normalmente procuram a 
organização. (DUARTE, 2011, p. 271). 

 
• Mídias Digitais 

 Ao longo dos anos, o relacionamento entre consumidor e empresa sofreu 

alterações. Com o avanço da internet, as pessoas começaram a criar seu próprio 

conteúdo na rede e compartilhar opiniões, informações, desejos e interesses. A 

interação do consumidor digital permite: (...) no momento de tomada de decisão 

de compra, considera mais as opiniões de amigos e sugestões de internautas do 



 3 

que as propagandas de massa convencionais utilizadas pela maioria das 

empresas. (LAS CASAS, 2010, p. 44). 

 Pelo fato da internet proporcionar o anonimato, muitas marcas têm sofrido 

com a opinião dos clientes, fazendo com que as imagens sejam denegridas, caso 

elas não atendam às expectativas dos consumidores. Com isso, faz-se 

necessária a presença constante da própria organização nos meios (blogs, 

mundos virtuais, sites de relacionamento, sites de redes sociais, sites de 

compartilhamento de vídeos e podcasting - forma de publicação de arquivos de 

mídia digital pela internet) para que monitorem e criem relacionamento com os 

internautas, a fim de preservar a reputação da marca. 
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INTRODUÇÃO 
 

A agência Eagle Vision é a responsável por desenvolver um processo de 

estudo e auditoria de imagem para a LUSH Cosméticos Frescos Feitos à mão, 

Brasil. O cliente - a empresa internacional britânica nasceu no ano 1995, na 

cidade de Poole, na Inglaterra, fundada por Helen Ambrosen, Mo Constantine, 

Mark Constantine, Liz Weir e Rowena Bird. Instalou-se no Brasil em 1999 e se 

retirou do país em 2007 devido a problemas operacionais, retornando ao mercado 

brasileiro em 2014. Atualmente a marca possui 5 unidades no país, localizadas 

em São Paulo. Seus produtos seguem a linha natural, orgânica e vegana, nos 

quais os conservantes são naturais e uma mínima parcela é de conservantes 

sintéticos, além disso, defendem a não exploração em animais, no que se refere 

aos testes. 

O tema “Auditoria de Imagem em Relações Públicas: LUSH, a beleza em 

nome de causas” foi estabelecido pela agência, e buscará atingir os seguintes 

objetivos: conhecer a percepção do público interno frente à nova gestão; detectar 

no que a gestão atual vem contribuindo para a consolidação da imagem da 

marca; verificar se a cultura organizacional é internalizada pelos colaboradores; 

analisar o que chama a atenção dos consumidores na marca (produtos e/ou 

serviços); identificar se a marca tem sido divulgada a futuros prospectes; e 

apontar quais são as ferramentas específicas de Relações Públicas que melhor 

se adequam ao ramo de cosméticos para a maior presença da empresa nas 

mídias atuais.  

Os capítulos realizados estão divididos da seguinte forma: capítulo 1 - 

contextualização das relações públicas e o histórico da organização; capítulo 2 - 

análise de cenário, o qual a organização está inserida; capítulo 3 - mapeamento 

de públicos; capítulo 4 - projetos de pesquisas tanto interno quanto externo; 

coleta de dados; levantamento de informações e relatório de conclusão das 

pesquisas; capítulo 5 - diagnóstico e capítulo 6 - plano de Relações Públicas, no 

qual foram traçadas as melhores ações de comunicação baseadas nos públicos 

de interesse da empresa.  
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RELAÇÕES PÚBLICAS E AUDITORIA DE IMAGEM 

 
 Para Grunig (2011, p.32): “As organizações, tanto como as pessoas, 

devem se comunicar com os demais porque não estão isoladas no mundo”. 

O profissional de relações públicas é responsável por gerir o ambiente 

comunicacional de uma organização, sendo encarregado de administrar a 

comunicação entre a empresa e a comunidade onde está inserida, além do 

relacionamento com os públicos envolvidos com ela, de acordo com Grunig. 
As organizações mantêm relacionamentos com a sua “família” de 
colaboradores, com as comunidades, com os governos, consumidores, 
investidores, financistas, patrocinadores, grupos de pressão e com muitos 
outros públicos. Em outras palavras, as organizações necessitam das 
relações públicas porque mantêm relacionamentos com públicos. As 
organizações têm sucesso quando alcançam suas missões e objetivos, e 
a maioria delas prefere escolher as suas próprias missões e estabelecer 
os seus próprios objetivos. Raramente, entretanto, podem fazê-lo 
sozinhas. Os públicos também têm interesses nas organizações e podem, 
assim, empenhar–se para influenciar as missões e os objetivos dessas 
organizações. (GRUNIG,2011, p.32). 

 
A profissão de relações públicas possui o campo de atuação muito 

abrangente. Dentre todas as suas vertentes, elas se voltam para o 

relacionamento com as pessoas e o poder de compreensão mútua. Segundo 

Cândido Teobaldo (2003, p.41), existem cinco vertentes da profissão de Relações 

Públicas, sendo elas: “Assessoramento, Pesquisa, Planejamento, Execução 

(Comunicação) e Avaliação”.   

Assessoramento entende-se como área de coordenação, como mostra o 

autor: 
Abrange as políticas de Recursos Humanos e de relações com os órgãos 
representativos de empregados, de mercadologia, de propaganda, de 
Relações Públicas e a política administrativa em geral, no que diga 
respeito à posição da instituição perante a opinião pública. (TEOBALDO, 
2009. P.42). 

 
As funções de pesquisa, para Teobaldo (2003 p.42): “são de compreender 

as pesquisas de opinião pública, as pesquisas de veículos de comunicação 

midiática e as pesquisas de âmbito administrativo ou institucionais”.   

O planejamento refere-se à elaboração do orçamento e dos custos dos 

serviços de Relações Públicas, além de cuidar das programações gerais e 

específicas das RPs. 
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A função de execução relaciona-se às etapas e ações que são 

desenvolvidas nos departamentos de divulgação como produção de material 

informativo. 

E a avaliação é a última etapa, após todas as outras funções gerais. 

Teobaldo diz: “Pelas dificuldades em se mensurar os resultados das ações de 

Relações Públicas é recomendável que cada projeto desenvolvido tenha 

claramente definida a sua forma de avaliação”. 

O Relações Públicas pode atuar também com a criação e execução da 

prática de eventos, assessoria de imprensa e planejamento. 

Eventos, segundo Paulo Regis Salgado (2013, p. 39), “É o acontecimento, 

fato ou ato, que tem como principal característica propiciar uma ocasião 

extraordinária ao encontro de pessoas, com uma finalidade específica, que se 

constitui no seu objetivo principal, justificando sua realização.” Em eventos, uma 

das práticas da profissão é em cerimonial, de acordo com o autor Salgado (2013, 

p.56) “Se dá pela POCCE: Planejar, Organizar, Coordenar, Controlar e Executar”.  
Serve para reforçar a constante preocupação com os detalhes desse 
complexo processo que corporifica o evento e o cerimonial, denotando a 
efetiva postura de assumir tudo, todo o tempo, desde a concepção até a 
implantação do evento. (SALGADO, 2013, p. 56).  

 

Assessoria de Imprensa é uma função da comunicação social, em que 

jornalistas dividem espaço e mercado com os relações públicas. Além de uma 

boa escrita, nela se faz todo o trabalho de comunicação da organização com a 

mídia, realizando a divulgação e mantendo a reputação positiva do cliente. 
A assessoria de imprensa e a informação pública também são modelos 
assimétricos ou desequilibrados, isto é, tentam modificar o 
comportamento dos públicos, mas não o da organização. Tentam 
promover a imagem positiva da organização, seja por meio da 
propaganda (agência de imprensa), seja ao disseminar somente as 
informações favoráveis (informação pública). Ou seja, tentam proteger a 
organização do seu ambiente. (GRUNIG, 2011, p.37).  

 
Nesse campo de assessoria de imprensa, destacam-se duas frentes: 

Releases - é a produção de um texto no estilo jornalístico, que se tornará notícia, 

possuindo o objetivo de informar aos veículos de comunicação sobre assuntos de 

interesses de determinada organização. Outro ponto de atuação dos profissionais 

dessa área é a realização semanal, mensal ou anual do clipping, compilação de 

notícias com todas as matérias que foram publicadas na mídia sobre o cliente; 



 14 

fazer todo reconhecimento e ter uma construção sólida da imagem da 

organização. 

O planejamento, conforme (KUNSCH, 2003, p.203) é: “uma percepção 

provável do que possa ocorrer; projeção tende a se basear em situações do 

passado para prognosticar o futuro”.  

O ato de planejar engloba todo o processo de planejar como pensar no 

futuro da organização, nos sujeitos, os objetos, os objetivos, as estratégias, os 

meios, as decisões, a eficácia, a ação e o tempo.   
O planejamento estratégico visa buscar as melhores formas para 
gerenciar as ações estratégicas das organizações, tendo por base as 
demandas sociais e competitivas, as ameaças e as oportunidades do 
ambiente, para que a tomada de decisões no presente traga os resultados 
mais eficazes possíveis no futuro. (KUNSCH, 2002, p.214). 
 

Assim como mencionado no início do projeto, a agência Eagle Vision 

trabalhará com a auditoria de imagem da LUSH Brasil.  

As organizações modernas estão preocupadas em manter uma boa 

imagem e em fortalecer relacionamentos, tanto com os seus públicos, quanto a 

sociedade, a fim de construir a reputação de maneira positiva. 
A imagem corporativa é o conjunto das percepções em relação a uma 
empresa, tanto junto a seus consumidores como a outros grupos de 
pessoas e ao mercado como um todo. Essas percepções são a visão 
externa em relação a diversos aspectos da empresa. (SAMPAIO, 1997, 
p. 248). 

 
Elementos como identidade corporativa1 (visão, missão, valores, 

estratégias e objetivos), opinião pública, propaganda institucional, relações 

públicas, jornalismo institucional e assessoria de imprensa compõem a imagem.  

Portanto, todos eles interferirão na imagem definida pelos públicos. A partir disso, 

as pessoas vão colecionar experiências positivas ou negativas que acarretarão na 

formação da reputação da empresa. 
Reputação como sendo uma avaliação geral de uma organização feita por 
um stakeholder ao longo do tempo, baseada nas suas experiências 
diretas com ela e com qualquer forma de comunicação e simbolismo que 
forneça informação sobre as suas ações e/ou na comparação com as 
ações dos principais concorrentes. (GOTSI e WILSON, 2001). 

 
Descritos os conceitos de imagem e reputação, esclarecemos abaixo a 

concepção de auditoria de imagem.  

                                                
1 Segundo Brown (2006), define-se por quem é que nós somos enquanto organização. 
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A auditoria de imagem tem como função analisar os veículos de 

comunicação tanto externos quanto internos de uma determinada organização, 

além da interação mútua entre os departamentos de todas as dependências da 

empresa, entre líderes e funcionários. 

Em outras palavras, auditoria de imagem é o trabalho que visa verificar 

constantemente o veículo e os públicos de interesse ou a comunidade como um 

todo, para que avaliem uma determinada organização, e se estão conseguindo 

transmitir suas mensagens e seus valores da marca para quem interessa. 

O professor Wilson da Costa Bueno (2012, p.27) classifica em seu livro 

Auditoria de Imagem das Organizações, como sendo a auditoria de imagem um 

instrumento de “compreensão do estudo, pesquisa e a análise de imagem, ou 

reputação de uma organização junto aos seus públicos de interesses”.  
Se desejarmos avaliar a imagem e/ou reputação de uma empresa ou 
organização na opinião pública (ou uma comunidade) de maneira geral, 
podemos lançar mão de várias técnicas disponíveis, como o uso de 
questionários ou entrevistas, certamente respaldados em processos 
confiáveis de seleção de amostras e na estatística descritiva ou 
inferencial. (BUENO, p.28. 2012). 
 

Para exercer essa prática, o profissional de Relações Públicas é o mais 

apto a realizar, pois detêm de todas as ferramentas e conhecimentos necessários 

para exercer com exatidão tal função. Por mais que outros especialistas saibam 

lidar com esses procedimentos, o RP tem o diferencial de pensar e agir 

estrategicamente com o público adequado e não usar uma única linguagem para 

todos, ingredientes fundamentais para a realização desta atividade. O Relações 

Públicas também exige conhecimento da escrita e visão crítica, para que não 

ocorram erros de ordem conceitual, facilite a mensuração da presença de uma 

organização na mídia, tenha senso macro de informações da empresa e de 

notícias relacionadas às causas e valores que a organização prega. 
A auditoria de imagem requer, de quem a executa, alguns atributos 
fundamentais: Conhecimento aprofundado de comunicação Empresarial 
(sobretudo de estratégias de relacionamento com a imprensa) e de 
produção jornalística (perfil dos diferentes veículos de comunicação e de 
seus atores (repórteres, colunistas e etc.); noções básicas de 
planejamento e domínio das metodologias especificas para análise da 
imagem. A auditoria de imagem tem seu “status” e o peso de uma 
pesquisa em comunicação e só pode ser realizada, efetivamente, pelos 
que dominam estes conhecimentos. Fora disso, trata-se de um exercício 
não sistemático, impressionista que viola o rigor que se existe de um 
projeto autêntico de investigação. (BUENO, p.37.2012) 
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 O nosso cliente: LUSH Cosméticos – Brasil, não investe capital em 

publicidade e propaganda, então, em sua maioria, o modo de divulgação da 

empresa é através de eventos promovidos pela mesma ou pela internet, nas 

redes sociais e em blogs. Para respeitar a política interna da LUSH, nós 

trabalharemos muito a questão no âmbito digital e, para isso, o autor Bueno 

explica que para lidar com esse conceito é preciso separar redes sociais que 

relacionam pessoas conectadas em busca dos mesmos interesses, de mídias 

sociais que associam conteúdos como textos, imagens e vídeos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

CAPÍTULO I - PERFIL DA ORGANIZAÇÃO 
 

1.1 DADOS CADASTRAIS 
 

Razão Social: Swil Brasil Comércio de Cosméticos e Produtos de Beleza Ltda 

Nome Fantasia: LUSH Cosméticos  

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica: 15.510.661/0001-34 

Inscrição Estadual (IE): 143.634.085.113 

Inscrição Municipal (IM): 4521327-5 

Setor: Cosméticos  

Endereço: Rua José Ramos Guimarães, 279 - Fundos - CEP 12955-000 - Centro 

- Bom Jesus dos Perdões - SP 

Site: https://www.LUSH.com.br/ 

Telefone: (11) 3052-1739 

E-mail: contato@LUSH.com.br 

Rede Social - Facebook: https://www.facebook.com/LUSHbrasil 

Rede Social - Twitter: https://twitter.com/LUSHbrasil 

Rede Social - YouTube: https://www.youtube.com/user/LUSHcosmetics 

Rede Social - Instagram: https://www.instagram.com/LUSHbrasil/?hl=pt-br 

Rede Social - Pinterest: https://www.pinterest.com/LUSHbrasil 

Rede Social – Snapchat: LUSH.Brasil 

Número de funcionários: 128 

Contato: Anna Luiza de Rezende e Carvalho Andrade 

Cargo: Comunicação e Marca 

Telefone/Ramal: (11) 3050-1079  

E-mail: anna@LUSHbrazil.com 
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1.2 HISTÓRIA/RETROSPECTIVA 
 

A LUSH Fresh Handmade Cosmetics (LUSH Cosméticos Frescos feitos à 

mão) foi fundada por Helen Ambrosen, MoConstantine, Mark Constantine, Liz 

Weir eRowenaBird, segundo o Artigo do blog Mundo das Marcas:  
As primeiras criações, feitas à mão com ingredientes naturais no 
fundo de um quintal, foram oferecidas, em 1978, à The Body 
Shop, famosa rede inglesa de cosméticos politicamente corretos, 
que imediatamente comprou a ideia. A turma de ex-hippies 
chegou a fornecer 40% dos produtos da marca, até decidir partir 
para um negócio próprio, em 1988.   
 

 Inaugurada em 27 de maio de 1995, na cidade de Poole, na Inglaterra, é 

uma empresa britânica de cosméticos, presente em 52 países com 941 lojas. 
A carreira internacional da LUSH começou de forma não 
planejada na década de 1990: um empresário canadense que 
curtia férias na Inglaterra descobriu os produtos e passou duas 
semanas batendo diariamente na porta da empresa, até sair de lá 
com um contrato de joint venture embaixo do braço e inaugurar 
uma nova loja em 1996 na cidade de Vancouver. Segundo o 
Artigo do blog Mundo das Marcas.  
 

Seus produtos são 100% Vegetarianos2; 83% Veganos3, 60% sem 

conservantes e 38% sem embalagens, sendo que um produto de cada linha tem 

característica vegana; os produtos possuem conservantes naturais (por exemplo, 

mel, sal, tofu) que já estão no mercado há mais de 50 anos, a fim de garantir 

bem-estar ao consumidor final, além disso, não são testados em animais, 

prezando pela não exploração destes, afirma Anna Andrade, líder de 

Comunicação e Marca. 

Renata Pagliarussi, Diretora da LUSH Brasil, em entrevista, explica que a 

primeira loja brasileira surgiu no ano de 1999, na cidade de São Paulo, localizada 

na região dos Jardins, possuindo, naquela época, mais de 20 unidades no 

Estado. A Inglaterra, sede e proprietária da empresa, abriu a loja no Brasil de 

acordo com o sistema de associados, no qual os parceiros locais têm autonomia 

moderada para administrar os estabelecimentos brasileiros. Em 2007, a LUSH 

                                                
2 Vegetarianismo é o regime alimentar que exclui todos os tipos de carnes, segundo a Sociedade 
Vegetariana Brasileira (SVB). 
3 "O veganismo é uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, 
todas as formas de exploração e de crueldade contra animais, seja para a alimentação, para o 
vestuário ou para qualquer outra finalidade. É uma dieta baseada em vegetais, livre de todos os 
alimentos de origem animal, como: carne, laticínios, ovos e mel, bem como produtos como o couro 
e qualquer produto testado em animais."  The VeganSociety. 
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Brasil se retirou do país devido à problemas de operação. O parceiro local não 

estava operando de acordo com a política da LUSH, o que o levou a encontrar 

grandes dificuldades na importação dos produtos, já que as mercadorias vinham 

diretamente da fábrica principal na Inglaterra, sendo elas sempre frescas, as 

mesmas não poderiam passar do prazo de validade (de 14 a 30 meses), 

entretanto, como os produtos demoravam em passar pela alfândega, eles 

chegavam às lojas com o prazo de validade de apenas 5 meses. Todavia, o 

responsável pela LUSH Brasil os deixava por mais tempo nas prateleiras. Essas 

complicações levaram a LUSH Brasil a uma crise financeira, fechando todas as 

suas unidades brasileiras. 

A organização voltou ao mercado brasileiro, em 10 de junho de 2014, 

investindo primeiramente na loja Jardins SPA, localizada na Oscar Freire, em São 

Paulo, sendo a maior loja SPA do mundo, e a loja virtual, o e-commerce. A marca 

instaurou uma fábrica no Brasil, situada na Rua José Ramos Guimarães, 279 - 

Fundos - CEP 12955-000 - Centro - Bom Jesus dos Perdões - SP, com 50 

funcionários, para produzir as suas mercadorias e evitar complicações com a 

importação de produtos. Por conseguinte, apenas alguns produtos como a linha 

de maquiagem, os perfumes líquidos, os tabletes dentais e o shampoo Fairly 

Traded Honey são trazidos da LUSH UK – já que são receitas confidenciais - o 

que devido à alfândega causa tardança na logística das lojas, e assim, desagrado 

por parte dos clientes, de acordo com Anna Andrade, líder de Comunicação e 

Marca. 
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Figura 3: Fachada LUSH Jardins SPA - Brasil 
 

 
Fonte: Eagle Vision 

 

 

 

Figura 4: Lounge LUSH Jardins SPA - Brasil 

 
Fonte: Eagle Vision 
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Figura 5: Produtos LUSH Jardins SPA - Brasil 

 
Fonte: Eagle Vision 

 
Figura 6:Produtos LUSH Jardins SPA - Brasil 

 
Fonte: Eagle Vision 
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Figura 7: Produtos LUSH Jardins SPA - Brasil 

 
Fonte: Eagle Vision 

 

“O Brasil é o 3° maior mercado de cosméticos, sendo essencial para 

qualquer marca global de cosméticos. Temos uma base fiel de fãs no país e 

sempre quisermos estar de volta para manter o relacionamento com eles”, explica 

Anna Andrade, líder de Comunicação e Marca. 

Atualmente a marca possui 5 unidades no Brasil, em ordem cronológica: 

LUSH Jardins SPA; LUSH Morumbi; LUSH Campinas; LUSH Higienópolis e 

LUSH Center Norte. Em cada uma das lojas, há 14 funcionários, com exceção do 

SPA que conta com 22 pessoas, entre elas, fisioterapeutas e massagistas. O 

objetivo da LUSH é obter 30 lojas no país em um prazo de 5 anos.  

Mark e sua mulher, Mo Constantine, desenvolveram na década de 70, uma 

variedade de produtos de beleza à base de plantas que eram fabricados em sua 

própria cozinha. Liz Weir, amiga do casal, tornou-se sócia do negócio e contribui 

para a expansão do mesmo. Anita Roddick, responsável pela loja de cosméticos, 

The Body Shop4, fez um grande pedido para a primeira loja em Brighton. Com 

isso, os Constantine’s forneceram muitos de seus produtos, cerca de 40% da 

marca. (MUNDO DAS MARCAS, 2015) 

Em 1988, a empresa The Body Shop comprou, graças ao sucesso dos 

produtos, algumas fórmulas do casal. Os milhões investidos pela The Body Shop 

financiaram a nova organização dos Constantine’s, a Cosmetics To Go. As 

                                                
4 Empresa britânica de cosméticos naturais. 
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mercadorias eram vendidas por catálogo, porém, devido a uma gestão ineficaz, o 

projeto não foi adiante.  (MUNDO DAS MARCAS, 2015) 

O casal Constantine’s inaugurou a LUSH, em 17 de junho de 1995, na 

cidade de Poole, na Inglaterra. Sem muito dinheiro, eles precisavam ser criativos. 

A marca deu certo, uma vez que os produtos eram diferenciados dos demais: sais 

de banho coloridos, shampoos sólidos em barra, além das barras de massagem. 

Nenhuma outra empresa apresentava artigos como aqueles. Mark sempre gostou 

da ideia das mercearias, a forma como expunham frutas e verduras aos clientes. 

Sua loja seguiu o mesmo estilo, por exemplo, os sabonetes podiam ser cortados 

no momento e vendidos por peso, e ainda os cosméticos com nomes engraçados 

como a espuma de banho Sex Bomb, uma das mais vendidas até os dias atuais. 

O sucesso da LUSH levou a inauguração da segunda loja, em Londres. (MUNDO 

DAS MARCAS, 2015) 

Na década de 90, um empresário canadense visitou a loja da LUSH e 

propôs um contrato de joint venture5, lançando em 1996 uma nova loja na cidade 

de Vancouver, no Canadá. Desde então, lojas foram surgindo pelo mundo todo: 

Austrália, Japão, Croácia, Suécia, Singapura, Estados Unidos, Brasil entre outros.  

(MUNDO DAS MARCAS, 2015) 

No momento atual a LUSH possui 14 fábricas pelo mundo, nas quais os 

cosméticos são produzidos com matérias-primas frescas e, consequentemente, 

há pouca utilização de conservantes. O galpão da empresa na Inglaterra, 

localizado no endereço High Street, poderia facilmente ser confundido com uma 

feira se não fosse o aroma dos produtos. No ano de 2014, a empresa implantou 

nessa fábrica a LUSH Kitchen, uma janela em que todos os visitantes podem 

visualizar a produção. Os sabonetes, shampoos, máscaras, cremes para o rosto e 

corpo, espumas, sais de banho, maquiagens e perfumes são combinados com 

frutas, vegetais, sementes, especiarias, algas marinhas e óleos essenciais, em 

formatos de doces, frutas, queijos e até mesmo sushis. Tudo para aguçar os 

vários sentidos - olfato, tato e até paladar. Os mais de 300 itens oferecidos pela 

loja são preparados de forma artesanal, apenas com a utilização de aparelhos, 

como envasador e mix para facilitar a produção.  (MUNDO DAS MARCAS, 2015) 

                                                
5 É a associação entre duas empresas, em que elas se juntam para realizarem atividades por um 
tempo limitado, sem que percam a própria identidade. 
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Ademais a LUSH Kitchen também funciona como uma plataforma digital 

em que os consumidores podem pedir edições limitadas e produtos exclusivos. 

 
Figura 8: LUSH Kitchen Inglaterra 

 
Fonte: Facebook LUSH Brasil 

 

Desde os primeiros cosméticos confeccionados pela dupla Mark & Mo 

Constantine pregava-se a não realização de testes em animais. Os próprios 

donos são os voluntários para a experimentação dos produtos, sentindo na pele, 

literalmente, quando não há resultados positivos. No entanto, eles contam com 

uma equipe de médicos e outros especialistas, como dentista (no caso dos 

tabletes dentais) para acompanhar o processo. O laboratório parceiro à LUSH é o 

XCell R8, livre de crueldade, cuja fundadora ganhou o primeiro prêmio do LUSH 

Prize6, na categoria treinamento. 

	   O LUSH Prize é um evento mundial realizado simultaneamente em três 

continentes, cujo objetivo é reconhecer iniciativas contra os testes em animais, 

em cinco categorias: Ciência (para a prática de novos testes), Conscientização 

Pública (influência da opinião pública), Educação (os cientistas aprendem a 

realizar testes), Jovem Pesquisador (para os jovens descobrirem métodos 

alternativos) e Lobbying (persuasão dos governos a fazerem testes). 

 

                                                
6 Premiação internacional para iniciativas alternativas a testes em animais. 
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Figura 9: Prêmio LUSH Prize 

 

 
Fonte: Facebook LUSH Brasil 

 

Além disso, as regras de conduta são muito rígidas. Eles possuem a 

Política de Boicote Específico ao Fornecedor, o que significa não comprar 

materiais de fornecedores que façam testes em animais. Como garantia, a LUSH 

criou um sistema de rastreabilidade de matéria-prima, no qual os grupos de 

compradores da empresa visitam as comunidades e as áreas de onde vem o 

material utilizado para a fabricação dos produtos. 

As embalagens também são outra questão muito abordada pela empresa, 

sempre que possível são utilizados materiais biodegradáveis. (MUNDO DAS 

MARCAS, 2015). Cerca de 40% dos produtos tanto da loja física quanto do e-

commerce são pelados, ou seja, sem embalagem.  

Para presentear familiares e amigos, a LUSH dispõe de embalagens 

coloridas e com temas variados. 
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Figura 10: Produtos LUSH pelados 

 
Fonte: Hypeness 

 

Figura11: Embalagens para presente 

 
Fonte: Eagle Vision 

 

A multinacional destaca-se como uma das marcas mais ativistas em razão 

de suas campanhas e passeatas sobre a proteção dos animais, o direito de 

igualdade, compra ética e outros temas que afligem a sociedade. 
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Figura 12: Marcha silenciosa em defesa dos animais 

 
Fonte: Facebook LUSH Brasil 

Uma das campanhas mais famosas da LUSH foi a criação do sabonete 

#GAY IS OK, em defesa da orientação sexual. Após o atentado em Orlando, 

Flórida, em 12 de junho de 2016, em uma boate voltada ao público LGBT, com 

mais de 50 mortos, a marca abordou a questão LGBT e falou da importância do 

respeito.  

 
Figura 13: Campanha - Diversidade 

 
Fonte: Hypeness 
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Figura 14: Sabonete LUSH GAY IS OK 

 
Fonte: Hypeness 

 

No ano de 2007, a LUSH desenvolveu o creme corporal Charity Pot, cuja 

arrecadação é revertida 100% (menos impostos) para ONG’s e organizações 

pequenas nas áreas de proteção animal e direitos humanos. Mais de 100 

doações já foram realizadas até o momento. 

A marca desenvolveu em novembro de 2010 o SLush Fund, política de que 

2% da quantia que a LUSH gasta com matéria-prima e embalagem é destinada 

ao fundo. O valor é revertido e doado para incentivar iniciativas de cultivos 

sustentáveis e projetos comunitários. Além disso, a LUSH capacita a comunidade 

local para aprimorar o negócio, comprando dos pequenos vendedores, em 

seguida, para ajudá-los. 

Em suas embalagens, as sacolas possuem dois coelhos lutadores. Eles 

assumem o papel de transmitir a todos de que os testes de cosméticos em 

animais não deveriam existir.  
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Figura 15: Sacola LUSH I 

 
Fonte: Facebook LUSH Brasil 

 

 

Figura 16: Sacola LUSH II 

 
Fonte: Eagle Vision 
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Figura 17: Saquinho LUSH 

 
Fonte: Eagle Vision 

 

 

Figura 18: Sacola LUSH III 

 
Fonte: Eagle Vision 

 

Para preservar o meio ambiente e não desperdiçar os produtos que não 

foram vendidos nas lojas, a LUSH tem a política de que as mercadorias podem 
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permanecer nas prateleiras por apenas 5 meses, já que eles estão frescos. Após 

esse período, a empresa doa os produtos às organizações não governamentais, 

normalmente, abrigos de mulheres, as quais sofreram violência doméstica. No 

entanto, aos poucos, as lojas estão adquirindo autonomia para escolher quais 

instituições gostariam de apoiar.  

Como esclarece Anna Andrade, líder de Comunicação e Marca, a LUSH 

modificou a identidade visual da marca em 2011, passando para um logotipo mais 

sóbrio e na cor preta, porém, o logo antigo ainda é usado em alguns rótulos das 

mercadorias para que os clientes reconheçam-no, até que a migração seja feita 

por completa. 
 

Figura 19: Logotipo Antigo 

 
Fonte: Wikimedia Commons 

 

 
Figura 20: Logotipo Atual 

 
Fonte: Facebook LUSH Brasil 

 

Desde a sua volta ao Brasil, a LUSH investe em assessoria de imprensa, 

no entanto, desaprova o uso de publicidade paga para promover a sua marca. Até 

o momento, a empresa teve repercussão na mídia em veículos como Estadão, 

Globo e revista Marie Claire, os quais anunciaram a inauguração dela no país.  
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Portanto, para conceituar, conforme a American Marketing Association 

(AMA) define, marca significa: “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 dos da concorrência”.  

Com uma marca estabelecida, é preciso desenvolver nos públicos 

associações positivas referentes a ela. Sendo assim, a reputação da empresa 

gera predisposição nos consumidores para adquirir produtos com valores mais 

elevados do que outros, além de reduzir o tempo de decisão da compra, pois eles 

já possuem um posicionamento da marca na mente. 
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Figura 21: Linha do tempo 

 
Fonte: Eagle Vision 

 
 

1.3 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL 
 
 Organização, segundo Lacombe (2011, p.19) refere-se a um grupo de 

pessoas que trabalham juntas para atingir objetivos comuns. Nesta definição 

incluem as empresas, universidades, hospitais, escolas, creches, partidos 

políticos, sindicatos, clubes, famílias, organizações não governamentais, etc. A 
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partir do momento em que os indivíduos aceitam a presença de uma liderança, há 

a formação de uma organização. Sendo assim, estão dispostas a seguir as 

orientações do líder.  

De acordo com Lacombe (2011, p.3), administrar é obter resultados por 

meio do trabalho realizado com as pessoas da organização e de seus membros. 

Para atingir os resultados esperados, é necessário conseguir com que os 

colaboradores façam as ações, em vez do próprio administrador fazê-las. 

Portanto, o papel do administrador depende de terceiros. 
 

1.3.1 Organograma 
 

Lacombe (2011, p.35) define organograma como: “a representação gráfica 

simplificada da estrutura organizacional de uma instituição, especificando seus 

órgãos, níveis hierárquicos e as principais relações formais entre eles”. 

A sua finalidade é permitir a visualização mais rápida da estrutura da 

organização. Por isso, deve ser simples, padronizado e atualizado.  

Quanto à legenda da ilustração, os retângulos correspondem aos órgãos 

que compõem a estrutura e não às pessoas. Nos níveis hierárquicos superiores, 

determinados funcionários possuem tal importância, que são representadas por 

um retângulo próprio. 

As linhas que ligam os órgãos apresentam as principais relações formais 

existentes na estrutura, o fluxo de autoridade. Mesmo variando entre empresas, 

as convenções mais comuns são: 

 

_________     Autoridade de linha ou hierárquica 

---------------     Autoridade funcional (normativa ou técnica) 

…………....    Autoridade de fiscalização 

 

 A companhia pode ter o seu poder centralizado ou descentralizado. No 

caso de centralizado, consiste em uma autoridade em pontos centrais da 

organização, em que as decisões relativas ao trabalho não são tomadas por 

aqueles que executam a tarefa, mas pelo responsável de cargo mais elevado da 

empresa. A descentralização reporta-se à autoridade específica para cada 
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componente cumprir as suas funções. Esse modo possibilita a resolução de 

problemas específicos com maior rapidez, além de proporcionar o senso de 

responsabilidade e a comunicação com as demais áreas da companhia. 

De acordo com entrevista realizada com Anna Andrade, líder de 

Comunicação e Marca, em abril de 2016, a LUSH trabalha com o modelo de 

disciplinas, em que cada líder é responsável por gerenciar a sua área e também 

as pessoas ligadas a ela.  A empresa contempla as seguintes disciplinas: 

Comunicação e Marca, Recursos Humanos, Finanças, Varejo, Treinamento, E-

commerce e Fábrica. Desse modo, o líder de cada área é responsável pelo 

departamento, desde a elaboração de estratégias até a parte operacional, 

garantindo que as ações se encaixem nos padrões da LUSH e se mantenham 

alinhadas com a sua filosofia. 
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Figura 22: Organograma- Estrutura Geral 

 
Fonte: Eagle Vision  

 

1.3.2 Estilo Administrativo 
Renata Pagliarussi, Diretora da LUSH Brasil, em entrevista realizada no dia 

29 de março de 2016, relatou que a empresa segue o modelo de administração 

descentralizado, no qual as decisões são tomadas em grupo, utilizando aspectos 

da administração participativa sociocrática.  
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O Instituto ETHOS de Responsabilidade Social define a gestão 
participativa como a capacidade da empresa de desenvolver técnicas 
voltadas a compartilhar poder na tomada de decisões, provocar e criar 
ambientes de motivação, desenvolver sistemas de sugestões eficientes e 
duradouras, formar e conduzir equipes para a eliminação de problemas 
(ETHOS, 2003).  

 

Em sua gestão anterior, a empresa utilizava o modelo burocrático, o que 

atrapalhava o fluxo e troca de informações dentro da empresa. O modelo vigente 

foi implantado após o retorno da LUSH ao Brasil em 2014.   

De acordo com Paulo Rodrigues, o novo modelo baseia-se em 4 regras 

básicas: 
A primeira regra chamada estrutura em círculos define onde e sobre o 
que a tomada de decisões é participativa. Além da estrutura funcional 
existente se cria uma estrutura em círculos. A segunda regra é a dupla 
conexão entre os círculos, e assegura que as decisões nos círculos sejam 
tomadas de forma participativa com representantes do nível 
imediatamente inferior. A terceira regra diz respeito ao princípio do 
consentimento, e assegura que todos participem em igualdade numa 
decisão e que o critério básico seja o argumento. A quarta regra básica é 
uma aplicação da tomada de decisão participativa no caso de eleição de 
pessoas. Pessoas são eleitas com base em argumento, após discussão 
aberta e por consentimento. (RODRIGUES, s.d) 

 
O paradigma faz com que os colaboradores se sintam mais integrados e 

participativos nas tomadas de decisão, refletindo em sua satisfação e 

envolvimento com a empresa. 

A agência Eagle Vision considera que a holocracia seja o estilo 

administrativo da LUSH, dado que as análises demonstraram que o modelo 

refere-se à inexistência de pirâmide hierárquica. 

Essa nova geração está voltada à gestão holocrática, recaindo ao 

empregado a responsabilidade por seus próprios atos e os resultados de forma 

imperativa, não sendo subordinado hierarquicamente a cargos de liderança, mas 

vinculado a equipes de trabalho. (MIRANDA, 2010) 

 

1.3.3 Tecnologia 
 

Segundo Reis, apud Kenski (2003, p. 18), “a tecnologia é o estudo dos 

processos técnicos de um determinado ramo de produção industrial ou de mais 

ramos”. 
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A tecnologia é utilizada para melhorar, agilizar, viabilizar processos; desta 

forma, criar um melhor desempenho na empresa e principalmente comunicar-se 

com quem está longe ou com quem não teria nem conhecimento das lojas se for 

de uma cidade onde não há LUSH.  

A empresa, além das lojas físicas, também possui o E-commerce - canal 

de vendas on-line para todo o Brasil. A área apresenta para o cliente a tabela com 

os prazos de entrega dos produtos. O site é certificado com selo de segurança e 

aceita formas de pagamento como boleto bancário e bandeiras de diversos 

cartões de crédito. 

No sistema interno, a LUSH utiliza um programa específico, Software ERP, 

para a fábrica controlar a entrada e saída de produtos. Já nas lojas, há outro 

programa, o Software MRP, para os pontos de vendas, também fiscalizando o 

estoque. E para pedidos de lojas, existe um programa desenvolvido, onde todos 

estão inseridos (lojas, treinamento e comunicação) para colocarem as demandas 

para o mês. 

Para lidar com o público externo, a LUSH emprega a tecnologia a favor da 

sua causa e da divulgação de seus produtos e serviços por meio das redes 

sociais. Nas páginas da web, os usuários podem observar produtos, lançamentos, 

promoções e eventos. 

Na fábrica, grande parte das operações é manual, o que faz com o que o 

produto final tenha um preço elevado. Contudo, os colaboradores utilizam 

instrumentos como envasador, panelas e liquidificadores para a elaboração dos 

produtos. 

 

1.3.4 Certificações 
 

A certificação é utilizada para demonstrar conformidade com uma norma. 

Organismos de certificação de terceira parte são organizações que oferecem 

serviços de auditoria para empresas que desejam obter reconhecimento, de 

acordo com a empresa de auditoria DNV GL. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas ainda complementa que a 

certificação serve para garantir que a produção seja controlada e se os produtos 

estão atendendo as normas técnicas continuamente. 
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Os principais benefícios da certificação são:  
Promove o comprometimento com a qualidade; É um método gerencial 
que lhe permite medir a melhoria contínua do desenvolvimento do 
negócio; Assegurar eficiência e eficácia do produto, serviço ou sistema; 
Reduzir perdas no processo produtivo e melhorar a sua gestão; Fazer 
frente à concorrência desleal; Melhorar a imagem da organização e de 
seus produtos ou atividades junto aos seus clientes.7 

 A Fair Tax Mark é uma organização britânica que certifica as empresas 

que pagam os impostos e as taxas corretamente, na medida em que as protege 

de riscos de reputação e financeira, além de projetar uma imagem de abertura e 

honestidade, para gerar confiança por parte dos consumidores e investidores. 

 A LUSH recebeu o selo de qualidade da Fair Tax Mark, visto que é 

considerada uma boa pagadora de impostos. 

 Em dezembro de 2014, a LUSH SPA conquistou a certificação britânica 

SKA Rating8, “uma ferramenta de avaliação ambiental para espaços interiores 

sustentáveis”, de acordo com a Revista Green Building. O espaço com quatro 

andares foi planejado para assegurar a ética e a sustentabilidade da marca. 

 Foram analisados itens como: paredes, fachadas e gestão de resíduos; 

iluminação; automação; gestão da água; parede verde e ar condicionado; 

produtos reciclados; tintas; madeiras autorizadas e móveis, podendo considera-

los como diferenciais. 

 A LUSH Brasil SPA é a primeira empresa da América a receber o selo, 

contudo, outras lojas da marca possuem a certificação pelo mundo.  

 A empresa Ethical Consumer Research Organization (Organização de 

Pesquisa do Consumidor Ético) realiza visitas aos fornecedores da LUSH para 

garantir que eles atendam a política da empresa. Além disso, a organização tem 

acesso ao histórico de compras da LUSH, à equipe de compras e à lista de 

fornecedores para verificar os registros por escrito. 

 Mais da metade dos produtos ofertados pela LUSH são certificados pela 

Sociedade Vegana. Para facilitar o momento da compra do consumidor, as 

mercadorias apresentam o selo de certificação nos potes e frascos. 

 Como todos os produtos da LUSH são livres de testes em animais, a 

empresa envia as formulações de cada um, para a Sociedade Vegetariana 

                                                
7 Saiba mais em: ABNT. Disponível em: http://www.abnt.org.br/certificacao/o-que-e>.  
8 Certificação que ajuda as organizações a tomarem decisões sobre projetos de interiores que 
sejam ambientalmente sustentáveis. 
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averiguar e assegurar de que todos os ingredientes são livres de ingredientes de 

abete de animais.    

 A Soil Association é a responsável pela auditoria dos produtos orgânicos 

da LUSH. Anualmente a equipe analisa os métodos de cultivo regenerativo e 

orgânico dos produtos, incluindo frutas e legumes frescos disponíveis 

sazonalmente. A barra de massagem Therapy possui o selo da empresa auditora. 

 

1.3.5 Comunicação 

1.3.5.1 Mídia espontânea e assessoria de imprensa   
A empresa é adepta à mídia espontânea, utilizando meios digitais (Site; 

Facebook; Instagram; Twitter; Snapchat; Blog; YouTube e Pinterest) e o “boca a 

boca” para se promover. Além disso, a Press Pass presta serviços de assessoria 

de imprensa à LUSH, responsável por disseminar a história da organização, os 

valores, a filosofia, as campanhas éticas e os produtos, prezando sempre pela 

sua aparição em grandes veículos como revistas Isto é; e Marie Claire. A 

assessoria de imprensa trabalha fortemente com o envio de press kit para 

jornalistas, blogueiros e influenciadores; eventos com a imprensa e a participação 

em eventos ligados ao tema da LUSH.  

 
Figura 23: Facebook LUSH Brasil 

 
Fonte: LUSH Brasil 
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Figura 24: Instagram LUSH Brasil 

 
Fonte: LUSH Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Twitter LUSH Brasil 

 
Fonte: LUSH Brasil 
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A Press Pass também participa de alguns treinamentos da LUSH para 

compreender melhor os seus produtos e campanhas. Todos os direcionamentos e 

as estratégias utilizadas são estabelecidos pela LUSH. 

 Segundo Jack Constantine, filho de Mark e Mo Constantine, a LUSH não 

investe em marketing, pelo fato de eles acreditarem que existem outras áreas que 

podem ser melhoras aproveitadas com o capital.  

 
Figura 26: Jack Constantine 

 
Fonte: Hypeness 

 “Acreditamos que não colocando dinheiro em marketing, podemos 
redirecionar essa verba para ações e causas que promovam impactos 

positivos no mundo”, conta Jack Constantine e complementa: “Também é 
muito mais divertido trabalhar assim, pois temos que inovar na hora de 
pensar maneiras de engajar pessoas e criar conteúdos”. 

 Mesmo com todos os meios digitais, a LUSH apresenta um canal chamado 

LUSH Player, tanto pelo site quanto pelo aplicativo, em que são disponíveis 

áudios (rádio) e vídeos (TV) abordando alguns eventos da marca. 
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1.3.5.2 On-line e terceirizados 
 O LUSH Times é o blog, uma área, na qual são publicados textos e 

imagens, muitas vezes, de freelancers, com temas, como a maneira que a 

empresa realiza os produtos sem o uso de testes em animais, benefícios dos 

cosméticos naturais, comércio justo, dicas de tratamentos capilares entre outros. 

O fotógrafo para os eventos e para as publicações nas mídias digitais também é 

terceirizado.  

 
Figura 27: Blog LUSH Times 

 
Fonte: LUSH Times 
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Figura 28: Blog LUSH Times II 

 
Fonte: LUSH Times 

 

 Por políticas globais, a empresa não trabalha com revendedores, no 

entanto, existem pessoas que compram os produtos da LUSH e revendem. A 

LUSH se esforça ao máximo para garantir a experiência LUSH aos clientes, a 

qual envolve a presença nas lojas físicas e on-line, com toda a gama de produtos 

e o atendimento de qualidade. Os funcionários são treinados para que os 

consumidores realmente provem e experimentem todas as mercadorias, para que 

tenham a certeza de que elas são diferenciadas e exclusivas. 

 Os produtos, ao saírem da fábrica, são entregues às lojas por 

transportadoras terceirizadas, que podem sofrer atrasos de acordo com o cenário 

do país, já que pode haver greves e enchentes, por exemplo.  

 Nas compras on-line, o serviço de entrega também é terceirizado pelos 

Correios e a Total Express. Todavia, caso haja danos e extravios de produtos, a 



 45 

LUSH se responsabiliza por tomar as medidas necessárias para a satisfação do 

cliente. 

 

1.3.5.3 Interna  
 Para a comunicação interna, a empresa aposta nos informativos 

eletrônicos semanalmente e nos comunicados oficiais também por meio do e-

mail. Ademais, os funcionários, tanto das lojas, quanto da fábrica estão inseridos 

em uma página específica na rede social Facebook para o contato direto com o 

escritório e a troca de experiências com outros colaboradores, além do grupo 

mundial. 

 Os funcionários que desejarem, podem entrar em contato, tanto por 

ligação, quanto pessoalmente, com o escritório. A profissional de Recursos 

Humanos é responsável por dar apoio às lojas, no entanto, os vendedores e 

gerentes são livres para dialogar diretamente com a diretora e outros 

colaboradores. 

 

1.3.5.4 Atendimento 
 O relacionamento com os clientes ocorre constantemente através das 

redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat), do SAC e da equipe de 

loja. Pelo menos uma vez por semana há o envio de e-mail marketing aos 

consumidores cadastrados, convidando-os a conhecer as campanhas, os novos 

produtos e para a participação de eventos. A agência Eagle Vision realizou o 

cadastro com a LUSH, no entanto, nenhum dos membros recebeu avisos de 

promoções, eventos ou novidade de produtos.  

 Por política global, a LUSH não é autorizada a fornecer descontos ou 

brindes aos clientes. A organização acredita que os produtos sempre devam ser 

comercializados a preço justo, visando toda a cadeia produtiva – desde os 

produtores de matéria-prima até os vendedores. Apesar disso, pós Natal, 

normalmente há liquidações. A LUSH disponibiliza, no entanto, certas 

quantidades de produtos para que os clientes conheçam um pouco melhor e 

testem as mercadorias. 
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 Quanto ao atendimento físico, a LUSH investe continuamente em 

treinamentos para funcionários. Sendo assim, eles dominam informações 

relacionadas aos produtos e serviços, apresentando-os a todos que desejarem.  
 

1.4 DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS 
 

A organização é um sistema aberto que recebe influências do meio 

ambiente, da mesma maneira que influencia o meio.  Segundo Drucker (apud 

MARCHIORI, 2008, p. 77):  
Nos anos 1950, já consideravam a centralidade de valores da 
administração das organizações. O gerenciamento significava muito 
mais do que uma simples tomada de decisão e procedimentos de 
planejamento. A organização tinha de ser conduzida na expressão de 
seu comportamento. 

 
Vale ressaltar a visão de Brown (1998, p.7),  

A cultura organizacional refere-se ao padrão de crenças, valores e meios 
aprendidos de lidar com a experiência que tiveram durante o curso da 
história de uma organização, que tende a ser manifestada em seus 
arranjos materiais e no comportamento de seus membros. 
 

A maioria das empresas apresenta dentro de sua cultura organizacional, 

elementos como missão, visão, valores e objetivos da organização a fim de definir 

a razão pela qual a empresa existe, o que deseja ser e quais são as metas para o 

futuro. Todavia, a LUSH não expressa em seu website os itens dessa forma. Eles 

transmitem os conceitos por meio do manifesto “Nós Acreditamos”, com o intuito 

de deixar uma mensagem internalizada aos consumidores. Entretanto, é visível 

em todas as suas comunicações que prezam muito pela qualidade dos produtos, 

sempre obtidos de maneira ética e ambientalmente responsável. 
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Figura 29: Nós Acreditamos 

 
Fonte: LUSH Brasil 

 

A LUSH apresenta a cultura organizacional diferenciada das demais lojas 

de varejo: os funcionários trabalham no esquema de 5x2 (5 dias de trabalho e 2 

dias de folga), em comparação à outras que utilizam o esquema 6x1 (6 dias de 

trabalho e 1 dia de descanso). O gerente de cada unidade é encarregado de 

decidir o horário de funcionamento dela, já que dependerá do movimento do local. 

Além disso, de acordo com o planejamento da LUSH Brasil, há competições 

internas e o funcionário ganhador recebe folga em um final de semana completo e 

outros benefícios. 

Em relação ao salário, os funcionários trabalham de acordo com o regime 

CLT, recebendo vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, subsidiando 

ainda grande parte do plano de saúde. Todos os funcionários possuem 60% de 

desconto na compra de produtos LUSH, com a condição de que eles não os 

revendam e 50% de desconto em tratamentos no SPA. Normalmente, a 
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rotatividade e, consequentemente, o desligamento de funcionários se dá pela má 

performance no ambiente de trabalho. 

 Quanto aos uniformes, os colaboradores devem estar vestidos com peças 

de roupas pretas, brancas ou pretas e brancas, mais o avental. 
 

 

Figura 30: Funcionários da LUSH Pátio Higienópolis 

 
Fonte: Facebook LUSH Brasil 

 

 Os terapeutas do SPA utilizam a roupa preta com um visual específico.  

 
Figura 31: LUSH SPA - Jardins 
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Fonte: Facebook LUSH Brasil 

 

 

  Na fábrica, os funcionários precisam estar paramentados com um jaleco 

grosso e preto, com os coelhos lutadorese uma calça de mesmo material.  

 
Figura 32: Coelhos Lutadores 

 

 
Fonte: Site LUSH Brasil 

 
Figura 33: Funcionária da fábrica da LUSH Brasil 

 
Fonte: Facebook LUSH Brasil 

 

No escritório, tanto de São Paulo quanto da fábrica, não é necessário usar 

uniforme, sendo livre a forma de se vestir. No entanto, eles sempre devem levar 

em consideração o bom senso de não mostrar partes do corpo que possam 

deixar outras pessoas da equipe desconfortáveis. 
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 O tema dos eventos ocorridos nas lojas é definido de acordo com cada 

unidade, os funcionários ficam independentes quanto à vestimenta, livres para se 

inspirarem. Nas datas festivas, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Halloween e 

Natal as lojas decoram os espaços da maneira como acharem mais adequada. 

Constantemente a LUSH, principalmente a unidade Jardins SPA, realiza 

coquetéis e demonstrações de produtos. 

 A LUSH realizou em setembro de 2016 a primeira edição do LUSH 

Creative Showcase, na Inglaterra, evento voltado para inovação, criatividade e 

ativismo, no qual se reuniram funcionários, clientes, fãs, imprensa e 

influenciadores - todos os participantes se inscreveram - por dois dias para 

discutir lançamentos exclusivos, ações multi-sensoriais, palestras, workshops, 

campanhas, shows, conhecer a história de alguns produtos, novidades para o 

Natal e até a produção ao vivo na cozinha LUSH.  
 

 

Figura 34: LUSH Creative Showcase 

 
Fonte: Hypeness 
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Figura 35: LUSH Creative Showcase 

 
Fonte: Hypeness 

 

 

Figura 36: LUSH Creative Showcase  

 
 Fonte: Hypeness 
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 A LUSH busca constantemente a participação em eventos externos, como 

o VegFest9, maior evento vegetariano da América Latina. A empresa foi 

patrocinadora da edição 2015. 
 

Figura 37: Celebração Saint Patrick’s Weekend 

 
Fonte: Facebook LUSH Brasil 

 

 

Figura 38: Evento Sexta é dia de LUSH 

 
Fonte: Facebook LUSH Brasil 

 

                                                
9 Mais informações em http://vegfest.com.br/2015/. 
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 A LUSH trabalha com reuniões semanais, mensais e trimestrais, 

estas feitas apenas com os líderes de disciplina. Todavia, cada área pode ter 

suas próprias reuniões, assim como as lojas com a equipe de vendas e os 

gerentes de venda com a equipe responsável por gerenciar o desenvolvimento de 

varejo. Na fábrica a equipe de gestão também realiza reuniões regularmente com 

a equipe de produção. Sempre que necessário, há a abertura, para que os 

departamentos discutam assuntos diversos.  

 Quando se trata de advertências, elas são feitas se o colaborador exibe um 

comportamento recorrente que, mesmo após diversos feedbacks, continua 

apresentando ou quando ocorre uma falha grave. Assim, o gerente da unidade 

entra em contato com a responsável pelos recursos humanos, e chegam à 

conclusão de determinada advertência. O gerente expõe a notificação ao 

funcionário e explica que após três advertências, haverá a possibilidade do 

desligamento dele da empresa. 

 Para os treinamentos, há um especialista local que realiza os oficiais, com 

a frequência indefinida, mas, no geral, cada um deve ser feito no período de 6 

meses. Cada treinamento, seja de produto, desenvolvimento ou técnicas de 

venda, tem a duração de 1 dia e aborda temas específicos. Além disso, nas lojas 

há os treinadores internos que também são vendedores, e se destacam no 

entendimento dos produtos e ingredientes, sendo os responsáveis por fazer os de 

reciclagem com a equipe e o contato com a treinadora geral para garantir que 

sejam dados com a frequência necessária e abordando os assuntos da maneira 

correta. 

 Não é essencial ter curso universitário para fazer parte da equipe. No 

entanto, os requisitos básicos são o candidato ser maior de 18 anos e ter ensino 

médio completo. Na entrevista presencial são analisados o perfil do candidato e 

se este está apto a dar um atendimento 5 estrelas aos clientes. Para trabalhar na 

equipe gerencial da loja (supervisor, gerente trainee e gerente) é necessário que 

a pessoa tenha experiência em varejo. Na equipe de vendas, normalmente são 

contratadas pessoas que terão o primeiro emprego ou nunca trabalharam com 

varejo. Os estagiários também possuem oportunidades de trabalhar com a LUSH, 

dependendo da necessidade da mesma. No momento há um estagiário de 

Assuntos Regulatórios no escritório de São Paulo; duas estagiárias de compras, 
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um estagiário de comércio exterior e uma estagiária de sistemas no escritório da 

fábrica. 
 

1.5 PRODUTOS E SERVIÇOS 
Yanaze (2011, p.338) cita que o produto é muito importante para a 

empresa: 
O produto, apesar de ser considerado somente uma das dimensões dos 
4'Ps, é o output mais evidente de uma organização, o ponto mais forte de 
contato entre ela, e seus clientes e potenciais compradores. É a sua 
existência que permite a experiência conjunta empresa-mercado na 
perspectiva de consumo e, portanto, é a circulação constante do produto 
nesse âmbito que permite a longevidade à empresa. 

 
A LUSH tem um grande portfólio de produtos, que revela a identidade da 

marca, posto que são artigos naturais. Vale ressaltar que ela dispõe em suas 

embalagens o desenho do rosto do funcionário que elaborou aquela mercadoria, 

ato que demonstra claramente a valorização dos colaboradores. 

 

 
Figura 39: Funcionária da fábrica da LUSH 

 
Fonte: Facebook LUSH Brasil 
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Alguns dos produtos. Consultados em Maio de 2016: 

 

Sabonetes em barra – Produzidos em uma única barra, são cortadosno 

momento da compra, de modo a granel para venda. A equipe de vendas divide a 

barra manualmente, sendo que o mínimo para compra é de 100g. 

 
Tabela 1: Sabonete Rock Star 

NOME FUNCIONALIDADE PREÇO DIFERENCIAL 

Rock Star Limpar a pele, 

deixando-a com um 

toque de maciez. 

R$ 

27,90 – 

100g 

Fragrância 

nostálgica dos 

pirulitos de 

infância – 

aroma de 

baunilha. 
 

Fonte: LUSH Brasil 

 

 

Figura 40: Sabonete Rock Star 

 
Fonte: LUSH Brasil 

 

Sais de banho (Ballistics) – Possuem o formato de bola, além de conter 

flores, purpurina, algas, poemas ou aparência inusitada como fadas, homens de 

gengibre, ursos e bonecos de neve. São os produtos mais famosos da empresa. 
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Tabela 2: Sal de banho Sex Bomb 

NOME FUNCIONALIDADE PREÇO DIFERENCIAL 

Sex Bomb Sal de banho que 

deve ser colocado 

na banheira cheia 

d’água. 

R$ 27,40 Jasmim, um 

aroma afrodisíaco, 

também é 

utilizado para 

reduzir o estresse. 

Já a 

sálviaesclareia é 

responsável por 

limpar a mente. 
Fonte: LUSH Brasil 

 

 

 

Figura 41: Sal de banho Sex Bomb 

 
Fonte: LUSH Brasil 

 

Espumas de banho (Bubble Bars) – Consumidas no estado sólido, as 

espumas apresentam-se em diferentes formatos e ainda com diversos aromas, 

cores e propriedades aromaterápicas. 
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Tabela 3: Espuma de banho The Comforter 

NOME FUNCIONALIDADE PREÇO DIFERENCIAL 

The Comforter Indicada para 

transformar o 

banho em um 

repleto cobertor de 

espuma.  

R$ 38,70 O Absoluto de 

Cassis é um 

ingrediente que 

proporciona 

reconforto; o óleo 

essencial de 

Bergamota traz 

firmeza e 

purificação; e o 

óleo essencial de 

Cipreste acalma e 

tonifica a pele. 
Fonte: LUSH Brasil 

 

 

 
Figura 42: Espuma de banho The Comforter 

 
Fonte: LUSH Brasil 
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 Shampoos sólidos – Produzidos e cortados do mesmo modo que os 

sabonetes. 

 
Tabela 4: Shampoo Karma Komba 

NOME FUNCIONALIDADE PREÇO DIFERENCIAL 

Karma Komba Utilizado para 

limpar 

delicadamente os 

cabelos. Além 

disso, é uma 

alternativa ao 

shampoo líquido, já 

que não precisa de 

embalagem e dura 

até 80 lavagens. 

R$ 47,30 – 55g O óleo essencial 

de laranja doce 

proporciona a 

sensação de 

frescor; o óleo 

essencial de 

patchouli o aroma 

exótico; e o óleo 

de elemi equilibra 

o couro cabeludo.  
Fonte: LUSH Brasil 

 

 

 

Figura 43: Shampoo sólido Karma Komba 

 
Fonte: LUSH Brasil 

 

Barras de massagem – Ao invés dos tradicionais óleos de massagem, as 

barras são sólidas. Elas apresentam aromas diferenciados e propriedades 

aromaterápicas, ademais, algumas são comestíveis.  
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Tabela 5: Barra Therapy 

NOME FUNCIONALIDADE PREÇO  DIFERENCIAL 

Therapy O ato de 

massagear pode 

contribuir para a 

redução do 

estresse e a 

impulsionar as 

funções 

imunológicas. Essa 

barra é capaz de 

deixar a pele mais 

macia. 

R$ 51,70 – 50g Barra 100% 

orgânica, com 

manteiga aerada 

de karité e cacau, 

além de óleos que 

relaxam a pele e a 

mente, e 

melhoram a 

textura e 

tonicidade da 

pela. 
Fonte: LUSH Brasil 

 

Figura 44: Barra de massagem Therapy 

 
Fonte: LUSH Brasil 

  

Óleos de banho (Bath Melts) – No estado sólido, também possuem 

formatos distintos como pirâmide e bolas. 

 

 

 

 

 

 



 60 

 
Tabela 6: Óleo You´ve Been Magoed 

NOME FUNCIONALIDADE PREÇO  DIFERENCIAL 

You’ve Been 

Magoed 

A barrinha na 

banheira se 

dissolverá e 

transformará a 

água em um 

santuário 

perfumado. 

Indicado para todos 

os tipos de pele. 

R$ 26,20 – 30g Os óleos 

essenciais de 

capim limão e 

limão reduzem a 

tristeza e 

melhoram o 

ânimo. A manteiga 

de abacate ajuda 

na hidratação da 

pele. 
Fonte: LUSH Brasil 

 

Figura 45: Óleo de banho You’vebeenmagoed 

 
Fonte: LUSH Brasil 

 

Massinhas de limpeza – Podem ser usadas como shampoo sólido, espuma 

de banho, sabonete ou apenas para brincar. 

 
Tabela 7: Massinha Yellow 

NOME FUNCIONALIDADE PREÇO  DIFERENCIAL 

Yellow Fun Pode ser usado 

como shampoo, 

banho de espuma, 

sabonete ou 

apenas para se 

divertir. 

R$ 39,10 – 200g Proporciona 

fragrância 

tranquilizadora. 

Fonte: LUSH Brasil 
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Figura 46: Massinha de limpeza Yellow Fun 

 
Fonte: LUSH Brasil 

 

Desodorantes em pó – São produzidos com óleos essenciais e 

ingredientes microbicidas, desenvolvidos para hidratar e perfumar a pele. 

 
Tabela 8: Desodorante The Guv´ner 

NOME FUNCIONALIDADE PREÇO  DIFERENCIAL 

The Guv’ner Desenvolvido para 

amaciar e perfumar 

a pele. 

R$ 53,70 – 80g O pó de carvão e 

o de licopódio 

controlam a 

transpiração 

excessiva. 
Fonte: LUSH Brasil 

 

Figura 47: Desodorante em pó The Guv’ner 

 
Fonte: LUSH Brasil 
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 Desodorantes sólidos – São barras individuais de desodorante.  
 

Tabela 9: Desodorante sólidoTeo 

NOME FUNCIONALIDADE PREÇO  DIFERENCIAL 

Teo Desodorante para 

controlar a 

transpiração com o 

auxílio dos 

ingredientes 

refrescantes e 

microbicidas. 

R$ 39,40 – 90g As uvas verdes 

frescas e os óleos 

essenciais cítricos 

e de junípero 

ajudam a manter a 

pele seca. 

Fonte: LUSH Brasil 

 
Figura 48: Desodorante sólido Teo 

 
Fonte: LUSH Brasil 

 

Sabonetes faciais – Produtos com nutrientes e indicados para esfoliação e 

rejuvenescimento. 
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Tabela 10: Sabonete facial 

NOME FUNCIONALIDADE PREÇO  DIFERENCIAL 

Movis Limpar a pele, 

deixando-a com um 

toque de maciez. 

R$ 35,30 – 100g A barra adocicada 

possui em sua 

composição pão 

integral para 

esfoliar a pele, e 

óleo de gérmen de 

trigo, lúpulo e 

manteiga de 

cacau para dar 

maciez e nutrição. 
Fonte: LUSH Brasil 

 

Figura 49: Sabonete facial Movis 

 
Fonte: LUSH Brasil 

 

Gelatinas para banho (Shower Jellies) - Possuem consistência de gelatina, 

além de essências de frutas e flores. 
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Tabela 11: Gelatina para banho Whoosh 

NOME FUNCIONALIDADE PREÇO  DIFERENCIAL 

Whoosh Sabonete para 

limpar a pele, 

deixando-a radiante 

e refrescada. 

R$ 29,80 – 100g Possui formato de 

gelatina; é 

hidratante, 

antisséptico e 

rejuvenescedor. 
Fonte: LUSH Brasil 

 

Figura 50: Gelatina para banho Whoosh 

 
Fonte: LUSH Brasil 

 

Cremes para banho (Butter creams) - Apresentam em sua composição 

frutas frescas e óleos essenciais para promover maciez e hidratação na pele. 

 
 

Tabela 12: Creme Yuzu e Cocoa 

NOME FUNCIONALIDADE PREÇO  DIFERENCIAL 

Yuzu & Cocoa 

Shower Cream 

Usado para 

purificar a pele. 

R$ 39,40 – 100g Possui aromas de 

laranjas com 

chocolate. 
Fonte: LUSH Brasil 
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Figura 51: Creme para banho Yuzu & Cocoa Shower Cream 

 
Fonte: LUSH Brasil 

Mousses de limpeza – Indicados para a limpeza da pele do rosto e do 

corpo, capazes de absorver a oleosidade. 

 
Tabela 13: Mousse de limpeza Aqua Marina 

NOME FUNCIONALIDADE PREÇO  DIFERENCIAL 

Aqua Marina Mousse de limpeza 

para o rosto e o 

corpo. 

R$ 54,40 – 100g As algas marinhas 

absorvem o 

excesso de 

oleosidade e o sal 

marinho esfolia a 

pele. 
Fonte: LUSH Brasil 

 

Figura 52: Mousse de limpeza Aqua Marina 

 
Fonte: LUSH Brasil 
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Géis de banho (Shower Gel) – No estado líquido, também podem ser 

usado como espuma de banho e shampoo. 
Tabela 14: Gel The Comforter 

NOME FUNCIONALIDADE PREÇO  DIFERENCIAL 

The Comforter Indicado para a 

limpeza, tanto da 

pele quanto dos 

cabelos. 

R$ 39,40 – 100g A mistura dos 

óleos essenciais 

cria um aroma de 

groselha. 
Fonte: LUSH Brasil 

 

 

Figura 53: Gel de banho The Comforter 

 
Fonte: LUSH Brasil 

 

Batons líquidos – Com duração prolongada, os produtos proporcionam 

brilho e mantém os lábios hidratados. 
 

Tabela 15: Batom Drive 

NOME FUNCIONALIDADE PREÇO  DIFERENCIAL 

Drive Capaz de hidratar 

os lábios, sem 

deixá-los 

ressecados. 

R$ 69,20 – 5g Com duração 

prolongada, brilho 

sutil e cor intensa. 

Fonte: LUSH Brasil 
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Figura 54: Batom líquido Drive 

 
Fonte: LUSH Brasil 

 

Perfumes sólidos – As fragrâncias são inspiradas por arte, música e 

poesia, indicados para homens e mulheres. 

 

 
Tabela 16: Perfume Sólido Dirty 

NOME FUNCIONALIDADE PREÇO  DIFERENCIAL 

Dirty Proporcionar 

fragrância pura e 

fresca. 

R$ 50,90 – 12g Perfume versátil 

de hortelã, cujo 

ingrediente é 

preparado para 

desobstruir a 

mente e acalmar a 

pele. 
Fonte: LUSH Brasil  
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Figura 55: Perfume sólido Dirty 

 
Fonte: LUSH Brasil 

 

 A LUSH também apresenta os tratamentos de SPA. Cada serviço é 

personalizado, levando o cliente a uma experiência sensorial única, capaz de 

liberar a tensão no corpo e elevar o ânimo. As salas de tratamento são inspiradas 

nos SPAS ingleses, com decorações e trilhas sonoras exclusivas. Os valores 

variam entre R$ 210 e R$ 1200. 

 
Figura 56: SPA LUSH Brasil 

 
Fonte: LUSH Brasil 

 

1.6 FUNÇÃO ESTRATÉGICA DAS RELAÇÕES PÚBLICAS 
Segundo Margarida Kunsch (1997, p.120-122), a função das relações 

públicas estratégicas é:  
(...) ajudar as organizações a se posicionarem perante a sociedade, 
demonstrando qual é a razão de ser do seu empreendimento, isto é, sua 
missão, quais são os seus valores, no que acreditam e o que cultivam, 
bem como a definirem uma identidade própria e como querem ser vistas 
no futuro. 
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O profissional de relações públicas poderá criar canais de comunicação 

entre as organizações e seus públicos, a fim de se obter a compreensão mútua, 

contribuindo para a construção da credibilidade, enfatizando a missão, visão e os 

valores institucionais de modo transparente para com os seus públicos 

estratégicos. 

Kunsch afirma (1997, p.120-122): “Desse modo, o setor deve se integrar 

com outras áreas da comunicação, promovendo sinergia para quese cumpram os 

objetivos organizacionais”. 

Portanto, o profissional de relações públicas atua na gestão estratégica da 

organização, direcionando a melhor estratégia acerca de sua missão e de seus 

valores. 

CAPÍTULO II - ANÁLISE DO CENÁRIO 
 

O sucesso de uma empresa não depende somente da sua atuação e do 

uso competente de suas vantagens competitivas, tendências e ameaças, mas 

também de seu ambiente mercadológico externo que pode afetá-la positiva ou 

negativamente.  

Para Churchill (2000, p.26) análise ambiental é a prática de rastrear as 

mudanças do ambiente que possam afetar uma organização e seus mercados. 

Conhecer e monitorar esses ambientes são atividades essenciais para a 

tomada de decisões estratégicas adequadas. 
As empresas bem-sucedidas percebem que o ambiente de marketing 
apresenta uma série infindável de oportunidades e ameaças. Cabe ao 
profissional de marketing a tarefa de rastrear as tendências e 
megatendências, além de identificar tais oportunidades e ameaças. 
(YANAZE, 2011, p.244)  

 
O macroambiente é fundamental para que a empresa se situe e elabore 

estratégias de acordo com a situação e a tendência do mercado no qual está 

inserida. 
Os profissionais de marketing devem prestar muita atenção às tendências 
e evoluções destes ambientes e realizar ajustes oportunos em suas 
estratégias de marketing. Novas oportunidades surgem constantemente à 
espera do marketing certo em termos de perspicácia e criatividade. 
(KOTLER, 1998, p.10). 
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2.1 ANÁLISE DO SETOR DE ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 
Segundo Costa (2012, p. 79), o cenário é “um conjunto harmônico e 

consistente de hipóteses de trabalho, quantitativas ou qualitativas, sobre 

características, condições ou fatores que se esperam predominantes no ambiente 

externo”. 

Devem-se analisar os aspectos do cenário que possam afetar as 

atividades da organização, de seus clientes, de seus concorrentes e até de suas 

partes interessadas, sendo, portanto, a base para a construção do plano 

estratégico. 

O Brasil é o terceiro maior consumidor de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos do mundo (HPPC), conforme dados científicos de 2015 da Brazil 

Beauty News. 
O Brasil segue como terceiro maior mercado consumidor de Higiene 
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC) do mundo, atrás apenas de 
Estados Unidos e China, se distanciando cada vez mais do Japão, que 
ocupa a quarta posição.  

 

O cenário mundial de cosméticos tem se destacado nas últimas décadas, 

nunca se produziu tantos produtos de beleza como nos dias atuais. O consumo 

só aumenta e a crise financeira não abalou o faturamento das empresas de 

cosméticos. 
Com um faturamento na ordem de R$ 101,7 bilhões, o setor registrou 
crescimento nominal de 11% em 2014, se comparado aos R$ 91,9 
bilhões, de 2013. Responsável por mais de 1,8% do PIB nacional, a 
indústria brasileira de HPPC segue representando 9,4% do consumo 
mundial e ocupa uma fatia de mais de 53% do mercado latino-americano. 
(BRAZIL BEAUTY NEWS) 

 

Esses fatos se devem, além das campanhas midiáticas cada vez mais 

frequentes, também ao aumento dos recursos medicinais e tecnológicos que 

atuam em torno desse tipo de produto. Ademais, há um padrão de beleza 

estabelecido, no qual as pessoas não querem mais envelhecer, prolongando a 

imagem jovem, como se pudessem estender a vida.  
De acordo com o site de pesquisas bibliográficas, História dos Cosméticos,  
 

As palavras cosmético e cosmética originam-se do grego kosmétikos e 
do latim cosmetorium, ou de Cosmus, perfumista romano famoso do 
século I, que fabricava o cosmianum, unguento antirrugas de grande 
fama, além de vários preparados. 
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O costume da utilização de cosméticos de maneira ampla não vem 

somente do século XXI, masdesde o Egito Antigo, que já se tem registros da 

prática de cosméticos, os quais tinham função medicinal e comercial. Ernesto 

Barón, autor de “História e Arqueologia” cita em sua obra relatos dos cosméticos: 
A maquiagem é um adereço indispensável para muitas mulheres, e não é 
de hoje, vem do Egito Antigo, época dos faraós. Os olhos maquiados 
eram muito valorizados, pois dessa forma não se olhava direto para o sol. 
Os cosméticos também eram muito utilizados, Cleópatra, símbolo de 
beleza da época, utilizava banhos de leite e tratamento com argila, para 
hidratar e proteger a pele. (BARÓN, 2007, p.126) 

 

Nessa época, os egípcios já utilizavam cremes, incensos, banhos 

terapêuticos, sabão e maquiagem à base de sementes, flores e tinta. Eram 

produtos exclusivos aos mais poderosos e ricos.  
Nefertiti rainha do Egito, esposa de Akhenaton, maquiava-se com 
pigmentos naturais que, além de salientarem a beleza do rosto, tinham 
um valor profilático, pois eram uma proteção contra picadas dos insetos. 
(BARÓN, 2007, p.126) 

 

Os produtos de higiene pessoal e de beleza foram se tornando mais 

populares no decorrer dos séculos até serem inseridos completamente em todas 

as classes sociais e de consumo. Conforme pesquisa realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) em 2012, já se mostrava a 

tendência da comprovaçãodo poder de consumo em todas as classes. 
Dados do Target Group Index, do IBOPE Media, apontam que nas 
principais capitais e regiões metropolitanas do país, o consumo de 
maquiagem tem aumentado em todas as classes socioeconômicas. 
Quando comparado o consumo dos cosméticos nos últimos nove anos, o 
crescimento verificado chega a 17 pontos percentuais na classe C, além 
de 15 e 11 pontos percentuais nas classes AB e DE, respectivamente. 

 

A LUSH, com a proposta de vender produtos vegetarianos e veganos, 

valoriza as experiências adquiridas através dos produtos e serviços como o SPA. 

Sendo assim, ter um atendimento de qualidade faz com que ela sempre esteja 

atenta às mudanças de mercado como mostramos dados obtidos em pesquisa 

realizada pela InterScience, encomendada pelo Instituto Brasileiro de Coaching, 

dados de dezembro de 2015: 
A TNS InterScience realizou uma pesquisa com 1.250 consumidores. O 
resultado mostrou que 51% dos entrevistados prezam primeiramente pelo 
atendimento, e depois pela qualidade (apontada por 39%) e pelo preço 
(também com 39%). Portanto, o atendimento é uma das atitudes que mais 
conquistam e fidelizam clientes. 
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O Instituto Brasileiro de Coaching ainda conclui que é importante manter 

um bom relacionamento com seus públicos de interesse: 
Em qualquer parte do mundo, um bom atendimento é primordial, pois é o 
principal canal de comunicação entre uma organização e seu cliente, que 
por sinal, é o seu principal gerador de lucros. Mas ainda muito se ouve 
sobre reclamações no atendimento de diversas companhias, e esse 
número não para de crescer, infelizmente. Cada vez mais é frequente os 
clientes receberem um mau atendimento, se deparando com profissionais 
despreparados para esse mercado, resultando assim desistência de 
compras e até mesmo em processos para a empresa.  
 

O mercado está aberto a várias mutações do cotidiano, e sempre é 

necessário estudar o mercado, práticas de consumo, formas de atendimentos, 

cenário econômico e tendências, para que as empresas se adequem às novas 

necessidades e novidades em alta. 

 

2.1.1 Ambiente Sociocultural 
 

Através do ambiente sociocultural, Kotler (1998, p.81) diz que é possível 

identificar quase inconscientemente a visão de mundo que define nossas relações 

conosco, com outras pessoas, as organizações, a sociedade, a natureza e o 

universo. 

Podemos considerar o ambiente sociocultural importante, pois ele nos 

indicará quais são as tendências que a sociedade segue e desta forma, verificar 

como isso pode atingir a empresa e como o departamento de comunicação pode 

usar isso a seu favor. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nos informa 

que a atividade de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, 

apresentou um crescimento de 15,2% na comparação de fevereiro de 2013 com 

fevereiro de 2014, devido à evolução do poder de compra da população, onde foi 

constatado um aumento de 4,1% da massa de rendimento do trabalhador, no 

mesmo período citado. 

O Brasil é um dos países que mais consome produtos de beleza. 
O Brasil (2015) representa atualmente 9,4% do consumo global de 
cosméticos e ocupa o primeiro lugar nos segmentos de desodorantes, 
perfumes e proteção solar. Dados do Euromonitor indicam que 73% das 
mulheres brasileiras usam batom ou gloss, 71% usaram esmalte nos 
últimos seis meses e 32% usam maquiagem regularmente, segundo 
dados da Mintel, de acordo com Cosmética em Foco. 
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Gráfico 1: Faturamento mundial da indústria de cosméticos, por aplicação (em bilhões) 
 

 
Fonte: BNDES 

 

O público masculino também vem investindo cada vez mais em sua 

aparência. A pesquisa realizada pela Mintel informa que 75% dos homens adultos 

disseram que iriam definitivamente cuidar melhor de sua aparência em 2014. 

A Mintel também revela que as ações de uma empresa podem influenciar 

as escolhas dos compradores, por exemplo, que 77% dos consumidores 

brasileiros de refrigerantes pagariam mais por uma marca que fosse sustentável.  

O país ainda está no ranking dos países que mais registraram 

procedimentos, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica - 

ISAPS, perdendo apenas para o EUA, quando são considerados procedimentos 

cirúrgicos e não cirúrgicos.  

A sustentabilidade se apresenta como forte tendência de consumo e 

produção. Segundo o portal Bahia Prime, o movimento já não é novidade e possui 

um público fiel disposto a pagar caro por produtos e serviços comprometidos com 

a natureza.  

Assim como marcas de moda “Vegan”, segundo o site do SEBRAE, que se 

orgulha de projetos sem animais, estes são destacados pela mídia por seu estilo. 

Ainda informa que os brasileiros estão cada vez mais interessados em projetos 

que lhe permitam comprometimento com as questões sociais. 
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Verde é o novo pretinho básico, que produtores e consumidores 
transformaram o conceito em sinônimo de glamour, originalidade e 
responsabilidade, e deram início a criação de uma nova cadeia de 
produção de moda, voltada, justamente, para o olhar a frente. Segundo a 
editora da revista Vogue, Anna Wintor. 
 

Os consumidores encontram-se mais exigentes e seletivos, nos quais o 

valor agregado é o grande fator de escolha. Em um artigo publicado pela revista 

Época, o Presidente da Nielsen Brasil, Eduardo Ragasol, diz que “A qualificação é 

a grande oportunidade de expansão de consumo no país, o consumidor está 

disposto a pagar mais quando vê vantagens na troca.” 

Essa questão abre espaço para empresas como a LUSH Cosméticos, que 

pode ser considerada marca Premium, ou seja, que tem um diferencial maior, 

com isso, um preço mais elevado, mas o que não afeta o decisão de compra 

devido aos benefícios e o valor agregado para o consumidor.  

Segundo a pesquisa desenvolvida pela Kantar Media e difundida pelo 

IBOPE Media, no Brasil e na América Latina, 69% dos brasileiros afirmam que 

pagariam mais por um produto ambientalmente amigável, ficando atrás apenas da 

República Dominicana (83%), Equador (74%) e China (71%). Percentuais bem 

acima da média mundial que é de 45%. 

Desta forma, podemos identificar que o Brasil tem a cultura de ser vaidoso, 

utilizando produtos de higiene e cosméticos, artigo de beleza em geral, aderindo a 

procedimentos estéticos, cirúrgicos e não cirúrgicos, o que faz do país um 

mercado propício para investimento nessa área, além do crescimento do 

investimento de impacto 10e comportamento/compra sustentável 
 

2.1.2 Ambiente tecnológico 
 

Las Casas (2008, p. 116) considera o ambiente tecnológico a variável de 

maior impacto nas estratégias empresariais modernas. Para Kotler (1998, p.85) o 

profissional de marketing deve acompanhar as tendências tecnológicas, como o 

                                                
10“Investimentos de impacto, ou impact investing, buscam resultado socioambiental mensurável, 
além de retorno financeiro. Ou seja, podem abranger não somente atividades de cunho específico 
socioambiental, mas também projetos de empresas, fundações, institutos e governos com foco em 
resultado econômico, mas com possibilidade de gerar impacto social positivo quantificável.”, 
segunda a INSPER. 
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ritmo acelerado das mudanças, as oportunidades ilimitadas para inovação, as 

variações no orçamento de P&D11. 

O poder do brasileiro de acesso à internet cresceu muito nos últimos anos, 

em concordância com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o Brasil no ano de 2005 tinha 31,9 milhões de pessoas com acesso à 

internet, já no ano de 2011 com todos os avanços que o país teve, esse número 

subiu para 77,7 milhões, que corresponde a um aumento de 143,8%. De acordo 

com o portal G1, o Brasil ganhou 2,5 milhões de internautas (2,9%) entre 2012 e 

2013, totalizando aproximadamente 86,7 milhões de usuários de internet com 10 

anos ou mais.   
Para a diretora de Insights, Beleza e Cuidados da Mintel, Vivienne Rudd, 
à medida que os consumidores se tornam, cada vez mais, familiarizados 
com o uso de tecnologia para monitorar a sua saúde e bem-estar, eles 
procuram marcas de beleza que ofereçam produtos e dispositivos que 
tenham funcionalidades semelhantes. 

 

O relatório 4 - Cosméticos e Higiene Pessoal, do BNDES (2014), indica 

que em relação à tecnologia: 
As grandes tendências do setor estão concentradas nas rotas da 
biotecnologia e nanotecnologia. Essas rotas tecnológicas permitem alterar 
ou criar propriedades nos produtos a fim de atender as necessidades 
específicas do mercado ou de reduzir custos produtivos.  

 

Devido ao aumento da tecnologia houve um crescimento também de 

compras on-line (E-commerce). A organização E-commerce Brasil divulgou que a 

compra de produtos, em 2014, teve uma participação de 9,7%. A categoria líder 

no mobile foi cosméticos, perfumaria e saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11P&D- Pesquisa e Desenvolvimento. 



 76 

Gráfico 2: Categoria de mais vendidos em 2014 por e-commerce 

 
Fonte: E-bit 

 

Com o crescimento das tecnologias e a criação das redes sociais, os 

consumidores estão cada vez mais exigentes e participativos, assim as empresas 

devem estar atentas a este novo meio, para que participemefetivamente e tenham 

maior contato com os públicos.  
O interesse por informações, como novidades, eventos e 
acontecimentos, entre outros, é o mais requisitado por 96% dos usuários 
do Facebook e 89% dos usuários do Twitter. Em segundo lugar, 63% 
dos entrevistados optam por conteúdo educativo no Facebook e 68% por 
conteúdo publicitário no Twitter. Apesar de todos os fatores positivos no 
relacionamento entre os internautas e as marcas nas redes sociais, uma 
experiência ruim com os produtos ou serviços afetaria diretamente a 
relação em todos os canais de contato. Por esse motivo, 56% dos 
entrevistados deixariam decurtir uma marca no Facebook e 60% não a 
seguiriam mais a empresa no Twitter. Segundo pesquisa realizada pelo 
Hi-Mídia em parceria com a M.Sense. 

 

Pesquisa realizada em 2013 pela Nielsen, provedora global de informações 

e insights sobre consumidores, relata que o desejo de dar opiniões sobre 

produtos e serviços é citado por 68% dos usuários nas redes sociais. Sendo 

assim, as redes sociais não podem ser ignoradas, pois fazem parte da realidade 

do mundo atual. 

Claudio Gandelman, fundador e CEO do Teckler, informa que os três 

principais propósitos de utilização das redes sociaispara uma empresa são 

"utilizar a ferramenta como um termômetro de como o público em geral enxerga a 

sua marca e produtos; atuar como uma central de atendimento ao cliente e 

construir uma boa reputação para a sua marca." (ENDEAVOR BRASIL, 2016) 
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2.1.3 Ambiente Econômico 
 

Para Kotler (1998, p.80), o ambiente econômico "consiste do poder de 

compra, em que uma economia depende da renda, dos preços, da poupança, do 

endividamento e da disponibilidade de crédito". 

Um dos problemas enfrentados na atual economia é a alta da inflação, o 

que afeta o poder de compra dos consumidores. 
Para 2016, a expectativa para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), a inflação oficial do país, subiu de 7,56% para 7,61%, o sétimo 
aumento seguido. Com isso, permanece acima do teto de 6,5% do 
sistema de metas do ano que vem e bem distante do objetivo central de 
4,5%. (REVISTA G1, 2016) 

 

A crise pode gerar grandes problemas no desenvolvimento do país, o que 

afeta seu PIB, segundo matéria publicada pela revista G1, em 15 de fevereiro de 

2016. No PIB de 2016, o mercado financeiro passou a prever uma contração de 

3,33%, foi a quarta piora seguida do indicador.  

Um fator muito importante que afeta o desenvolvimento nacional e com 

isso o setor de cosméticos é a cotação cambial, no relatório da Focus, a projeção 

do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2016 subiu de R$ 4,35 

para R$ 4,38. Para o ano de 2017, a previsão dos economistas para o dólar 

permaneceu em R$ 4,40. 

O mercado de beleza é um segmento muito explorado e de grandes 

retornos financeiros, como afirma a Gazeta do Povo. O Brasil é hoje o terceiro 

mercado global em beleza, atrás da China e dos Estados Unidos.  

Conforme a mesma fonte, o brasileiro destina 2% do seu orçamento à 

compra de produtos de higiene e beleza, movimentando US$ 43,5 bilhões em 

2014, segundo a ABIHPEC. 

Não obstante, também é indicada a primeira recessão do setor no país: 
Até então desfrutava de crescimento em dois dígitos, enquanto os demais 
setores estagnavam diante da queda de consumo e recessão, mostrou o 
primeiro indicador negativo em 23 anos, com queda de 6,7% nas vendas 
entre janeiro e setembro de 2015 em relação ao ano anterior, de acordo 
com dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). 

 

Percebe-se que o mercado de cosmético foi atingido pela crise, 

ocasionando uma queda de consumo, porém, o portal Gazeta do Povo afirma 
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que, mesmo nesse cenário, o brasileiro continua consumindo, apenas com a 

mudança na forma de consumo. 
Com menor poder aquisitivo e afetado pela incerteza econômica, o 
brasileiro muda de faixa de preço, mas mantém o hábito. As compras não 
são mais por impulso. O cliente está atento à questão custo x benefício, 
ressalta a diretora do Grupo Bittencourt, Cláudia Bittencourt. (2016) 

 

No gráfico abaixo, elaborado pela ABIHPEC, pode-se verificar que desde 

1996, o desempenho do setor de cosméticos no Brasil só aumenta. 

 
Gráfico 3: Desempenho do setor de cosméticos no Brasil 

 
Fonte: ABIHPEC 

 

A organização SEBRAE indica que o aumento do poder de consumo do 

brasileiro possibilitou que itens, antes considerados supérfluos na lista de compra, 

são agora adquiridos com maior regularidade (2014). 
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Gráfico 4: Vendas em bilhões no mercado de beleza 

 
Fonte: Mintel 

 

O setor de cosmético é uma área em expansão e de muita relevância para 

a economia brasileira. A crise atual começou a gerar reflexos no setor, entretanto, 

ainda é considerado um setor de muito potencial. 
 

Apesar da previsão negativa, não faltam empresários que veem no 
mercado brasileiro muito potencial. O faturamento do setor no ano 
passado (2014) foi de R$ 101 bilhões, 1,8% por cento do PIB nacional. 
Segundo o SEBRAE, por mês 7 mil novos salões são abertos no país. A 
indústria da beleza emprega hoje no Brasil 4,8 milhões de pessoas. 
Oitenta por cento dessas vagas são ocupadas por mulheres. 

 

  

 A Mintel aponta que o crescimento médio anual entre 2015- 2019 deve ser 

de 10,2%, atingindo os R$ 107,30 bi em 2019. A categoria de cosméticos mostra 

o maior crescimento quando comparada com outras áreas de consumo, 63%, 

entre 2014 e 2019. 

A análise do setor econômico é de grande valia, já que é responsável por 

mostrar como o mercado está reagindo a outros fatores que o influenciam, e o 

que impactará diretamente no fluxo econômico da empresa, podendo modificar os 

envolvimentos com fornecedores, rendimento do fluxo de caixa, taxas de juros, 

cotação do dólar entre outros. 
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2.1.4 Ambiente Político-Legal 
 

Kotler (1998, p.86) informa que o ambiente político-legal é "formado por 

leis, órgãos governamentais e grupos de pressão que influenciam várias 

organizações e indivíduos.". 

Os cosméticos são regulamentados pela ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) que estabelece normas para as empresas e fiscaliza os 

métodos, as técnicas e a produção, a fim de garantir segurança e qualidade de 

produtos e serviços ao destinatário final, sendo responsável pela autorização da 

comercialização de cosméticos, bem como higiene pessoal e perfumes, sob 

liberação de registrou notificação.  

      No que se refere à legislação, a lei nº 6.360 de setembro de 1976, 

precisamente no Art. 1º, determina a responsabilidade da vigilância sanitária 

perante o segmento.  
Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por esta Lei 
os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, 
definidos na Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, bem como os 
produtos de higiene, os cosméticos, perfumes, saneantes 
domissanitários, produtos destinados à correção estética e outros 
adiante definidos. 
 

Em 14 de junho de 2015, foi emitido pela ANVISA, a Resolução da 

Diretoria Colegiada - RDC n º 7 que estabelece os requisitos técnicos para a 

regularização de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes como 

rotulagem, mecanismos e sistemas, além da classificação dos mesmos, com o 

intuito de atualizar e melhorar a qualidade de informação, agilizando o processo 

de análise, desta forma, a empresa LUSH Cosméticos Brasil teve que adotar a 

prática de utilizar embalagem em alguns de seus produtos. A organização aderiu 

às embalagens recicláveis e reutilizáveis, a fim de diminuir o impacto ambiental. A 

empresa deve respeitar todas as leis e normas vigentes no país em relação à 

importação de bens, logo ela deve seguir o decreto de lei nº 300, de 24 de 

fevereiro de 1938. 

Não obstante, como a empresa LUSH Cosméticos Brasil faz vendas on-

line, através do e-commerce, ela deve respeitar a lei vigente no país imposta pelo 

decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013, não deixando de respeitar em 

nenhuma forma de venda, seja on-line seja em suas lojas físicas, o código do 

consumidor que é estabelecido pela lei n 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
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O Governo Federal não apresenta legislação no que diz respeito aos 

cosméticos orgânicos e naturais, que estejam preocupados com o meio ambiente, 

isso se dá somente no ramo alimentício. No entanto, há organizações que 

possuem autorizações para certificar produtos de acordo com os regulamentos 

orgânicos estabelecidos no âmbito mundial, como a Ecocert, de origem francesa, 

presente no Brasil desde 2001, em Florianópolis - SC, que atua na certificação e 

atestação de cosméticos naturais e orgânicos/bem-estar. 

 A IBD (Inspeções e Certificações Agropecuárias e Alimentícias), 

considerada a maior certificadora da América Latina e a única certificadora 

brasileira de produtos orgânicos com credenciamento IFOAM (mercado 

internacional), ISO Guide 65 (mercado europeu-regulamento CE 834/2007), 

Demeter (mercado internacional), USDA/NOP (mercado norte-americano) e 

INMETRO / MAPA (mercado brasileiro), o que torna seu certificado aceito 

globalmente, localiza-se em Botucatu e atua desde 1982, atendendo o segmento 

de cosméticos.      

O relatório 4 - Cosméticos e higiene pessoal, do BNDS demonstraos 

impostos incidentes sobre essa categoria de produtos, principalmente o Imposto 

sobre Produto Industrializado (IPI), afeta a cadeia de valor. (BNDS, 2014, p.22). 
 

Gráfico 5: Imposto incidente sobre cosméticos no Brasil, por aplicação- 2013 (% IPI) 

 
Fonte: BNDS 
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O IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) arrecadou mais de 20 

bilhões de reais em 2015. 

Mesmo com as grandes burocracias e taxas que regulamentam o 

segmento, de acordo com a ABIHPEC (Associação Brasileira de Indústria e 

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), a taxa de crescimento por ano é, em 

média, de 10,6%.  

Além de todas as leis e normas que a empresa deve seguir, segundo Anna 

Andrade, líder de Comunicação e Marca, a LUSH impõe padrões e normas 

rígidas, de acordo com seus valores e cultura estabelecidos pela própria empresa 

e, com isso, eles se baseiam nestas, tanto para procedimentos internos, tanto 

para escolher fornecedores. 

 

2.1.5 Ambiente Demográfico 
 

Kotler (1998, p.77) nos orienta que o "desdobramento demográfico 

costuma ocorrer em um ritmo previsível. O principal deles é a população, que 

abrange o tamanho e a taxa de crescimento populacional, a distribuição das 

faixas etárias (...)".  

 A distribuição geográfica brasileira, referindo-se ao sexo de acordo com os 

grupos de idade, apresenta um equilíbrio em relação ao número de homens e 

mulheres, e pode ser considerada uma população jovem, devido à maioria se 

concentrar abaixo de 55 anos, em 2013. Entretanto, pode-se notar que no gráfico 

de projeção para 2040 há um envelhecimento da população brasileira. 
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Gráfico 6: Distribuição da população por sexo, segundo grupos de idade  

 
 

Fonte: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

 

 Divulgado no dia 28 de agosto de 2015, o Brasil apresenta uma população 

de 204.450.649 habitantes, comparado ao ano de 2014, houve um crescimento 

de cerca de 0,87% dos brasileiros.  

 O envelhecimento da população brasileira é projetado, pelo IBGE, devido à 

diminuição da taxa de fecundidade no país. 
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Gráfico 7: Taxa de esperança de vida ao nascer, taxa de mortalidade infantil e fecundidade. 

 
Fonte: IBGE 

 

São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil, com 11,9 milhões de 

habitantes, seguida pela cidade do Rio de Janeiro (6,5 milhões) e no terceiro 

lugar do ranking a cidade de Salvador (2,9 milhões), conforme os dados do IBGE 

2014.  
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A distribuição por sexo e idade da cidade de São Paulo mostra que há uma 

maior concentração da faixa etária de população ativa.  

 

Gráfico 8: Distribuição da população por sexo, segundo grupos de idade de São Paulo 

 
Fonte: IBGE 

 

São Paulo também é considerada a segunda cidade com média de metros 

quadrados mais caros do país, perdendo apenas para a cidade do Rio de Janeiro. 

O gráfico abaixo cita os bairros mais caros da cidade, segundo pesquisa realizada 

pelo Money Guru (2014). 

Gráfico 9: Os dez bairros mais caros de São Paulo 

 
Fonte: Money Guru 
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De acordo com o estudo sucedido pelo Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioecônomicos (Diesse) e a Fundação Sistema Estadual 

de Análise de Dados (Seade), a taxa de desemprego total dos homens subiu de 

9,6% para 12,2% entre 2014 e 2015, enquanto a das mulheres cresceu de 12,2% 

para 14,3%. Apesar da taxa de desemprego feminina sempre superar à 

masculina, neste período, houve um aumento e uma diminuição de diferença 

entre ambos.  

Em relação à renda entre gêneros, em 2015, o rendimento médio das 

mulheres inseridas no mercado de trabalho da região metropolitana de São Paulo 

era de R$1.667, enquanto a dos homens equivalia a R$2.245. Além disso, o 

rendimento por horas trabalhadas de mulheres diminuiu 6%, ou seja, R$10,25 por 

hora, diferente dos homens, que começaram a ganhar R$12,20, consoante a 

Diesse e Seade. 

Embora a crise econômica brasileira tenha contribuído com a taxa de 

desemprego registrado em 6,9% em dezembro de 2015, de acordo com o IBGE 

(Índice Brasileiro de Geografia e Estatística), o número de admissões de jovens 

no mercado de trabalho aumentou em 21% no ano.  

2.1.6 Ambiente Natural 
 

A sustentabilidade e valorização dos recursos naturais vêm se tornando 

cada vez mais importantes para a sociedade brasileira e mundial, desta forma, os 

consumidores estão exigentes e informados sobre a procedência do produto 

comprado, além das parcerias que a empresa tem, como fornecedores, fazendo 

com que ela atente-se à produção e à postura corporativa.  

Segundo o site Toda Matéria, os recursos naturais são divididos em 

segmentos. Alguns deles são: 

 Recursos biológicos que se referem aos recursos vegetais e animais 

presentes no globo terrestre, por exemplo, as florestas.  

 Em conformidade com o Portal Brasil atualizado em 2014, o Brasil é 

considerado o país da América do Sul com maior diversidade de aves e também 

que abriga o maior número de primatas, animais vertebrados e anfíbios da Terra: 
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Estima-se que existam no Brasil mais de 11 mil espécies de mamíferos, 
aves, répteis, anfíbios e peixes, 30 milhões de espécies de insetos e 
cerca de 30 mil espécies de outros invertebrados. As espécies de peixe 
de água doce somam 3 mil, um total três vezes maior que o de qualquer 
outro país. 

 
E os recursos minerais são caracterizados pelos recursos não renováveis 

de ordem geológica, compostos pelos minerais (ouro, grafite, diamante, ferro, 

cobre, manganês, níquel, titânioetc) e as rochas (areia, argila, calcário, mármore, 

etc). 

Existem vários programas regionais, nacionais e internacionais que visam 

estabelecer melhor a utilização dos recursos naturais, com isso, atingir 

diretamente as empresas que estão alocadas nestes locais.  

Um programa que se destacou muito no Brasil foi o RIO+2012, conferência 

das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável, abordando dois temas 

principais: a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da 

erradicação da pobreza e a estrutura institucional para o desenvolvimento 

sustentável. 

Diante as transformações que o mundo vem sofrendo, como os desastres 

naturais e a crise de água, a população se viu estimulada à mudança de práticas 

sustentáveis e hábitos saudáveis, repensando assim o seu modo de vida, valores 

e atitudes e, consequentemente, suas ações no mundo. Nesse sentido criou-se o 

termo eco friendly, em que o consumidor se torna responsável pelo consumo de 

produtos, serviços, diretrizes políticas e comportamentos sustentáveis e verdes 

no dia a dia. 

A LUSH é uma empresa que utiliza muitos recursos naturais, devido seus 

produtos serem naturais e vegetarianos, assim, a mesma deve estar sempre 

atenta às mudanças, regulamentações que o segmento exige, não obstante, é 

importante frisar que a organização preza pelo manuseio consciente dos recursos 

e pela sustentabilidade na gestão e produção da empresa, como na utilização de 

embalagens “verdes” que se decompõem e até retornáveis, o que é incentivado 

por promoções.  

  

 

 

                                                
12 Disponível em: http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20.html 
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2.2 ANÁLISE ESTRATÉGICA 
 

 Planejamento estratégico é um processo intelectual, que consiste em 

estruturar e esclarecer a visão dos caminhos que a organização deve seguir e os 

objetivos que deve alcançar. (MAXIMIANO, 2004, p162.) 
[...] plano para a sobrevivência e o crescimento de longo prazo que faça 
mais sentido diante de sua situação, suas oportunidades, seus objetivos. 
[...] é o processo de desenvolver e manter um alinhamento estratégico 
dos objetivos e habilidades de uma organização com as oportunidades de 
marketing em um mercado em mutação. (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, 
p.30) 

 
 

Estratégia é um plano de como chegar lá. Cada negócio deve estabelecer 

suas próprias estratégias para atingir suas metas. (KOTLER, 1998, p. 90) 

Desta forma, deve-se ter uma análise anterior, para que possam ser 

estabelecidas as melhores estratégias para a organização.  

 A utilização de ferramentas de análise de forma estratégica nos mostrará 

melhores caminhos a se seguir com nosso cliente, desse modo, verificando as 

melhores possibilidades e maneiras de aperfeiçoar o desenvolvimento no 

mercado inserido.  
 

2.2.1 Análise SWOT 
 

O modelo de análise denominado, em inglês, SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats) e, em português de PFOA 

(potencialidades e fraquezas, oportunidades e ameaças; constitui-se em um dos 

mais importantes sistemas de informação cujo objetivo é de subsidiar decisões 

relativas ao planejamento estratégico de marketing). 

Compreende uma análise interna com o intuito de levantar os pontos fortes 

e fracos da empresa e uma análise do ambiente externo para identificar 

oportunidades e ameaças. (YANAZE, 2011, p. 300) 

Tal análise nos proporcionará melhor visualização dos pontos positivos e 

negativos que interferem no sucesso da empresa. 

Para Kotler (1998, p.49) é um sistema de inteligência de marketing para 

acompanhar tendências e mudanças relevantes, além de identificar 

oportunidades e ameaças associadas a elas. 



 89 

 

PONTOS FORTES:  

Oliveira (2011, p. 37) também define os pontos fortes como diferenciação 

conseguida pela empresa, variável controlável, que lhe proporciona uma 

vantagem operacional no ambiente empresarial.  

 

PONTOS FRACOS 

Oliveira (2011, p. 37) defende que é a situação inadequada da empresa, 

variável controlável, que lhe proporciona uma desvantagem operacional no 

ambiente empresarial.  

 

OPORTUNIDADES  

Kotler (1998, p.49) observa que consiste em uma área de necessidade e 

interesse do comprador a qual é muito provável que uma empresa seja capaz de 

atender.  

Segundo Oliveira (2011, p. 37) é a força ambiental incontrolável pela 

empresa, que pode favorecer sua ação estratégica, desde que conhecida e 

aproveitada, satisfatoriamente, enquanto perdura.  

 

AMEAÇAS 

Para Oliveira (2011, p. 37) é a força ambiental incontrolável pela empresa, 

que cria obstáculos à sua ação estratégica, mas que poderá ou não ser evitada, 

desde que reconhecida em tempo hábil.  

Kotler (1998, p.50) completa que é um desafio imposto por uma tendência 

ou um evento desfavorável que, na ausência de uma ação de marketing 

defensiva, acarretaria na deterioração das vendas ou do lucro. 
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Tabela 17 - Análise SWOT 

 

PONTOS FORTES 

 
PONTOS FRACOS 

● Prêmio LUSH Prize13; 

● Atendimento e produtos que 

promovem experiências únicas; 

● Atendimento personalizado; 

● Localização estratégica; 

● Valorização dos funcionários da 

fábrica mediante adesivos 

colados nas embalagens, com 

caricatura destes que 

produziram o produto; 

● Adesão da causa de não utilizar 

testes em animais, o que traz 

simpatizantes para a marca; 

● Respaldo Internacional por ser 

uma marca global; 

● Produtos artesanais. 

 

● Pouco tempo no mercado 

brasileiro; 

● Marca pouco conhecida no 

Brasil; 

● Poucas inserções na mídia 

espontânea;  

● Falta de certificação do real 

conhecimento dos funcionários 

novos da loja, em relação aos 

produtos e história da empresa;  

● O contato com o cliente pós-

compra é falho, pois não há o 

relacionamento com ele. Muitos 

preenchem o cadastro para 

receber informações e novidades 

através do e-mail marketing, 

entretanto, o contato não se 

sucede dessa maneira; 

● Poucos like sem sua rede social 

em comparação com seu 

concorrente mais forte; 

● Site e e-commerce pouco 

otimizados e com falta de 

informações; 

● O site não apresenta aba 

específica com o histórico da 

empresa, assim como missão, 

visão e valores. 

 

                                                
13 Premiação internacional para iniciativas alternativas a testes em animais. 
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OPORTUNIDADES 

 
AMEAÇAS 

● Mercado de cosméticos 

consolidado mesmo diante à 

crise que o país enfrenta; 

● Crescimento do movimento 

LGBT, que é uma das causas 

defendidas pela marca; 

● Crescente preocupação com a 

sustentabilidade nos últimos 

anos. 
 

● Alfândega: falta de produtos na 

loja para venda e/ou estoque, 

pois eles são barrados pela 

alfândega, isso compromete os 

lucros da empresa, podendo 

levar à insatisfação dos clientes;  

● Oscilações do dólar; 

● Crise no âmbito político e 

econômico que afeta toda a 

sociedade, podendo ocasionar 

menor poder de compra; 

● A atual expansão do mercado de 

cosméticos naturais faz com que 

cresça a concorrência neste 

nicho.  
 

 

Fonte: Eagle Vision 
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2.2.2 Cruzamento SWOT 
 

Tabela 18: Cruzamento Swot 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Fonte: Eagle Vision 
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2.2.3 Análise do cruzamento SWOT 
 

1. Pontos Fortes x Oportunidades – Estratégia Ofensiva 

A LUSH detém de grandes forças e oportunidades, o que deve ser 

aprimorado pela organização. Ela deve utilizar seus recursos como o Prêmio 

Prize, produtos e atendimento diferenciados, localização estratégica, a 

preocupação e a não adesão em testes animais para se destacar, e para gerar 

reconhecimento da marca, já que o mercado de cosmético está consolidado e em 

constante expansão, junto com as preocupações sociais e sustentáveis, que 

acompanham os valores da empresa. 

Desta forma, suas forças estão equivalentes e propícias para o cenário 

atual, do nicho de cosméticos naturais, o que deve ser aproveitado para seu 

crescimento no mercado e expansão geográfica no Brasil. 

 

2. Pontos Fortes x Ameaças – Estratégia de Confronto 

 O prêmio LUSH Prize, a localização estratégica e a adesão à causa da não 

utilização de animais em testes são fatores essenciais para despontar frente aos 

concorrentes, dada à atual conjuntura da expansão do mercado de cosméticos.  

 O prêmio garantirá maior reconhecimento e destaque à LUSH, além de 

gerar maior visibilidade frente a mídia e opinião pública.  

 

3. Pontos Fracos x Oportunidades – Estratégia de Reforço 

A marca deve se utilizar das oportunidades do mercado, como o mercado 

de cosméticos consolidado, o crescimento do movimento LGBT, que é uma das 

causas defendidas pela marca e crescimento da preocupação sustentável, para 

que seus pontos fracos diminuam e possam se tornar estratégias que tragam um 

retorno positivo para a organização. A LUSH pode aproveitar tais oportunidades 

para se consolidar na mente do consumidor através da mídia espontânea, já que 

a empresa apoia e incentiva determinadas oportunidades em seus valores e, 

contribuiria para a marca se tornar reconhecida no mercado brasileiro, uma vez 

que internacionalmente a LUSH tem grande visibilidade e reconhecimento, como 

uma grande marca neste nicho. 

 



 94 

Fracos x Ameaças – Estratégia de Defesa 

 O investimento em relacionamento com os públicos estratégicos é 

essencial para que a marca não perca espaço para os concorrentes, devido à 

grande expansão do segmento e a atual crise econômica, mas que atinge todos 

os outros setores que enfrentamos atualmente em âmbito nacional e global. 

Investir no aperfeiçoamento do treinamento de seus novos funcionários, além de 

reestruturar sua estratégia no pós-compra são medidas que podem torná-la mais 

conhecida, acarretando no ganho novos consumidores fiéis, e assim enfrentar as 

ameaças e diminuir suas fraquezas.  

 

2.3 BENCHMARKING  

 
O Benchmarking é um processo que auxilia no planejamento estratégico 

de qualquer organização e, como características gerais defende o preceito de que 

ninguém é melhor em tudo, logo, é necessário analisar o que cada empresa tem 

em destaque a fim aperfeiçoar as práticas que direcionam o negócio e maximizar 

seus resultados. Desse modo, este processo pode ser definido como: 
 “Um processo contínuo e sistemático para avaliar produtos, serviços e 
processos de trabalho de organizações que são reconhecidas como 
representantes das melhores práticas, com a finalidade de melhoria 
organizacional” (SPENDOLINI, 1994. p.10). 
 

O benchmarking não é só uma análise competitiva tradicional, para revelar 

quais são as melhores políticas, mas também, trabalho para obter uma clara 

compreensão de como essas políticas são usadas. Com o benchmarking, fica 

clara a necessidade de mudanças, buscando sempre satisfazer as necessidades 

do cliente, mantendo a competitividade para “acertar na primeira vez” 

(CAMP,1998). 

SPENDOLINI (1993) classifica os três tipos de benchmarking como: 

benchmarking interno - comparação da própria empresa para identificar as 

melhores práticas na organização; benchmarking competitivo - em que é 

analisado as informações sobre os produtos, processos e resultados de seus 

concorrentes, para que depois sejam comparados com os mesmos itens de sua 

própria organização; benchmarking funcional - tem como objetivo comparar 
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empresas que adotam práticas que podem ser agregadas à organização, e por 

fim o benchmarking genérico - em que há uma busca dos melhores processos de 

mercado que possibilitem a implementação das atividades da empresa. 

A agência Eagle Vision buscou analisar por meio do benchmarking 

competitivo, qual é o posicionamento midiático da LUSH e seus concorrentes, 

verificando quais são os meios de comunicação que utilizam para se relacionar 

com seus clientes, bem como a divulgação da marca, localização e unidades, 

além dos produtos e serviços oferecidos. Identificamos como concorrentes diretos 

da LUSH as marcas de cosméticos que também oferecem produtos diferenciados 

presentes na cidade de São Paulo. 

Inicialmente foram levantadas as principais características da LUSH e seus 

concorrentes, sendo: Granado Pharmácias, Vyvedas e The Body Shop. 

 

 

2.3.1 LUSH Cosméticos Frescos Feitos à Mão 
Figura 57: Logotipo LUSH 

 
Fonte: Facebook LUSH Brasil 
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Tabela 19: Análise de concorrência LUSH Brasil (Especificações) 

 
 Fonte: Eagle Vision 

 

 A LUSH Fresh Handmade Cosmetics (LUSH Cosméticos Frescos feitos à 

mão) é uma empresa internacional britânica de cosméticos fundada em 27 de 

maio de 1995, com mais de 941 lojas em 52 países. Os produtos são 100% 

vegetarianos, 83% veganos, 60% sem conservantes e 38% livres de embalagens 

e não realizam testes em animais. 

  No Brasil, a LUSH possui 5 lojas bem localizadas: Shopping Pátio 

Higienópolis, Shopping Center Norte, São Paulo – Jardins SPA, Morumbi 

Shopping e Iguatemi Campinas. As unidades seguem o padrão de distribuírem os 

produtos em forma de mercearia (alguns são distribuídos em uma bancada com 

gelo) ressaltando a ideia de produtos frescos, prontos para serem utilizados. 

  As categorias dos produtos são: corpo, rosto, cabelo, maquiagem, 

perfume e presente. Um dos seus diferenciais está na equipe de atendimento, 

pelo fato de demostrarem todos os produtos aos clientes, sem a necessidade de 

Unidades 
(5 lojas)  Shopping Pátio Higienópolis, Shopping Center Norte, 
São Paulo – Jardins, Morumbi Shopping e Iguatemi 
Campinas. 

Localização 

Shopping Pátio Higienópolis (Avenida Higienópolis, 618 – São 
Paulo) 
Shopping Center Norte (Travessa Casalbueno, 120 – São 
Paulo) 
São Paulo – Jardins (Rua da Consolação, 3459 – São Paulo) 
Morumbi Shopping (Av. Roque Petroni Júnior, 1089, Loja 206 
– Sâo Paulo) 
Iguatemi Campinas (Avenida Iguatemi, 600, loja 145 piso 1 – 
Campinas). 

      Produtos Corpo, Rosto, Cabelo, Maquiagem, Perfume e Presentes. 

Serviços Equipe de atendimento e possuem fisioterapeuta e 
massagistas no SPA (tratamentos e música) na loja Jardins. 

Canais de 
Comunicação  

Redes Sociais (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, 
Pinterest, Tumblr e Snapchat); site; Blog LUSH Times 
(conteúdos locais disponíveis no site) SAC, telefone e e-mail. 

Investimento Produtos em torno de R$20. 



 97 

adquiri-los. Outra exclusividade está no SPA presente na unidade Jardins, o qual 

oferece tratamento com uma música escolhida pelo cliente, contando com o 

serviço de massagistas e fisioterapeutas.  

       Como canais de comunicação, a LUSH está presente em redes sociais 

(Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest, Tumblre Snapchat), site SAC, 

telefone e e-mail. Vale ressaltar que é uma das marcas que promove mais 

campanhas e passeatas ativistas, acerca de assuntos como a proteção dos 

animais, o direito de igualdade entre outros.  

         Quanto à divulgação da marca utilizam o blog LUSH Times (conteúdos 

locais disponíveis no site), website e e-mail marketing. Portanto, há um 

investimento em comunicação, não em publicidade. 

 

2.3.2 Granado Pharmácias 

 
Figura 58: Logotipo Granado 

 
Fonte: Granado Pharmácias 
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Tabela 20: Análise de concorrência Granado São Paulo (Especificações) 

  

Fonte: Eagle Vision 

 
 A carioca Granado Phebo está no mercado desde 1970, possui 11 lojas 

bem localizadas em São Paulo e tem como objetivo desenvolver cosméticos 

formulados com extrato natural, livre de corantes e de fragrâncias artificiais, 

Unidades 
11 unidades em São Paulo (Ribeirão Preto, Campinas, Vila 
Cordeiro, Alphaville, Jardins, Vila Gertrudes, Bela Vista, 
Pinheiros, Indianópolis e Vila Olímpia). 

Localização 

Ribeirão Shopping (Av.Coronel Fernando Ferreira Leite, 1540 
- Jardim Califórina – Ribeirão Preto – SP) 
Galleria Shopping (Rodovia Dom Pedro I, Km 131,5 Jardim 
Nilópolis – Campinas – SP) 
Hotel Grand Hyatt (Avenida Doutor ChucriZaidan, 96 - Vila 
Cordeiro – São Paulo) 
Iguatemi Alphaville (Alameda Rio Negro,111 – Alphaville – 
Barueri – SP) 
Jardins (Rua Haddock Lobo, 1353- Jardins – São Paulo – SP 
Morumbi Shopping (Avenida Roque Petroni Jr, 1089 loja 16 
L/L – Vila Gertrudes – São Paulo – SP) 
Parque Dom Pedro Shopping (Av. Guilherme Campos, 500 – 
Jardim Santa Genebra – Campinas – SP) 
Shopping Cidade São Paulo (Av. Paulista, 1230, 1º piso – 
Bela Vista – São Paulo – SP) 
Shopping Eldorado (Avenida Rebouças, 3970 Lojas 129/130 – 
Pinheiros – São Paulo – SP) 
Shopping Ibirapuera (Avenida Ibirapuera, 3103 Loja 7 e 7ª – 
Indianópolis – São Paulo – SP) 
Shopping Vila Olímpia (Rua das Olimpíadas, 2º Piso, 360 – 
Vila Olímpia – São Paulo – SP) 
 

      Produtos Casa, corpo e banho, face, fragrância, homem, maquiagem, 
pet, presentes, unha, linhas Granado e Phebo. 

Serviços Equipes de atendimento e farmacêutica disponíveis nas lojas. 

Canais de 
Comunicação  

Redes Sociais (Facebook e Twitter); site; SAC e vídeos 
(disponíveis no site). 

Investimento A partir de R$4 
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sendo a favor da preservação socioambiental. Assim como a LUSH Cosméticos, 

nenhum produto é testado em animais. 

 Os produtos seguem a mesma linha socioambiental, sendo os itens em 

comum: corpo, cabelo, rosto, perfume e presente. A Granado apresenta linhas 

específicas como para PET (exclusivo para animais com pelagem sensível); 

homem e unha. Nas lojas, há a presença de um farmacêutico para esclarecer 

dúvidas acerca dos produtos. 

 A decoração das lojas é no estilo retrô e possui propaganda de época, 

quadros e balança, remetendo ao ambiente das farmácias do século XIX.  Na 

entrada da loja, há uma mesa que relembra a manipulação, em que ficam 

expostas as novidades. 

 Apresenta os seguintes canais de comunicação: redes sociais (Facebook e 

Twitter) e SAC. Como forma de promoção da marca, utilizam as redes sociais e 

vídeos disponíveis no site. 

 

2.3.3Vyvedas 
 

Figura 59: Logotipo Vyvedas 

 
Fonte: Facebook Vyvedas 
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Figura 21: Análise de concorrência Vyvedas (Especificações)  

 
Fonte: Eagle Vision 

 

 A empresa brasileira de cosméticos naturais Vyvedas foi fundada em 2003, 

com sede no bairro de Santo Amaro, em São Paulo. A marca produz suas linhas 

de produtos de beleza somente com conservantes naturais e que tenham 

benefícios fitoterápicos, através das sementes de plantas da Amazônia e dos 

óleos naturais e vegetais. Algumas das matérias-primas da Vyvedas Cosméticos 

são abacate, açaí, cacau, lavanda, castanha do Brasil, castanha do Pará, 

maracujá, cupuaçu, flor de laranjeira, entre outras.  

 Também radicalmente contra os testes em animais, apresenta em seu site 

explicações sobre como são feitos os testes em animais e como devem ser 

combatidos, para esclarecer aos públicos sua posição.  Os produtos são divididos 

pelos seguintes itens: corpo & mão; cabelo; banho; face, perfumes e linhas. 

 O layout das lojas não segue tanto o estilo da LUSH, é mais “clean”, nada 

no estilo mercado, “feira”, com prateleiras e spots de luzes quadrados. Apresenta 

4 unidades em São Paulo e 1 em Fortaleza – CE. 

Unidades (5 unidades) Shopping: Pátio Higienópolis; JK Iguatemi; Pátio 
Paulista, Center 3 e Iguatemi Fortaleza. 

Localização 

Shopping Pátio Higienópolis (Av. Higienópolis, 618 – São 
Paulo – SP; Piso Vilaboim) 
Shopping JK Iguatemi (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 – 
São Paulo – SP; Piso 2) 
Shopping Pátio Paulista (Rua Treze de Maio, 1947 – São 
Paulo – SP; Piso Paraíso) 
Shopping Center 3 (Av. Paulista, 2064 – São Paulo – SP; Piso 
Augusta – Quiosque) 
Shopping Iguatemi Fortaleza (Av. Washington Soares, 85 – 
Fortaleza – CE; Piso Térreo) 

      Produtos Corpo & mão, cabelo, banho, face, perfumes e linhas. 

Serviços Equipe de atendimento 

Canais de 
Comunicação  

Redes sociais (Twitter e Facebook); site; telefone; e-mail; e 
newsletter. 

Investimento Média inicial de R$30 
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 Os canais de comunicação são: telefone, e-mail e newsletter (disponíveis 

no site) e redes sociais (Twitter e Facebook), que também são utilizados como 

forma de divulgação da marca. 

2.3.4The Body Shop 
Figura 60: LogotipoThe Body Shop 

 
Fonte: Facebook The Body Shop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 102 

Tabela 22 - Análise de concorrência The Body Shop (Especificações) 

 

 Fonte: Eagle Vision 

 

A empresa inglesa The Body Shop foi fundada no ano de 1976, em 

Brighton, no Reino Unido, pela ativista ambiental e de direitos humanos Dame 

Anita Lucia Roddick. A organização é conhecida por seus produtos de beleza 

naturais, campanhas voltadas à defesa dos direitos humanos, meio ambiente, 

proteção aos animais, além de prezarpelo consumo ético e consciente. Contém 

produtos voltados para a linha: corpo, banho, rosto, mão e pé, fragrâncias e 

linhas, além de presentes corporativos. 

  Sua identidade visual remete ao meio ambiente, já que o logo se 

assemelha ao globo como um todo. A fachada das lojas remete à sofisticação, 

mas, ao mesmo tempo, à simplicidade e ao visual “clean”. 

Unidades 

10 principais em São Paulo: Pátio Paulista; Shopping 
Morumbi; Shopping Vila Olímpia; Shopping Eldorado; Center 
3; Top Center; Villa Lobos; Pátio Higienópolis; Iguatemi 
Campinas e Shopping Center Norte. 

Localização 

Pátio Paulista (Rua Treze de Maio, 1947 – São Paulo) 
Shopping Morumbi (Av. Roque Petroni Jr, 1089 – São Paulo) 
Shopping Vila Olímpia (Rua das Olimpíadas, 360 – Loja 143 – 
São Paulo) 
Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3970 – São Paulo) 
Center 3 (Av. Paulista, 2062 – São Paulo) 
Top Center (Av. Paulista, 854 – São Paulo) 
Villa Lobos (Av. Nações Unidas, 4777 – São Paulo) 
Pátio Higienópolis (A. Higienópolis, 618 – Piso Pacaembú – 
São Paulo) 
Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777 – Campinas) 
Shopping Center Norte (Travessa Casalbueno, 120 – São 
Paulo) 

      Produtos Corpo, rosto, banho, mão e pé, fragrâncias, linhas epresentes. 

Serviços Presentes Corporativos (condição exclusiva para empresas) e 
equipe de atendimento. 

Canais de 
Comunicação  

Redes sociais (Facebook e Instagram); site, chat (por meio do 
site) e e-mail. 

Investimento Média inicial de R$30 
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 Utiliza os seguintes canais de comunicação: Redes sociais (Facebook e 

Instagram); chat (por meio do site) e e-mail. Está presente em 21 Estados, (sem 

contar as lojas internacionais): Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito 

Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.Sendo listadas 

anteriormente apenas 10 lojas da cidade de São Paulo, caracterizadas como 

concorrentes diretas daLUSH Brasil, levando em consideração a atual localização 

demográfica da LUSH. 
 

2.4COMPOSTO DE MARKETING 
O composto de marketing, conhecido também como 4P's (Produto, Preço, 

Praça, Promoção) de McCarthy é considerado o composto básico em uma 

marca/organização. A ferramenta é muito utilizada por serem os 4 elementos 

fundamentais para qualquer estratégia de marketing e comunicação, capazes de 

atingir o público-alvo da melhor forma. 

Desse modo, é fundamental que o profissional de Relações Públicas 

domine tal ferramenta, para que sejam elaboradas estratégias que supram tais 

necessidades da marca e aperfeiçoá-la, gerando, assim, maiores resultados e 

retorno.  

Com isso, a ferramenta foi utilizada pela agência Eagle Vision, para que 

tenhamos maior conhecimento da situação da marca no mercado, comparando-a 

com as de seus concorrentes, sendo possível alcançar mais credibilidade e 

veracidade no planejamento estratégico da marca. 

 

2.4.1 Produto 
 Para Kotler e Armstrong (2007, p.200) produto é “algo que pode ser 

oferecido a um mercado para apreciação, aquisição, uso ou consumo e para 

satisfazer um desejo ou uma necessidade”. 
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2.4.2 Preço 
 Las Casas (2008, p.355) aponta que “os preços são essenciais para 

empresa, pois agregam valor ao produto, [...] e pelo ponto de vista comercial, é 

através dos preços que as empresas recebem retorno de seus investimentos” 

Essa ferramenta também é conceituada por Kotler e Armstrong (2007, 

p.258) como sendo “a quantia em dinheiro que se cobra por um produto ou 

serviço, é a soma de todos os valores que os consumidores trocam pelos 

benefícios de obter ou utilizar um produto ou serviço”.  

2.4.3 Praça 
 Kotler e Armstrong (2007, p.305) definem como “um conjunto de 

organizações interdependentes envolvidas no processo de oferecimento de um 

produto ou serviço para uso ou consumo de um consumidor final ou usuário 

empresarial”. 
 

2.4.4 Promoção 
 Segundo Kotler (1998, p.577), “promoção consiste em um conjunto 

diversificado de ferramentas de incentivo, em sua maioria a curto prazo, que visa 

estimular a compra mais rápida e/ou em maior volume de produtos/serviços(...).” 

Las Casas (2006) define como outra variável controlável do composto de 

marketing que recebe o significado de comunicação. 
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Tabela 23: Composto de Marketing – 4P’s 

 LUSH GRANADO THE BODY SHOP VYVEDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRODUTO 

- Grande variedade de 

produtos; 
- Produtos frescos; 
- Produtos e serviços 

que geram 

experiências únicas; 
- Produtos com 

variedades de 

tamanho e criar o 

tamanho que 

desejar.* 

-- Grande variedade de 

produtos; 
- Vários nichos de 

produtos para 

diferentes 

especificações; 
- Produtos PET 

(animais com pele 

sensível); 
- Embalagens 

atrativas; 
- Variedade de 

tamanhos. 

-Grande variedade 

de produtos; 
-Embalagens e 

produtos atrativos; 
- Identidade Visual 

atrativa. 

- Identidade visual 

pouco atrativa; 
- Variedade de 

produtos 

mediana. 
 

 

 

 

 

 

 
PREÇO 

- Preço relativamente 

alto; 

- É possível parcelar 

em até 10 vezes na 

loja on-line, 5 vezes 

nas lojas físicas e 8 

vezes nas lojas 

físicas, no caso de 

clientes Citibank 

(parceria); 
- Não faz promoções 

e descontos. 
 

- Descontos; 
- “Bazar”; 
- Disponibilidade de 

produtos com baixo 

custo; 
-Disponibilidade de 

parcelamento; 
- Diversidade em 

formas de 

pagamento; 
- Frete grátis para 

compras acima do 

valor de R$ 150,00. 
 

- Preço intermediário, 

mas há vários 

produtos com preços 

acessíveis; 
- Disponibilidade de 

parcelamento; 
- Realiza promoções; 
- Frete gratuito acima 

de R$ 200,00. 

- Preços 

intermediários, 

mas com 

existência de 

produtos 

acessíveis; 
- Não informa se 

há parcelamento;  

- Não há 

informação prévia 

de formas de 

pagamento** 
 

 

 

 

 

 

 
PRAÇA 

- 4 lojas na cidade de 

São Paulo; 
- Decoração e 

disposição dos 

produtos de forma 

atrativa nas lojas; 
- Lojas concentradas 

em localizações 

nobres da cidade; 
- Loja on-line; 
- Falta de estoque de 

produtos específicos; 
 

- Lojas físicas em 15 

estados Brasileiros; 
- 8 lojas na cidade de 

São Paulo; 
- Disponibilidade de 

alguns produtos em 

farmácias e 

supermercados; 
- Lojas em grandes 

shoppings da cidade; 
- Loja on-line; 
- Prazo de entrega de 

compras on-line 

relativamente alto 

- Disponível em 

vários estados 

brasileiros e no 

mercado 

internacional; 
- Quantidade 

significativa de lojas 

na cidade de São 

Paulo; 
- Loja on-line; 
- Decoração atrativa. 
 

- Lojas 

concentradas no 

centro da cidade 

de São Paulo; 
- Loja on-line; 
- Decoração de 

lojas físicas 

atrativa; 
- Revendido em 

outros centros de 

cosméticos. 
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 (frete normal, 

podendo chegar a 27 

dias); 
- Decoração atrativa 

das lojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROMOÇÃO 

-Redessociais 

atualizadas e 

interativas com os 

clientes; 
- Disponibilização de 

SAC; 
- Site sem aba 

institucional; 
- Site pouco atrativo e 

não otimizado (difícil 

navegação); 
- Pouca divulgação. 
 

- Rede social Twitter 

desatualizado (2015); 
- Presente nas redes 

sociais Facebook e 

Instagram 

(atualizados 

constantemente); 
- Disponibilização de 

SAC e “Perguntas 

Frequentes”; 
- Site atualizado, 

atrativo e otimizado 

(fácil navegação); 
- Aba no site com 

informações 

Institucionais da 

marca e seus valores. 
 

- Grande quantidade 

de seguidores nas 

redes sociais; 
- Expressiva 

interação com 

clientes via redes 

sociais; 
- SAC apenas via on-

line, não foi 

encontrado o 

telefone de 

atendimento ao 

público; 
-Site atrativo e 

otimizado (fácil 

navegação); 
- Aba no site com 

informações 

Institucionais da 

marca e seus 

valores. 

- Pouca interação 

nas redes sociais; 
- Posts do 

Facebook pouco 

atrativos; 
- Site pouco 

atrativo; 
- Disponibilização 

de SAC; 
-Site atrativo e 

otimizado (fácil 

navegação); 
- Aba no site com 

informações 

Institucionais da 

marca e seus 

valores. 
 

Fonte: Eagle Vision  

 

*A LUSH expõe em suas lojas os produtos, como sabonetes sem embalagens dando liberdade ao 

cliente para escolher o tamanho que desejar, respeitando a quantidade mínima estabelecida pela 

empresa, embalando-os apenas quando o cliente for levar o produto. 

** Não informam quais são os tipos de cartões aceitos na loja on-line. 

 

2.5 COMPOSTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

 
O composto de Relações Públicas proposto por Manoel Marcondes Neto, 

caraterizado pelos 4R’s: Reconhecimento, Relacionamento, Reputação e 

Relevância traz características essenciais da organização sob as perspectivas 

das Relações Públicas. O autor aponta as Relações Públicas como função 
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administrativa, sendo assim, é fundamental que o profissional de RP saiba 

gerenciar os processos de uma companhia, bem como trazer resultados. 

 Assim como as ferramentas utilizadas anteriormente, esta é indispensável, 

pois são quatro pontos chave para se obtersucesso no negócio, além disso, 

contribui para o planejamento estratégico, pois será avaliado qual é o cenário 

atual da LUSH em cada item, comparando-o aos concorrentes, a fim de verificar 

os principais fatores a serem trabalhados pela agência Eagle Vision. 
 

2.5.1 Reconhecimento 
 
 Segundo Marcondes Neto (2012, p. 43), “O reconhecimento é a 

propriedade de um ente (indivíduo, causa, marca ou organização) ser identificado 

por seus públicos de interesse, ditos stakeholders, com distinto, único [...] e ser 

assim reconhecido pelo conjunto maior desses públicos: a sociedade. ” 

 Em vista disso, consiste no modo como a organização propõe o 

reconhecimento social, de forma que transpareça sua identidade, a fim de torná-la 

conhecida pelos públicos, criando uma referência sobre a mesma. O autor 

considera quatro vertentes fundamentais para a consolidação deste 

reconhecimento: o estabelecimento de uma identidade; a gestão de marca; a 

construção de uma imagem de marca e a produção de uma propaganda 

institucional. 
 

2.5.2 Relacionamento 
 
 Principal atividade das Relações Públicas, o relacionamento de uma 

organização, se bem executado, garante resultados para a mesma. Desse modo, 

é necessário que haja uma gestão especializada na qual se avalie a forma como 

a organização administra os veículos comunicacionais com os stakeholders e 

como isto reflete em seu entorno. De acordo com Marcondes (20012, p.52), o 

relacionamento organizacional, esquematicamente, é atendido por meio de quatro 

práticas: relações com o público interno; atendimento ao público externo; 

ouvidoria e mediação de conflitos. 
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2.5.3 Relevância 
 
 Referem-se às atitudes de uma organização que faz com que esta tenha 

uma característica própria a fim de se destacar no mercado e sair da “mesmice” 

da concorrência. As quatro práticas que podem contribuir para a relevância são: 

pesquisa de opinião; patrocínio, eventos e marketing social (MARCONDES, 2012, 

p. 65). Para o autor (2012, p.60), “uma vez obtida, relevância será algo que se 

manterá com, além de atitudes, comunicação institucional cuidadosamente 

planejada”. 
 

2.5.4 Reputação 
 
 É a imagem formada de uma organização sob a ótica dos stakeholders, 

logo, é necessário que as tomadas de decisão contribuam para uma boa 

reputação. Para Marcondes (2012, p.67), “a reputação será resultado das 

seguintes táticas: estudo dos públicos; comunicação institucional; divulgação e 

gestão de crises de imagem pública. ” Portanto, segundo o autor (2012, p.66) 

“construir uma reputação é algo que advirá de uma sucessão continuada de 

atitudes, decisões, comunicações com o público e apoio a projetos de terceiros”. 
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Tabela 24: Composto de Relações Públicas 

4 R´S LUSH GRANADO      VYVEDAS THE BODY 

SHOP 

    
R

EC
O

N
H

EC
IM

EN
TO

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
       R

EL
A

C
IO

N
A

M
EN

TO
 

-Combatemos testes 
em animais; 
 
- Apresentam os 
produtos mais frescos; 
- Priorizam a compra 
ética;  
 
- São 100% 
vegetarianos;  
- Produtos feitos à 
mão, 
 
- Produtos com 
embalagens “pelados” 
ou sem embalagens. 
 

- Botica mais antiga 
do Brasil, desde 
1870;  
 
- Lojas com ambiente 
de farmácia do 
século XIX, 
 
- Farmacêuticos 
presentes em todas 
as lojas. 
 

- Defensor da 
natureza,  
 
- Utiliza ingredientes 
naturais e está ligada 
a harmonia e bem-
estar.  
 

- Loja de 
qualidade e de 
preço justo, 
 
- Voltada às 
questões 
humanas e 
socioambientais. 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
R

EL
A

C
IO

N
A

M
EN

TO
 

   

- Redes sociais: 
Facebook,Twitter, 
Youtube,Instagram, 
Pinterest, 
Tumble,Snapchate 
Google+ e site; 
 
- O atendimento ao 
cliente se dá por meio 
do SAC no próprio 
site; 
 
- Há uma aba de 

conteúdos (LUSH 

Times) sobre o meio 

ambiente, produtos e 

beleza, podendo ser 

compartilhada pelo 

Facebook, Twitter e 

Google+, como 

também fazer 

comentários. 

 

 - Há um grupo no 

Facebook com 

funcionários, ex-

funcionários e clientes 

para interagirem 

acerca da marca 

LUSH. 
 

-Dispõe de páginas 
no FacebookeTwitter; 
- Comunicação 
através do SAC e 
telefone, 
- Endereços das lojas 
(com telefone e 
horário de 
funcionamento) e 
clipping no próprio 
site: com vídeos e 
notícias sobre os 
produtos. 
 

 

- Utiliza 
TwittereFacebook; 
 
- Tem o Blog no 
próprio site, 
divulgando notícias 
acerca de produtos 
naturais; 
 
- O contato é dado 
através de telefone e 
e-mail da matriz. 
Para entrar em 
contato com a loja 
conceito, está 
disponível o telefone 
e e-mail.   Também é 
possível mandar uma 
mensagem através 
do site, 
 
-Para receber 
newsletter, é 
necessário cadastrar 
o e-mail. 
 

-Está presente no 
Facebook e 
Instagram; 
 
-O contato no site 
se dá através de 
mensagem (chat) 
e e-mail, 
 
-Para receber 
newsletter, é 
necessário 
cadastrar o e-
mail. 
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- Campanhas de 
comunicação de 
cunho socioambiental;  
- “Padaria” LUSH: os 
produtos são feitos 
pelos funcionários e 
dá a impressão de 
cozinharem algum 
prato; 
 
- A foto do funcionário 
(em forma de charge) 
é estampada na 
embalagem produzida 
pelo mesmo; 
 
- Cada produto tem 
uma sensação, 
experiência única; 
 
- Não realiza teste em 
animais: a tradicional 
imagem dos coelhos 
brigando reforçam 
essa ideia. 
 

-Selo FSC (Forest 

StewardshipCouncil, 

ou Conselho de 

Manejo Florestal) o 

selo verde mais 

reconhecido no 

mundo e está 

presente em cerca 

de 80 países; 

- Produtos são 

certificados pelo PEA 

(Projeto Esperança 

Animal), desde 2006, 

uma entidade 

ambiental que tem 

como objetivo 

difundir os direitos 

dos animais a partir 

da conscientização 

de práticas de maus-

tratos, da posse 

responsável e do 

valor da vida animal, 

-Em parceria com a 

fundação RIOZOO, 

participa do projeto 

Adoção é o 

Bicho!,sendo de 

cunho ambiental e de 

conservação das 

espécies ameaçadas 

de extinção.  

 
 
 

- Ações de 

sustentabilidades 

existentes; 

 

-Linha de produtos 

certificados por órgão 

internacional; 

 

- Envolvimento com 

projetos sociais, mão 

de obra justa e 

preservação do meio 

ambiente, 

-Certificação 
Ecocert; 
 
 – Linha Açaí Organic 
Brasil-Compromisso 
com o meio 
ambiente. 
 
 

- Desde 1994 
ajudam a angariar 
fundos para a 
conscientização 
global sobre a 
violência 
doméstica; 2004 
doaram-se mais 
de 12 milhões de 
reais para a 
prevenção, o 
apoio e a 
proteção das 
mulheres e 
crianças que 
sofrem de abuso,  
 
- Primeira 
empresa 
internacional a 
introduzir a ideia 
do comércio justo 
e ético com as 
comunidades e 
fornecedores, em 
1987; 
 
- Community Fair 
Trade (Comércio 
Justo com a 
Comunidade): 
obtêm-se os 
ingredientes de 
primeira 
qualidade, 
negociando de 
forma justa com 
os agricultores, 
artesãos e com as 
cooperativas 
rurais, além de 
empregar 
milhares de 
pessoas. 
 
- Integrante das 
marca L’oreal 
Brasil. 
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- Possui 16,617 likes 

no Facebook; os posts 

dos seguidores feitos 

até o dia 25 de abril de 

2016 são referentes a 

elogios no 

atendimento e 

produtos; perguntas 

sobre produtos que 

saíram de estoque; 

formas de pagamento 

e reembolsos que não 

foram feitos, dúvidas 

de compra on-line e 

reclamação de alguns 

produtos que não 

agradaram; 

 

- Há bastante 

interação na página e 

poucos 

compartilhamentos.  

-No índice geral 

(27/04/13 a 26/04/16) 

da marca no Reclame 

Aqui, 87,5% das 

reclamações foram 

atendidas, 77,8% 

voltaria a fazer 

negócio e 100% dos 

problemas foram 

solucionados. O tempo 

de resposta é de 1 dia, 

23 horas. A marca é 

avaliada como ótima. 
 

-Pelo Reclame Aqui, 
75,3% das 
reclamações foram 
atendidas, 46% 
voltaria a fazer 
negócio e apresenta 
65,5% do índice de 
solução, no período 
de 27/04/13 a 
26/04/16. De 352 
reclamações, 87 não 
foram atendidas. O 
tempo de resposta é 
de 8 dias e 14 horas. 
A marca está 
avaliada como ruim; 
 
-Possui 78,821likes 
na página do 
Facebook. Os posts 
referentes à 
promoção e aos 
produtos possuem 
mais curtidas e maior 
número de 
compartilhamentos. 
 
 

-Possui 26.277 likes 
no Facebook. Os 
posts são bem 
interativos e 
apresentam bastante 
curtidas, 
compartilhamentos e 
a maioria dos 
comentários são 
positivos; 
 
- Todas as dúvidas 
dos seguidores são 
respondidas e 
recebem curtidas da 
própria página; 
 
-No Reclame Aqui, 
durante o período de 
27/04/13 a 26/04/16, 
foram feitas 8 
reclamações e 
apenas 1 foi 
atendida. O tempo de 
resposta é de 8 dias, 
6 horas. Está 
avaliada como boa. 
 
 

 -Pelo site 

Reclame Aqui, a 

marca possui uma 

boa avaliação. 

89,1% das 

reclamações 

foram atendidas e 

63% voltariam a 

fazer negócio, 

sendo 85,2% o 

índice de solução; 

 

 -De 55 

reclamações, 49 

foram atendidas, 

isso no período de 

28/04/13 a 

27/04/16. O 

tempo para 

responder é de 2 

dias, 14 horas, 

 

-Na página 

Facebook há 

4,773,762 likes, 

muitos elogios e 

apresenta uma 

avaliação de 4,8 

estrelas. 

Fonte:Eagle Vision  

 

2.6 CONCLUSÃO DA ANÁLISE DE CONCORRÊNCIA 
 

Mediante a análise das variáveis presentes no Composto de Marketing e 

no Composto de Relações Públicas, verificamos que a LUSH se destaca pelos 

seus produtos frescos e atendimento, de acordo com os comentários de clientes 
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verificados por meio das redes sociais e no site Reclame Aqui, até mesmo 

quando comparado aos concorrentes. 

Todas as lojas analisadas, tanto da LUSH quanto as de seus concorrentes 

estão bem localizadas, desta forma, onúmero de unidades presentes em São 

Paulo, de seus concorrentes, se equipara ou ultrapassa a quantidade da LUSH, 

desse modo, é fundamental que esta fortaleça os seus diferenciais e se destaque 

no mercado, para que a quantidade de lojas disponíveis não se transforme em um 

ponto fraco da marca. 

Em relação ao âmbito dos produtos, a LUSH está compatível com seus 

concorrentes, além de superá-los em garantia de produtos frescos, os artigos se 

destacam e possuem qualidade, porém a marca ainda não se sobressai em 

relação a seus concorrentes mais fortes, apesar de possuir muitos canais de 

comunicação, a marca não tem um grande reconhecimento no mercado 

brasileiro. Sendo assim, a comunicação deve ser otimizada pelos meios já 

existentes, a fim de manter o bom relacionamento com clientes e prospects. 

Foram verificados que os preços da LUSH têm relativamente uma média 

mais alta do que seus concorrentes, porém, como a empresa desenvolve 

produtos que se destacam e são considerados Premium, ela pode utilizar 

algumas estratégias de compra, assim como seus concorrentes, que 

disponibilizam kits mais acessíveis e frete grátis, para atrair ainda mais os 

clientes. Como o intuito da marca é atingir todos os públicos, é necessário que 

haja uma estratégia voltada ao perfil de cada cliente, mesmo que os produtos 

tenham um valor maior, comparados a marcas populares, isto será superado 

devido ao valor agregado da marca. 

Seus PDVs (Ponto de Venda) são bem localizados e com boa distribuição 

dos produtos, o que atrai o público alvo, em contrapartida, o e-commerce é 

prejudicado, pois o cliente não consegue ter informações anteriores, como frete, 

preenchimento de dados, podendo acarretar na desistência da compra. 

A LUSH possui boa comunicação em suas redes sociais, além de ser 

atualizada constantemente com publicações acerca das novidades e dos 

produtos LUSH, há interação com os clientes nestes meios, no entanto, poderia 

aderir algumas técnicas de otimização dos mesmos, para que ela seja mais 

reconhecida, pois ainda possui um número pequeno de seguidores em relação 
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aos seus concorrentes, que possuem mais likes nas páginas e nos posts, além de 

apresentarem um número maior de compartilhamentos em relação à LUSH. 

Ademais, seu site é visualmente pouco estratégico, o que dificulta a 

navegação de quem procura algum item específico e não possui campo 

institucional, distanciando o cliente das informações da própria empresa, diferente 

dos concorrentes, que disponibilizam uma aba com todo o histórico, missão, visão 

e valores, pontos necessários para criar um vínculo e proximidade com os 

consumidores. 

Como mencionado, o atendimento e o relacionamento com o cliente 

personalizado da LUSH são um fator diferenciado, pois os funcionários estão 

sempre dispostos a ajudar o consumidor na compra dos produtos e também a 

solucionarem os problemas através dos canais de comunicação. Pelo site 

Reclame Aqui, 87,5% das reclamações foram atendidas, no índice geral de 27 de 

abril de 2013 a 26 de abril de 2016. Fatores como este contribuem, para que a 

marca tenha uma boa reputação e seja reconhecida pelos seus produtos frescos, 

tornando-se relevante no segmento de cosméticos naturais, orgânicos e veganos. 
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CAPÍTULO III - PÚBLICOS ESTRATÉGICOS, RELACIONAMENTO 
E COMUNICAÇÃO 

 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DOS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS 

3.1.1 Mapeamento Lógico dos Públicos Estratégicos 
 

De acordo com Andrade (1989, p.41apud França, 2012, p.20), público tem 

a seguinte definição: 
O agrupamento espontâneo de pessoas adultas e/ou de grupos sociais 
organizados, com ou sem contiguidade física, com abundância de 
informações, analisando uma controvérsia, com atitudes e opiniões 
múltiplas quanto á solução ou medidas a ser tomadas perante ela; com 
ampla oportunidade de discussão, e acompanhando ou participando do 
debate geral por meio da integração pessoal ou dos veículos de 
comunicação, à procura de uma atitude comum, expressa em uma 
decisão ou opinião coletivas, que permitirá a ação conjugada.  

 

Para Fábio França, não basta citar um rol de públicos, mas sim convencer 

de que o nosso trabalho de relações públicas exige que tenhamos os públicos 

definidos de maneira clara, bem como conhecê-lo e compreender sua 

interdependência entre o meio ao qual faz parte e as vantagens que podem ser 

estabelecidas neste convívio. 

O Parlamento Nacional de Relações Públicas estabeleceu que cabe à 

atividade de Relações Públicas “diagnosticar o relacionamento das entidades com 

seus públicos” e “propor políticas e estratégias que atendam as necessidades de 

relacionamento das entidades com seus públicos”. 

Em suma, mapear os públicos de interesse, categorizando-os em tipo de 

público; entender qual o perfil do público a ser estudado, assim como suas 

expectativas; o tipo de relacionamento (legal, social, negócios, político), nível de 

dependência/classificação (essencial constitutivo, essencial não constitutivo 

primário ou secundário, redes de interferência); nível de duração 

(esporádico,diário e outros); objetivos e expectativas da empresa; este processo 

torna-se essencial na escolha dos melhores canais e meios para qual a 

mensagem será dirigida a fim de que se obtenha assertividade nos resultados e 

cumprimento dos interesses para com os públicos envolvidos. 

Em se tratando da essencialidade do mapeamento, o autor afirma: 
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O mapeamento lógico dos públicos contribui para a eficácia dos projetos 
de relacionamentos com os mais diversos segmentos de interesse da 
organização e para a criação de um novo paradigma de comunicação 
dirigida a cada um dos denominados públicos estratégicos da empresa, 
responsáveis pela disseminação de suas estratégias institucionais e 
mercadológicas e pela formação de sua reputação positiva na opinião 
pública. (FRANÇA, 2012, p.121). 

 

Constatou-se que há uma interdependência entre a organização e os seus 

públicos, ou seja, existem aqueles que são necessários para a realização do 

negócio; os que promovem e divulgam a organização e aqueles que podem 

interferir nos resultados. Sendo assim, Fábio França estrutura a Conceituação 

Lógica de Públicos com o intuito de identificar os tipos de relacionamento da 

empresa com os públicos e, ao mesmo tempo, conhecer as características dos 

públicos como: “a que público se dirige; o tipo e o objetivo da relação; o nível de 

dependência, participação e envolvimento; a natureza da relação, sua prioridade, 

temporalidade e as expectativas da relação, tanto por parte da organização como 

dos próprios públicos.” (FRANÇA, 2012, p. 76). As três categorias definidas por 

ele são (FRANÇA, 2012, p. 76 – 81): 
 

Categoria I - Públicos Essenciais 

 Esse grupo refere-se àqueles públicos que são ligados à organização, em 

que ela depende deles para a sua constituição e sobrevivência. 

 Os públicos essenciais dividem-se em: 
 

Públicos Constitutivos da Organização  

São aqueles que possibilitam a existência da organização, fornecendo-lhe 

todos os elementos e recursos para sua constituição, de acordo com suas 

atividades-fim.  
 

Públicos Não Constitutivos ou de Sustentação 

São imprescindíveis, mas não interferem diretamente na constituição da 

organização, mas sim sua viabilização ou manutenção no mercado, enquanto 

colaboram para a execução das atividades-fim.  

Estes ainda podem ser classificados em duas subcategorias: primários e 

secundários. 

Primários: são aqueles dos quais a empresa necessita para a sua viabilização.  
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Secundários: são os públicos que contribuem para a organização, mas em menor 

grau de dependência, portanto, mais facilmente substituídos.   
 

Categoria II - Públicos Não Essenciais 

São os públicos que não estão ligados diretamente à empresa, não fazem 

parte dos fatores produtivos, participam apenas das atividades-meio. “[...] 

definem-se como redes de interesse específico, pelo grau de maior ou menor 

participação nas atividades da organização”.  
 

Categoria III - Públicos de Redes de Interferência 

 No cenário externo das organizações, esses públicos podem interferir no 

negócio ou apoiá-lo.  

 A rede da concorrência compõe-se por qualquer organização que 

apresente os mesmos produtos e/ou serviços aos já produzidos pelas empresas. 

França salienta: “O desenvolvimento da concorrência é extremamente rápido. 

Anteriormente, ele era apenas local: hoje vai além da regional e nacional: é 

global.”. 
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 Tabela 25: Mapeamento de Públicos  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: Eagle Vision 
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3.2 ANÁLISE DO RELACIONAMENTO COM OS PÚBLICOS 
ESTRATÉGICOS 

 
 A conceituação lógica dos públicos determina de maneira estratégica a 

interação da organização com seus públicos de interesse – stakeholders. 

(FRANÇA, 2011, p. 308). O autor elenca doze motivos:  

1. Permite eliminar as distorções e superposição de públicos com a mesma 

denominação das definições tradicionais e introduz inovação importante para 

criar os relacionamentos corporativos. 

2. Permite dar importância ao estudo e à classificação dos públicos como foco 

principal da ação organizacional e do trabalho dos comunicadores, e provoca 

mudança estratégica no processo de comunicação da organização com seus 

públicos de interesse. 

3. Permite desenhar o mapa de públicos e classificá-los de maneira precisa, 

bem como as formas e a importância de sua interdependência com a 

organização. 

4. Permite determinar com segurança as redes de relacionamento corporativo 

pela criação de processos lógicos e inteligentes de relacionamento, 

programados de acordo com o perfil de cada público e o interesse da 

organização. 

5. Permite estabelecer o plano de gestão desses relacionamentos estratégicos 

para que sejam duradouros e produtivos. 

6. Permite a realização de pesquisas de clima organizacional e de expectativas 

de colaboradores ou de outros públicos de modo preciso, pois leva à análise 

de cada momento de inter-relação organização-públicos.  

7. Permite o desenvolvimento da comunicação dirigida de cada público, 

definindo melhor o seu conceito e tornando-a mais direta e eficaz. 

8. Permite realizar com maior sucesso a fidelização dos clientes à empresa e à 

sua marca. 

9. Permite traçar as políticas que devem nortear de maneira permanente e 

uniforme o relacionamento com cada público, bem como determinar os 

objetivos, as metas e as estratégias desse relacionamento. 

10. Permite estabelecer, de maneira eficaz, mudança estratégica na comunicação 

com os públicos pela determinação das mensagens específicas que a eles 
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devem ser dirigidas, e seleção dos vínculos mais indicados para se obter êxito 

nessa comunicação e nos relacionamentos permanentes ou não com cada 

um deles.  

11. Permite criar o plano geral de relacionamento e de comunicação da 

organização com seus públicos estratégicos, fundamentado em princípios 

adequados e bem estabelecidos como condutores dos relacionamentos 

planejados com cada área. 

12. Permite chegar, de fato, à criação e à implementação de um processo 

integrado de comunicação da organização com seus públicos, que a levará a 

contar com uma comunicação uniforme, eficaz e de uma só voz (onevoice). 

 

 

Frente a isso, elencamos os seguintes públicos estratégicos:  

 
Figura 61: Relógio dos Públicos 

 
Fonte: Eagle Vision 

 

Identificamos como públicos constitutivos da LUSH o Governo, 

Administração (Nacional e Internacional) e ANVISA, pois podem interferir na 
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existência da empresa, caso a mesma não esteja enquadrada em suas 

regulamentações. A ANVISA, por exemplo, exige um constante aperfeiçoamento 

das ações de controle sanitário, visando proteção à saúde do consumidor, desse 

modo, estes são relevantes para o cliente.  

Como públicos não constitutivos primário, destacamos: funcionários, 

consumidores efornecedores, pois a LUSH depende deles para a viabilização do 

empreendimento. 

Os públicos não essenciais, que só participam da atividade meio, são: 

mídia (contratada LUSH), quem faz a assessoria e produção de conteúdo da 

LUSH; distribuidor dos produtos da fábrica para as lojas; entregadores de 

produtos de compra on-line; prestadores de serviços (técnicos de 

informática/programadores) e Associações Brasileiras de Cosméticos (ABIHPEC, 

ABC, ADIPEC, ABIFRA), já que não estão diretamente ligados à empresa. 

Finalizando o mapeamento dos públicos, temos como redes de 
interferência os ativistas LGBT, veganos, vegetarianos e contra teste em animais 

e mídias (influenciadores) e editoriais do segmento (on e off); como redes de 

concorrência consideramos os revendedores de produtos LUSH, pelo fato de não 

serem autorizados para comercializarem, e os demais concorrentes diretos que 

atuam no mesmo segmento. 

Após a segmentação dos públicos, a agência Eagle Vision verificou que 

estes são fundamentais para a construção e legitimação do relacionamento com a 

LUSH, como também contribuem nas estratégias, já que focarão no perfil de cada 

um. 
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CAPÍTULO IV - PESQUISA 
 

A pesquisa é utilizada para o levantamento de informações através do 

público-alvo, gerando assim base para estratégias. 
Nosso trabalho é de muita responsabilidade, pois lida com 
organizaçõescomplexas, pessoas, grupos, públicos e opinião pública. (...) 
não dá para improvisar ou ficar nas simples percepções. Temos de nos 
fundamentar com base em dados levantados por meio de pesquisas e 
auditorias especializadas. (KUNSCH, 2003, p.277) 
 

 Segundo Sérgio Roberto Dias, a pesquisa de marketing é uma ferramenta 

para obter a eficiência das campanhas de persuasão. Ele também afirma que os 

administradores praticam a pesquisa porque esperam que os dados por ela 

estabelecidos forneçam-lhe meios de: 
Levar formadores de opinião a persuadir os compradores a preferirem os 
bens (produtos e serviços) que oferecem ao mercado. Criar ou modificar 
produtos ou serviços a fim de obter a preferência dos consumidores. 
Compreender o comportamento das pessoas, para predizê-lo, corrigi-lo 
ou estimulá-lo. (DIAS, 2012, p.5) 

 
Com a pesquisa, é possível extrair informações do público de interesse e 

criar produtos, serviços ou ações que os atraiam para a marca. 

Sérgio Roberto cita que a AMA desde 1987 define pesquisa de Marketing 

como: 
Identificar e definir oportunidades e problemas mercadológicos; Gerar, 
refinar e avaliar ações de marketing; Monitorar o desempenho 
mercadológico; Aprimorar a compreensão do marketing como um 
processo. Onde ela especifica a informação necessária à solução dessas 
questões; Planeja o método de para coletar essas informações; Gerencia 
e implementa o processo de coleta de dados; analisa os resultados; 
comunica seus resultados e suas aplicações. (DIAS, 2012, p.4) 
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4.1 PROJETO DE PESQUISA 

4.1.1PESQUISA EXTERNA I 

4.1.1.1Introdução 
 
 A LUSH é uma empresa, que investe em campanhas cujos temas são 

polêmicos como a discussão sobre a sexualidade, os testes em animais entre 

outros assuntos, a fim de conscientizar a população. 

 De acordo com Samara e Barros (2007), o problema de pesquisa é o 

primeiro e mais importante aspecto a ser definido, pois todo projeto de pesquisa 

deve partir de uma real necessidade de informação, uma vez que, através dele, 

indagações ou dúvidas podem ser respondidas. O problema de pesquisa 

selecionado é “Qual é a reação dos consumidores diante das campanhas 

realizadas pela LUSH?”. 

 A nossa justificativa refere-se ao: 

 

Social 

 Compreender qual é a opinião dos consumidores em relação às 

campanhas de preservação socioambiental da LUSH e se elas geram impacto. 

Além disso, o que pensam os consumidores e como eles se envolvem nessa 

causa junto com a empresa.   

  

Científica 

 Para saber como os consumidores da empresa reagem mediante as 

campanhas, faremos a pesquisa, que será realizada no meio digital, 

especificamente na rede social Facebook, na página do grupo de troca de 

produtos LUSH Brasil.  
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4.1.1.2 Objetivos 
 
 De acordo com Barros e Junqueira (2006), o objetivo da pesquisa é o que 

delimita o foco do estudo e traduz, em nível prático, as ações que levarão ao 

desenho geral da pesquisa, a fim de atingir seus fins. 
 

Geral 

Pretendemos identificar qual é a reação dos consumidores LUSH, 

integrantes do grupo “LUSH Brasil” da rede social Facebook, preocupados em 

consumir produtos que sejam naturais e que não realizem testes em animais, 

diante das campanhas desenvolvidas pela marca.  

 

Específicos 

- Verificar se as campanhas LUSH estão correspondendo às expectativas dos 

consumidores, 

- Identificar se a reação do público é a mesma almejada pela marca. 
 

4.1.1.3. Descrição dos Procedimentos Metodológicos 

4.1.1.3.1 Modelo e Método de Pesquisa 
 
 A agência Eagle Vision optou pela pesquisa qualitativa, visto que 

identificaremos a opinião dos públicos perante as campanhas da LUSH. 

 Segundo Samara e Barros, apud Dornelles (2007), esse método trabalha 

com interpretações, com a finalidade de entender cenários e comportamentos. O 

processo implica em observações, aplicações de questionários, entrevistas e 

análise de dados que devem ser apresentados de maneira descritiva. 

 

4.1.1.3.2 Metodologia de Coleta de Dados 
 
 Realizaremos a pesquisa através do ambiente virtual, por meio da rede 

social Facebook.  
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Material 

 Aplicaremos a pesquisa a pessoas de ambos os sexos, a partir de 18 anos 

de idade e que sejam consumidoras LUSH, pertencentes às classes de consumo 

A e B, além dos públicos de interesse que compartilham a filosofia da empresa. 

 

Meio 

  As pesquisas serão realizadas:  

 Com pessoas de ambos os sexos, a partir de 18 anos de idade na rede 

social Facebook, especificamente no grupo “LUSH Brasil”. 

 

Procedimento 

 Será publicado um questionário (pesquisa qualitativa) no bate-papo do 

grupo “LUSH Brasil” para os consumidores da marca, a fim de filtrar somente 

esse público, visto que nesse grupo também há a presença de funcionários e ex-

funcionários. 

 

Análise pretendida 

 Organizar o material coletado a partir dos fatores encontrados. A análise 

será de caráter qualitativo, a qual abordará a reação do público LUSH acerca das 

campanhas realizadas. 

 Dentro da população já identificada acima, selecionaremos uma amostra 

que seja capaz de nos dar indicadores reais da realidade da pesquisa. 
 

4.1.1.4 Amostragem 
 
 De acordo com DUARTE, 2010, p.68: 

A amostra, em entrevistas em profundidade, não tem seu significado mais 

usual, o de representatividade estatística de determinado universo. Está 

mais ligada à significação e à capacidade que as fontes têm de dar 

informações confiáveis e relevantes sobre o tema de pesquisa. É 

possível, entrevistando pequeno número de pessoas, adequadamente 

selecionadas, fazer um relato bastante consistente sobre um tema bem 

definido. 
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População 

Cidadãos brasileiros consumidores da LUSH do Shopping Pátio 

Higienópolis, Center Norte, Jardins SPA, Morumbi Shopping, Iguatemi Campinas 

ou que comprem através do e-commerce. 

 A amostra definida é de 48 pessoas. Delimitamos essa quantia, já que 

determinamos 20% do número de integrantes do grupo “LUSH Brasil” (242 

membros). 

 	  

4.1.1.5 Abrangência e Período de Estudo 
 
 Faremos pesquisa com pessoas das classes A e B, visto que os produtos 

e/ou serviços da LUSH possuem valores mais elevados em comparação a 

marcas mais populares no Brasil.  

 Selecionamos o grupo “LUSH Brasil”, pois trataremos diretamente com os 

consumidores LUSH, o que nos dará maior probabilidade para atingir o objetivo 

de pesquisa. 

  

4.1.1.6 Cronograma de Execução 

 
 As atividades envolvidas neste projeto de pesquisa serão divididas em 

duas etapas: a primeira fase, para elaboração, terá duração, em ambiente virtual 

nos dias (18 a 25 de julho); a segunda será concluída com base na análise dos 

dados coletados e ocorrerá entre os dias (26 a 31 de julho). 
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Tabela 26: Cronograma de Execução Pesquisa externa I  

ETAPAS MAI JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Planejamento 

de pesquisa 

 

X 

      

Questionário X       

Captação de 

dados 

 X      

Tabulação  X      

Análise  X      

Apresentação       X 
Fonte: Eagle Vision 

 

 

4.1.2 PESQUISA EXTERNA II 

4.1.2.1 Introdução 
 

Como a LUSH é uma marca nova no mercado brasileiro, que preza pela 

sustentabilidade e pela qualidade dos seus produtos naturais, temos como 

problema de pesquisa identificar se “Os consumidores estão se preocupando em 

comprar produtos naturais e/ou artesanais, e que não agridam o meio ambiente?”.  

 Desta forma, trazemos como justificativa a aplicação desta pesquisa, poisa 

empresa tem grande potencial para se expandir. Devemos comunicar, explorar e 

divulgar os valores da organização, o potencial do diferencial da LUSH, em fazer 

seus produtos de forma artesanal e sem testes em animais, 100% produtos 

vegetais e frescos. 

Além disso, está cada vez mais forte a tendência de se preocupar com o 

tipo de produto que consome, e como a LUSH trabalha toda a questão da 

sustentabilidade em seus produtos, mostra que é uma empresa que está 

atualizada e integrada aos dias atuais.  
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4.1.2.2 Objetivos 
 

Geral 

Pretendemos identificar se a população da cidade de São Paulo, mais 

especificamente, pessoas de todos os gêneros, com idades entre 20 e 35 anos de 

idade estão preocupadas em consumir produtos que sejam naturais e/ou 

artesanais e que não realizem testes em animais. Isso se dará por meio da 

pesquisa de campo a ser realizada nos locais: Avenida Paulista, Avenida 

Brigadeiro Faria Lima e Oscar Freire, em horários não comerciais (finais de 

semana). 

 

Específicos 

- Verificar se a marca LUSH está correspondendo às expectativas dos 

consumidores, em se tratando dos produtos naturais e artesanais; 

- Analisar o que chama a atenção (quais produtos e/ou serviços) dos 

consumidores na marca LUSH;  

- Identificar se a marca tem sido divulgada pelos consumidores a futuros 

prospects. 

 

4.1.2.3 Descrição dos Procedimentos Metodológicos 

4.1.2.3.1 Modelo e Método de Pesquisa 
A agência Eagle Vision optou pela pesquisa não probabilística qualitativa e 

quantitativa, visto que não conhecemos as reações e motivações dos públicos a 

serem entrevistados, e assim buscamos compreender se as pessoas estão 

preocupadas em utilizar produtos que sejam naturais e/ou artesanais e que os 

testes de cosméticos não sejam realizados em animais. 

Segundo Samara e Barros, apud Dornelles (2007), esse método trabalha 

com interpretações, com a finalidade de entender cenários e comportamentos. O 

processo implica em observações, aplicações de questionários, entrevistas e 

análise de dados que devem ser apresentados de maneira descritiva. 
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Material 
Aplicaremos pesquisa a pessoas de ambos os sexos, com idades entre 20 

e 35 anos, que sejam da cidade de São Paulo, para que nos ajudem a investigar 

se há uma nova tendência em consumir produtos que sejam naturais/artesanais.  

 

 Meio 
 As pesquisas serão realizadas:  

Com pessoas de ambos os sexos com idades entre 20 e 35 anos, nas 

localidades da Avenida Paulista, Avenida Brigadeiro Faria Lima e Oscar Freire, 

nos finais de semana, já que os cidadãos costumam passear nestes dias. 

 

 Procedimento 
A procura se dará com pessoas de ambos os sexos com idades entre 20 e 

35 anos, a qual será aplicada questionário (pesquisa quantitativa e qualitativa). 

Iremos às localidades da Avenida Paulista, Avenida Brigadeiro Faria Lima e 

Oscar Freire. 

 

 Análise pretendida 

Organizar o material coletado a partir dos fatores encontrados. A análise 

será de caráter quantitativo e/ou qualitativo, a qual abordará se existe uma nova 

tendência de consumir produtos naturais/artesanais, e a preocupação sobre a não 

realização de testes em animais.  

 Dentro da população já identificada acima, selecionaremos uma amostra 

que seja capaz de nos dar indicadores reais da realidade da pesquisa. 

  

4.1.2.4 Amostragem 
 

 Serão aplicados 105 questionários, definidos a partir da amostragem de 

conglomerado e aleatória simples – Região da Av. Paulista, Av. Ibirapuera e 

Oscar Freire. 
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4.1.2.5 Abrangência e período de estudo 

 
 A pesquisa tem o intuito de abordar aleatoriamente os entrevistados, desta 

forma, deixando aberto para que todas as classes sociais possam participar. 

Tais locais foram escolhidos de acordo com sua diversidade cultural e 

perfis.  

 
4.1.2.6 Cronograma de Execução 

 
 As atividades envolvidas neste projeto de pesquisa serão divididas em 

duas etapas: a primeira fase, para elaboração, terá duração, na pesquisa de 

campo nos dias (1 a 8 de julho); a segunda será concluída com base na análise 

dos dados coletados e ocorrerá entre os dias (11 a 15 de julho). 

 
Tabela 27: Cronograma de Execução Pesquisa externa II 

ETAPAS MAI JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Planejamento 

de pesquisa 

 

X 

      

Questionário X       

Captação de 

dados 

 X      

Tabulação  X      

Análise  X      

Apresentação       X 
Fonte: Eagle Vision 
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4.1.3 PESQUISA INTERNA 

 

4.1.3.1 Introdução 
 
 A LUSH é uma empresa que preza pelo atendimento de qualidade, e 

consequentemente, o treinamento de funcionários. Sanar todas as dúvidas dos 

clientes, assim como dos próprios colaboradores, já que há produtos novos 

constantemente, faz parte de sua política. Portanto, o problema de pesquisa é “O 

relacionamento com a central da LUSH Brasil é aberto e transparente com os 

funcionários?”. 

 A justificativa aborda: 

Social 

 Um ambiente de trabalho agradável, ético e com treinamentos constantes 

possibilita um desempenho melhor de todos os funcionários. Assim, a 

comunicação precisa fluir entre as partes para que não haja ruídos e falhas nos 

processos, que prejudiquem a imagem da marca no mercado e na percepção do 

consumidor. 

 

Científica 

 É importante compreender como é o relacionamento com o público interno, 

para que possamos criar ações que melhorem a comunicação entre eles. 
 

4.1.3.2 Objetivos 
 
Geral 

 Identificar como flui a comunicação da LUSH Brasil em todos os níveis do 

organograma, sejam eles funcionários das lojas, da fábrica e do escritório. 

 

Específicos 

- Verificar o relacionamento entre todos os funcionários, 
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- Identificar os métodos de treinamento e aperfeiçoamento dos colaboradores.  

 

 

4.1.3.3 Descrição dos Processos Metodológicos 

4.1.3.3.1 Modelo e Método de Pesquisa 
 
 A pesquisa a ser realizada será exploratória, pois temos como objetivo 

identificar como é o relacionamento entre os funcionários da loja modelo Jardins 

SPA. 

 

Material 

 Aplicaremos a pesquisa a pessoas de ambos os sexos, a partir de 18 anos 

de idade e que sejam funcionários da loja Jardins SPA LUSH Brasil. 

 

Meio 

  As pesquisas serão realizadas:  

 Com funcionários de ambos os sexos, a partir de 18 anos de idade, por 

meio de questionário. 

 

Procedimento 

 Será entregue um questionário (pesquisa quantitativa e qualitativa) a todos 

os funcionários da loja. 

 

Análise pretendida 

 Organizar o material coletado a partir dos fatores encontrados. A análise 

será de caráter quantitativo e/ou qualitativo, a qual abordará qual é o 

relacionamento entre os membros da loja Jardins SPA LUSH Brasil. 

 Dentro da população já identificada acima, selecionaremos uma amostra 

que seja capaz de nos dar indicadores reais da realidade da pesquisa. 
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4.1.3.4 Amostragem 
 
 De acordo com DUARTE, 2010, p.68:  

A amostra, em entrevistas em profundidade, não tem seu significado mais 

usual, o de representatividade estatística de determinado universo. Está 

mais ligada à significação e à capacidade que as Fontes têm de dar 

informações confiáveis e relevantes sobre o tema de pesquisa. É 

possível, entrevistando pequeno número de pessoas, adequadamente 

selecionadas, fazer um relato bastante consistente sobre um tema bem 

definido. 

 

População 

Funcionários da loja Jardins SPA LUSH Brasil. 

 

 A amostra definida é de 5 pessoas. Delimitamos essa quantia, já que 

determinamos 20% do número de integrantes da loja Jardins SPA LUSH Brasil 

(22 membros). 

 

4.1.3.5 Abrangência e Período de Estudo 
 
 Faremos pesquisa com pessoas de todas as classes, visto que são 

funcionários da loja Jardins SPA e a diferenciação não interfere em nossa 

pesquisa.  

 Selecionamos estudar a comunicação entre todos os funcionários, pois o 

nosso intuito no trabalho de conclusão de curso é compreender a imagem da 

LUSH Brasil perante os públicos com que ela tenha contato.  

  

4.1.3.6 Cronograma de Execução 

 
 As atividades envolvidas neste projeto de pesquisa serão divididas em 

duas etapas: a primeira fase, para elaboração, terá duração, no campo nos dias 

(26 a 30 de julho); a segunda será concluída com base na análise dos dados 

coletados e ocorrerá entre os dias (1 a 6 de agosto). 
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Tabela 28: Cronograma de Execução Pesquisa Interna 

ETAPAS MAI JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Planejamento 

de pesquisa 

 

X 

      

Questionário X       

Captação de 

dados 

 X      

Tabulação   X     

Análise   X     

Apresentação       X 
 

Fonte: Eagle Vision 

 
4.2 Conclusão das Pesquisas 

4.2.1 Pesquisa Externa I 
 A pesquisa externa I realizada com os integrantes do grupo LUSH Brasil do 

Facebook entre os dias 13 de julho e 01 de agosto de 2016 teve o objetivo de 

compreender a opinião dos consumidores diante as campanhas realizadas pela 

empresa LUSH.  

 Ao todo foram 9 questões quantitativas e qualitativas e 30 pessoas 

entrevistadas via questionário on-line.  

 40% das pessoas possuem idades entre 18 e 25 anos e 37% entre 25 e 

35. Mais de 43% consome de 1 a 3 vezes por mês os produtos da LUSH e 33,3% 

de forma trimestral, sendo que a maioria compra através da loja física (23 

pessoas) e 10% adquire apenas através do e-commerce. 

 As campanhas da LUSH possuem uma boa visualização: cerca de 70% 

conhece e aprova as ações. 20% dos entrevistados se identifica com a causa 

contra os testes em animais e também 20% se encantou e apoiou a ação 

realizada na vitrine da LUSH Inglaterra. No entanto, ainda há consumidores (23%) 

que não conhecem as campanhas da organização. Além disso, apenas 3% já 
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participou de algum movimento defendido pela LUSH, como os produtos GAY IS 

OK e Charity Pot, cujo fundo arrecadado destina-se à caridade.  

 De todas as causas apoiadas pela LUSH, a não realização de testes em 

animais mobiliza os clientes, que elogiam e percebem o quão importante é para 

que outras empresas sigam o modelo.  

 “Chocante e verdadeira! Conscientizadora através do choque! A campanha 

tinha uma mulher sendo usada como cobaia animal em uma vitrine!” Anônimo. 

 “Testes realizados em humanos. Amei essa campanha pelo fato de 

mostrar a crueldade feita com animais. O ser humano precisa se conscientizar de 

que realmente existem alternativas para a realização de testes sem envolver os 

animais.” Anônimo.   

 

4.2.2.1 Pesquisa Externa II – 1º local Av. Faria Lima 
 

 Escolhemos essa localidade por ser a principal região de negócios da 

cidade de São Paulo, a região abriga, além dos edifícios e corporações 

imobiliárias mais importantes e inovadoras, todo o centro financeiro concentra-se 

lá. Por ter essa grande visibilidade, a região da Avenida Faria Lima foi 

selecionada para ser uma das três localidades de pesquisa de campo, para saber 

como os consumidores estão se comportando, no ato de suas compras, se 

conhecem nosso cliente, se sabem de marcas de cosméticos naturais entre 

outros fatores. 

Com isso, realizamos a primeira etapa da pesquisa de campo na Avenida 

Faria Lima no dia 06 de julho de 2016, as pesquisas foram feitas das 14h00 às 

18h00, ao todo foram entrevistadas 34 pessoas, sendo 22 mulheres e 12 homens. 

Tanto os homens quanto as mulheres tinham o perfil de executivos mais 

investigativos, com a renda média elevada, com o valor entre R$3.000 a R$5.000, 

seguido por mais de R$8.000 e em terceiro lugar de R$5.000 a R$8.000. Nesse 

local, os três concorrentes citados mais de uma vez, a The Body Shop, como 

marca de preferência de um usuário masculino e por duas usuárias femininas, a 

Natura foi a mais citada em ambos os sexos como a empresa mais natural e que 

não agride o meio ambiente, a Vyvedas e a Granado também mencionadas uma 

vez por seus usuários, a marca LUSH não é muito conhecida entre eles, dos 12 
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homens entrevistados, somente 3 conheciam. Desses 3 homens, o que mais 

sabia dos conceitos e políticas da empresa era um americano de Nova Jersey, 

estado onde a marca é muito mais forte e consolidada. No entanto, outros dois 

homens sabiam da LUSH, um conhecia a loja no shopping Center Norte e outro a 

loja Jardins SPA. Já no caso das 22 mulheres entrevistadas, 11 conheciam, 

sendo 4 a loja do Jardins, 4 no shopping Morumbi, 1 no shopping Higienópolis e 3 

fora do Brasil, uma ressalva interessante: essas três mulheres que disseram que 

conhecem a LUSH fora do Brasil, ao ficarem sabendo que tem lojas aqui em São 

Paulo, ficaram surpresas, pois nunca tinham ouvido falar. 

Quando feitas as perguntas, “Se você preza experiências com o produto 

antes da compra”? e “O preço é um ponto de decisão frente a essas vantagens 

que o produto oferece”? Imaginava-se que as respostas seriam todas positivas, 

afinal as duas se completam. Mas os resultados mostraram uma diferença entre 

ambas, de fato a grande maioria de ambos os sexos prezam pelas experiências 

antes da compra, alegando ser importante o contato direto com o que está 

prestes a adquirir, já em relação se o preço é um ponto de decisão, no caso dos 

homens, dos 12 entrevistados, a metade acredita que o preço seja um fator 

decisivo, a outra metade não acha. Já na pergunta se prezam por experiências 

com o produto antes da compra, de 12, 10 disseram que sim, e 2 que não. No 

caso das mulheres das 22 entrevistadas, 20 acham que sim, prezam pelas 

experiências com o produto, contra 2. Quanto ao preço, 15 mulheres acham que 

é um ponto forte frente aos benefícios, contra 7, que não acham.  

Concluímos com essa pesquisa que as pessoas de um modo geral se 

preocupam com o que estão consumindo, com a origem e composição do 

produto, um público majoritariamente executivo, de um padrão mais elevado, com 

o perfil investigativo, questionam-se mais e são mais exigentes no momento de 

decisão da compra.  

 

4.2.2.2 Pesquisa Externa II – 2º local Av. Paulista 
 

A segunda pesquisa em campo foi realizada na Avenida Paulista. Este 

local foi escolhido por ser a avenida mais famosa e simbólica da cidade, palco de 

uma diversidade cultural multifacetária, a região é o lugar mais cosmopolita de 
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São Paulo. A área mais famosa da cidade é uma ótima opção de pesquisa em 

campo, já que várias pessoas transitam por lá dia e noite, além de ser um 

importante centro econômico. 

A pesquisa foi realizada na Avenida Paulista no dia 08 de julho de 2016das 

09h00 às 12h00. Foram entrevistadas 36 pessoas, sendo 24 mulheres e 12 

homens. Pessoas de vários lugares da cidade e da região metropolitana, além de 

alguns turistas. A faixa etária maior dos homens foi entre 15 e 25 anos, seguido 

por 35 e 45 anos. Já entre as mulheres a faixa etária mais abordada foi entre 26 a 

35 anos empatados por 36 a 45 anos. Das 24 mulheres, 11 não usam marca 

específica de cosméticos, 13 usam, Natura e Boticário empatadas com 3 votos 

cada. Nos homens, dos 24 entrevistados, 4 não usam marcas específicas e 8 

usam, nesse caso cada homem votou em uma marca, sendo que um deles citou 

a LUSH como marca específica. O mesmo aconteceu na pergunta seguinte do 

questionário: “Qual marca de cosméticos você acha natural?”, a LUSH recebeu 

um voto, do mesmo homem que conhece a empresa, porém a maioria dos votos 

foi dada a nenhuma empresa, e outros 3 votos para homens que não sabiam se 

existia empresa de cosméticos naturais. Em relação à pesquisa feminina, das 24 

entrevistadas, 8 acham que não tem empresa de cosméticos naturais, seguida 

pela Natura com 7 votos. Dois de nossos concorrentes foram citados, cada um 

com um voto, a Vyvedas e a Granado. Ambos os sexos, de maneira geral, 

pesquisam e acompanham o que estão consumindo, leem rótulos, prezam por 

não agredir o meio ambiente e a maioria disse que se faz testes em animais não 

compra. Ao contrário dos outros locais de pesquisa, a renda é mais baixa, 5 

homens escolheram a opção de R$1.000 a R$3.000 e as mulheres a segunda 

opção de R$3.000 a R$5.000, seguido pela primeira opção também de R$1.000 a 

R$3.000. O resultado das questões 6 e 7 seguiu a mesma tendência da Faria 

Lima, no caso das mulheres, 20 delas prezam pela experiência com o produto, 

porém 4 acham que não, ao pronunciar a questão do preço, 14 acham que ele é 

fator de decisão, contra 10. Na pesquisa masculina teve empate, 9 acham que a 

experiência é importante e 3 não, e sobre o preço, 9 acham que o valor é 

relevante frente às vantagens que o produto oferece, contra 3. Sobre a existência 

da LUSH, a Paulista teve um baixo resultado, dentre os 11 homens, apenas 1 

conhecia e consumia. No caso das mulheres, 18 não conheciam contra 5 que 

conheciam e 1 que já ouviu falar algo sobre a loja.  
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Em suma, podemos observar que o público abordado na Paulista é muito 

contemporâneo, com cabeça mais aberta para coisas novas, atento às mudanças 

culturais, políticas, por exemplo, normalmente com uma renda menor, porém 

exigente tanto quanto o público, no caso, a Oscar Freire ou Faria Lima. A sua 

maioria não conhece a LUSH e acredita que nenhuma empresa seja totalmente 

natural.  

 

4.2.2.3 Pesquisa Externa II – 3º local Rua Oscar Freire 
 

O terceiro e último lugar da pesquisa de campo foi escolhida a Rua Oscar 

Freire, a famosa sexta alameda dos Jardins, o endereço de comércio de luxo na 

América Latina mais admirável, além de ser a oitava rua mais importante do 

mundo nesse mesmo segmento. Na alameda há boutiques mundialmente 

renomadas, com nomes, como Salvatore Ferragamo, Ermenegildo Zegna, Louis 

Vuitton, Dior, George Armani entre outros. Um ótimo endereço para pesquisar, 

pois é a nossa maior referência de mercado de rua na cidade, com o mercado 

“premium”, ademais a existência de um público exigente para contribuir com a 

pesquisa, tem uma loja da LUSH sendo uma “flagship” no mundo.  

A pesquisa ocorreu na Rua Oscar Freire no dia 09 de julho de 2016 entre 

às 09h00 e 13h30. Foram entrevistadas 36 pessoas, sendo 10 homens e 26 

mulheres. A faixa etária foi entre 36 e 45 e de 45 anos em diante, ambos os 

sexos, e por se tratar também de um lugar turístico, havia muitos estrangeiros, 

como chineses, e também brasileiros de outros estados, como Rio Grande do Sul, 

Espírito Santos, Brasília, Cuiabá, Goiânia e Rio de Janeiro. Já os moradores de 

São Paulo eram procedentes de bairros de alto padrão, como Jardins, Campo 

Belo, Itaim, Morumbi, Pinheiros, Alphaville e Vila Mariana.  

Sobre a questão de usar algum produto específico de cosmético, as 

respostas foram bem variadas, entre as mulheres, 3 escolheram a Natura, a The 

Body Shop ganhou 1 voto, a LUSH não foi citada. Na pesquisa masculina 6 

homens não usam nenhuma marca específica e 4 responderam cada um uma 

marca. Na pergunta seguinte, 5 homens responderam que não consideram 

nenhuma marca natural, e em seguida a Natura foi escolhida por 2 homens, no 

caso das mulheres, 7 disseram que não usam nenhuma marca específica contra 



 138 

19 que usam alguma marca, o resultado foi bem diversificado, várias marcas de 

luxo apareceram, como Lâncome, Tania Bulhões, Clinic, Dior Comestics. Um de 

nossos concorrentes foi citado, a The Body Shop, quem teve mais votos foi a 

Natura com 3, seguido de Mary Kay com 2 votos. E na questão seguinte, sobre a 

marca de cosmético considerada natural, 11 disseram que não tem marca natural, 

a LUSH foi citada por 2 mulheres e a The Body Shop também por 2, e a Natura 

por 3 mulheres. Já a L´occitane recebeu 2 votos. Quando perguntado se a 

empresa em que o consumidor compra está de fato preocupada com o meio 

ambiente e não realiza testes em animais, 5 homens disseram que não 

pesquisam e 5 pesquisam, na mídia em geral, por conhecerem a empresa ou 

alguém que trabalhe lá.  No caso das mulheres, 6 não pesquisam e 20 

pesquisam, pelas mesmas ferramentas dos homens. A renda de ambos é alta, 

dentre os homens, 5 têm renda superior a R$8.000, seguido por R$5.000 até 

R$8.000, e nas mulheres, 8 responderam ter acima de R$8.000, seguido também 

por mais 8 que responderam ter entre R$5.000 e R$8.000. Em relação à 

experiência, os homens empataram, 5 disseram que sim e 5 disseram que não. E 

para os homens, 7 responderam que o preço é fator decisivo e 3 contra. E apenas 

3 deles conhecem a LUSH, contra 7 que não conhecem. Nas mulheres, 24 

responderam que sim, que prezam pelas experiências e 2 contra, e sobre o valor 

estar agregado com os benefícios, 16 responderam que sim, contra 10. E um 

empate: 13 mulheres não conhecem a LUSH e 13 conhecem, todas responderam 

a unidade do Jardins SPA. Com isso concluímos que a LUSH é uma empresa 

conhecida nesse público, porém não é lembrada certamente pela falta de 

propaganda, inclusive um dos entrevistados abordou esta questão, dizendo que 

não costuma ver muita publicidade da marca. Quando perguntado se conhecem 

alguma empresa natural, as pessoas não lembram dela, e quando perguntado se 

conhecem a LUSH, eles respondem que sim, alguns disseram que conheciam as 

lojas antigas da LUSH e depois souberam que ela havia retornado ao Brasil, mas 

ainda não tinham frequentado as novas lojas. A LUSH não é lembrada como 

empresa natural à primeira instância, pois não há marketing para que essa ideia 

entre na cabeça dos consumidores, ao contrário de outras que vivem na mídia e 

são lembradas logo, todos que responderam que conhecem a LUSH, não a 

relacionou como marca de cosméticos naturais, ou em outras questões, pois não 

há lembrança no momento de consumir por esses fatos. Sabemos que é política 
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da empresa não fazer propagandas e marketing pago, e sim, prezar pela 

espontaneidade dos veículos e pessoas, no caso, consumidores, blogueiros, 

portanto é preciso fortalecer seu posicionamento em mais lugares, tentar 

emplacar em mais veículos midiáticos, para que haja um maior reconhecimento 

da marca e de seus valores e princípios. Outro fator relevante é a quantidade de 

lojas em relação aos seus concorrentes que escolhemos: Vyvedas, The Body 

Shop e Granado. Eles têm muito mais lojas se comparado à LUSH, e mesmo com 

pouca mídia, foram mais lembradas nos três pontos em que a pesquisa foi 

realizada.  

 

 
4.2.3 Pesquisa Interna 

 

O objetivo desta pesquisa foi identificar como flui a comunicação da 

LUSHBrasil com os funcionários da loja Jardins SPA, bem como verificar o 

relacionamento entre todos os funcionários, identificar os métodos de treinamento 

e aperfeiçoamento destes e compreender suas satisfações e motivações em 

relação ao trabalho. 

Entregamos as pesquisas ao responsável da loja, no dia 26 de julho de 

2016 (terça-feira), às 10h e retiramos no dia 29 de julho (sexta-feira) às 17h. Vale 

ressaltar que demos esse período de 4 dias, para que os entrevistados 

respondessem com segurança e veracidade e pelo fato da maioria folgar no início 

da semana. Foram entrevistadas 19 pessoas do total de 22 funcionários, sendo 

63% feminino e 37% masculino, as quais 58% pertencem às faixas etárias de 18 

e 25 anos. Quanto à natureza das atividades, 58% faz parte de 

atendimento/vendas e os outros 42% são distribuídos em: gerente trainne, 

terapeuta do SPA e staff. 

 Referente à experiência, 39% das pessoas estão há mais de 1 ano na 

LUSH, seguido por 44% divididos em 3 a 6 meses e 1 a 3 meses, e 17% que 

trabalham entre 6 a 9 meses; apesar das diferenças, 58% passou por mais de 5 

treinamentos e 48% de 2 a 5. Percebemos que as repostas das seguintes 

questões “Você está satisfeito com a sua remuneração?” e “O salário e os 

benefícios afetam diretamente a execução do meu serviço?” encaixaram-se, pois 
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na primeira, 39% diz que o salário está “mais ou menos” e na segunda, 61% 

acredita que a remuneração afeta diretamente na execução de sua atividade, 

logo, neste caso, nota-se que o serviço será bem feito se o funcionário estiver 

satisfeito com o salário. Em contrapartida, 63% asseguram que o relacionamento 

com a equipe é excelente, seguido de 37% bom, o que favorece o ambiente 

organizacional. 

No que diz respeito à comunicação, 37% acreditam que a divulgação 

interna entre os funcionários é boa, seguido de 32% que consideram muito fraca. 

Na pergunta “Você possui abertura para negociar/falar sobre benefícios?” houve 

um empate de 37% entre “sim” e “não”. Já na relação entre a diretoria da LUSH 

Brasil e os funcionários, 37% se dizem satisfeitos, 27% mais ou menos 

satisfatória e 26% pouco satisfatória. Quanto à frequência desta, 37% declara que 

é diária, 37% “só quando têm eventos/mudanças” e 21% “1 a 2 vezes na 

semana”. Quanto aos meios utlizados, 32% diz que se dá por e-mail, 26% 

presencial e 21% pelas redes sociais. 72% alegam que a LUSH Brasil tem um 

relacionamento aberto com os funcionários, entretanto, 28% diz que não possui. 

Quanto às ideias e sugestões expostas, 44% dizem que são aceitas, 

entretanto, 22% diz que “ninguém se importa com que falo” e 17% diz que quando 

opinam, estas são rejeitadas. Além disso, 63% acreditam que tem abertura para 

falar com alguém superior ao seu nível hierárquico e 27% diz que às vezes. 

Levando em consideração a pergunta “Você se sente reconhecido pelo trabalho 

que executa?”, 48% afirmam que sim e 47% se sentem pouco reconhecidos. 53% 

declaram que estão satisfeitos em trabalhar na LUSH, contra 21% que se sentem 

pouco satisfeitos.  

Sobre os motivos pelos quais trabalham na LUSH, os principais são: “as 

causas que a LUSH apoia”, “gosto do que faço” e “oportunidade de crescimento” 

sendo 25%, 17% e 14% respectivamente. 

Concluímos que os funcionários de um modo geral estão satisfeitos em 

trabalhar na LUSH e gostam do que fazem, entretanto é necessário que estes 

sejam mais valorizados, a começar pela comunicação da LUSH Brasil com os 

mesmos, visto que são peças fundamentais, para que executem o serviço com 

qualidade. 
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5.  DIAGNÓSTICO 

 
O diagnóstico é uma ferramenta essencial para identificar os 

levantamentos a partir do histórico, análise de cenário e pesquisas realizados no 

planejamento, a fim de construir o Plano de Relações Públicas. 

Para analisar o cliente LUSH Brasil, com a “flagship”14 Jardins SPA, a 

agência Eagle Vision levantou e recolheu dados mediante as pesquisas, com o 

intuito de produzir o plano que seja voltado à auditoria de imagem conforme a 

proposta inicial do projeto, visto que promoverá a imagem e os valores da 

organização perante os públicos de interesse e a comunidade, para a tornarmos 

como referência no mercado natural e sustentável de cosméticos. 

A LUSH Cosméticos Frescos Feitos à Mão é uma marca de produtos de 

cosméticos naturais, vegetarianos e veganos, inaugurada na Inglaterra em 1995, 

que retornou ao Brasil em 2014, após a tentativa falha no ano de 1999 que 

culminou no fechamento das portas em 2007. A empresa é marcada por suas 

campanhas ativistas, além de seu posicionamento sustentável e contra testes em 

animais. A agência Eagle Vision identificou o potencial que a marca tem neste 

mercado, devido seu posicionamento, como o layout das lojas, a forma de 

atendimento e os produtos personalizados e produzidos à mão. 

A agência Eagle Vision elaborou o diagnóstico por meio da avaliação do 

perfil da LUSH Brasil, do ambiente setorial, do macroambiente de negócios, da 

análise benchmarking, bem como da comunicação, e ainda, do apanhado dos 

principais pontos que influenciam a LUSH e que foram levantados na análise 

SWOT, aplicação dos 4’Ps e 4R’S e considerando seus principais públicos, 

através do mapeamento de públicos e não obstante, da avaliação dos resultados 

das pesquisas aplicadas. 

Conforme a elaboração do briefing, verificou-se que a marca tem um 

catálogo de produtos variados e versáteis e, destaca-se por seus valores, os 

quais são demonstrados por meio de campanhas e apoio a causas a favor das 

minorias, da sustentabilidade, da fabricação, o armazenamento e a disposição 

                                                
14 Termo utilizado para expressar o “universo do varejo como a loja, onde a essência da marca 
estará representada de uma maneira inovadora, devido ao altíssimo grau de investimento 
envolvido e conceito revolucionário, demonstrando sua grandeza e posição no segmento de varejo 
ao qual pertence”, de acordo com a Âme Consultoria. 
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dos produtos, sendo que a LUSH preza pelo layout mercearia, sendo assim, 

muitos deles ficam expostos e são vendidos sem embalagem. Ressaltamos que a 

organização não realiza testes de cosméticos em animais, principal causa 

abordada e reconhecida internacionalmente. No Brasil, a LUSH encontra 

dificuldades para ser vista como natural, no segmento de cosméticos, no entanto, 

a agência Eagle Vision acredita em seu potencial, e ao final desse diagnóstico 

traçará estratégias para auxiliar em seu desenvolvimento no mercado brasileiro. 

 Ao analisar o macroambiente no qual a organização está inserida, 

averiguamos que há pontos favoráveis para o crescimento e a consolidação da 

marca no país, já que as preocupações com o consumo consciente vêm 

crescendo cada vez mais, o que leva o consumidor considerar a origem do 

produto e formas de fabricação, e consequentemente ao aumento da compra de 

mercadorias eco friendly15, além da preocupação estética que vem sendo 

explorada e valorizada na população brasileira e mundial. 

Tendo em vista a análise de benchmarking, identificamos que a LUSH 

destaca-se pelos produtos frescos, artesanais e de qualidade, atendimento e 

relacionamento personalizados com o cliente, o que leva a considerarmos a 

marca como Premium16, seus pontos de venda estratégicos, localizados em 

regiões de circulação predominantes das classes A e B, contudo a LUSH ainda 

sofre com alguns problemas de reposição de produtos, os quais são importados 

da LUSH UK, sua sede, fragilizando assim a marca mercadologicamente e no 

relacionamento com os clientes, já que, com isso, muitas mercadorias não são 

proporcionais à demanda.  

Pelo fato da LUSH Brasil não seguir o padrão de logomarca, além de não 

fornecer as mesmas informações a consumidores e mídias digitais, o trabalho de 

divulgação da empresa sofre um entrave, visto que a comunicação deveria 

percorrer as políticas determinadas. 

De acordo com a análise dos veículos de comunicação já utilizados, 

verificamos que a LUSH deve otimizar seus veículos já existentes, investindo em 

suas redes sociais, com mais publicações, interação com o público, posto que 

                                                
15 A empresa e o consumir estão preocupados com os meios que lhes cercam, de acordo com o 
blog Eu Sem Fronteiras. 
16 “Premium é o que se sente, não o que se vê.” Pequeno Guru. Em outras palavras, o produto é 
percebido como superior em função da qualidade, produção e matéria-prima diferenciada, sendo 
comercializado com um preço elevado aos concorrentes da mesma categoria. 
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seja um meio de maior expansão atualmente para comunicação, ademais ser um 

meio espontâneo e interativo, que não são necessários investimentos publicitários 

pagos para sua expansão e solidificação. É necessário ressaltar que a LUSH tem 

uma quantidade inferior de seguidores nas redes sociais em relação aos seus 

concorrentes. 

 Tornar o site mais estratégico e informativo, aproximando os clientes e 

prospects das informações da empresa (missão, visão e valores) é essencial, já 

que e-commerce é a nova forma de conhecer e comprar, desse modo, este 

precisa ser ampliado a fim de fortalecer e facilitar a navegação, podendo ser 

feitas modificações simples como, fornecimento de dados de compras, 

acompanhamento do frete e entrega do produto aos consumidores.  

Após a realização das pesquisas de campo, a agência concluiu que a 

LUSH é uma organização conhecida pelos públicos entrevistados, 

majoritariamente, classes A e B e aqueles que têm afinidade com a filosofia e 

valores da empresa. A LUSH não é lembrada como empresa natural à primeira 

instância, pelo público em geral, pois não há divulgação para que essa ideia seja 

internalizada pelos consumidores, ao contrário de outras, como Natura, Boticário 

e Avon, que têm presença frequente na mídia e são recordadas, mesmo que 

essas não sejam naturais, foram citadas nas pesquisas realizadas. 

Por políticas da marca, não há a realização de propagandas e marketing 

pago, no entanto, ela preza pelo marketing espontâneo dos consumidores, seja 

em redes sociais, blogs ou grupos de discussões e também pela propaganda 

verbal de uma pessoa para outra, logo é preciso fortalecer seu posicionamento, 

repercutir em grandes veículos midiáticos, para que haja um maior 

reconhecimento da marca juntamente a seus valores e princípios. Outro fator 

importante é a quantidade de lojas em relação aos seus concorrentes que 

escolhemos analisar: Vyvedas, The Body Shop e Granado. Eles têm muito mais 

unidades se comparado à LUSH, por conseguinte a possibilidade dos públicos 

conhecê-los é muito maior, como apontaram as pesquisas qualitativas realizadas 

nos três pontos.  

Por meio de entrevistas e a análise de comunicação interna feita com os 

funcionários da unidade Jardins SPA, foi constatado que a comunicação deve ser 

aperfeiçoada, pois 28% dos funcionários acredita que não possui o 

relacionamento aberto com a LUSH Brasil. De acordo com as pesquisas 
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realizadas, o canal de comunicação mais citado, no qual eles recebem 

informações da empresa, foi o e-mail, seguido do presencial e redes sociais. 

Percebemos que as ferramentas utilizadas não engajam os funcionários, desta 

maneira, deixam-nos desintegrados no ambiente organizacional, podendo 

interferir no atendimento da loja. A maioria dos funcionários trabalha na LUSH há 

mais de 1 ano, e possui faixa etária entre 18 e 25 anos, simpatiza-se com a 

proposta da empresa e gosta do que faz, mas, em relação à valorização, 

percebe-se que muitos se sentem pouco reconhecidos, estão pouco satisfeitos 

com os salários e benefícios da LUSH, e quando expõem ideias e sugestões, 

geralmente não se importam com o que dizem ou são rejeitadas. 

Por meio de buscas realizadas sobre a presença da LUSH Brasil nas 

mídias digitais e impressas, concluímos que a empresa não possui grande 

visibilidade pública. As matérias publicadas sobre ela foram mais pontuais 

durante a volta da marca ao Brasil, em 2014. Atualmente apresentam-se poucos 

relatos de blogueiras.  

Diante deste contexto, definimos que os públicos estratégicos que 

trabalharemos são consumidores das redes sociais, quanto ativos na loja Jardins 

SPA; imprensa, na qual focaremos principalmente os influenciadores (Blog, 

Instagram, Snapchat, Facebook e Youtube) e funcionários da loja Jardins SPA. 

Uma vez realizado o diagnóstico, a agência Eagle Vision desenvolverá um 

plano de Relações Públicas com programas e ações, a fim de sanar as 

deficiências comunicacionais da LUSH Brasil, para torná-la mais conhecida; 

enraizar e sustentar a prospecção e relacionamento com seus públicos 

estratégicos, e para fortalecer sua imagem.  

 

 

6. PLANO DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
 
O Plano de Relações Públicas que será apresentado neste capítulo contêm 

propostas elaboradas pela agência Eagle Vision de acordo com as necessidades 

encontradas na marca LUSH Brasil, que foram baseadas nas informações 

coletadas anteriormente e, descritas no diagnóstico expondo as necessidades e 

pontos a serem melhorados, para que a sua imagem no Brasil esteja compatível e 

tão reconhecida quanto a de outros países. As campanhas foram traçadas 
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estrategicamente e, com o auxílio das ferramentas de relações públicas, 

fortaleceremos e reposicionaremos a imagem da empresa no Brasil. 

 

6.1 Objetivo geral: 
 

Este Plano de Relações Públicas tem como objetivo fortalecer a imagem 

da LUSH Brasil, bem como as relações com seus stakeholders. Portanto, 

aumentar a visibilidade diante de seus produtos e suas causas defendidas. 

 

6.2 POSICIONAMENTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
 
 O mundo está em constante transformação, acompanhar todas as 

mudanças em tempo real não é uma tarefa fácil, principalmente para o 

profissional de Relações Públicas que trabalha com grande fluxo de informação e 

fica responsável por compreender as tendências para aplicar na organização 

onde atua. Administrar o relacionamento entre a organização e os públicos-alvo é 

uma das particularidades das Relações Públicas, sendo assim, o profissional 

traça os objetivos para colocar em prática ações que possibilitam de fato essa 

ligação, a qual haja interação entre ambas as partes. 

A LUSH Brasil possui a sua imagem muito atrelada aos valores da marca, 

no entanto, as lojas do Brasil não são tão conhecidas e reconhecidas, 

principalmente pela questão natural. Portanto, a agência Eagle Vision se 

compromete em realizar o trabalho de auditoria de imagem e fixar a marca LUSH 

na mente dos públicos de interesse, tendo como base a flagship Jardins SPA. 
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6.3 QUADRO-RESUMO 
 

Tabela 29: Quadro-Resumo 

CAMPANHAS PÚBLICO ALVO AÇÕES OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 

LUSH NA PARADA 

 
 
 
 

Consumidores que 
compram na loja 
física e virtual; e 

prospects 
 

 
 

Psiu, escuta o 
babado! 

 
LUSHMobile: Close 

to You 
 

Mundo LUSH 
 

4YOU 

- Aproximar o público 
à marca; 

- Tornar a marca 
referência no 

segmento natural; 
- Despertar a 

consciência acerca 
do consumo 
consciente e 
sustentável; 

- Levar conhecimento 
sobre a LUSH Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 

3 I’S - INOVAR, 
INVESTIR E 

IMPLEMENTAR 

 
 
 
 
 
 
 

Funcionários da loja 
LUSH JARDINS 

SPA 

 
 
 
 
 

Sou todo ouvidos 
 

O Mês é todo seu! 
 

Happy Birthday my 
friends! 

- Promover 
aproximação entre os 
funcionários e a alta 

administração; 
- Melhorar a 

satisfação e o 
desempenho dos 

funcionários; 
- Criar um canal de 

comunicação 
simétrico de mão 
dupla, ou seja, 
proporcionar a 
participação do 

público envolvido e a 
mútua compreensão. 

 
 
 
 
 
 

#SELIGA 

 
 
 

Influenciadores 
(Instagram, 

Snapchat, Blog, 
Youtube e 
Facebook) 

 

 
+Arte! 

 
Game: NocNoc, you 

know who I am? 
 

Manual de 
Identidade LUSH 

Brasil 

- Aproximar os 
influenciadores 
digitais à marca; 

- Divulgar e fortalecer 
o conceito da LUSH; 
- Efetivar a relação 

organização/públicos; 
- Divulgar os 

produtos e serviços. 
 

 
Fonte: Eagle Vision 
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6.4 CAMPANHA 1 – LUSH NA PARADA 
 
6.4.1 Justificativa 

 

De acordo com as pesquisas de campo realizadas com a população da 

cidade de São Paulo, mais especificamente pessoas das regiões da Avenida 

Paulista, Avenida Brigadeiro Faria Lima e Rua Oscar Freire, identificamos que a 

marca LUSH Brasil não é muito conhecida no país e, o público que a conhece, 

não a percebe como marca natural de cosméticos.  

 A agência Eagle Vision notou que a LUSH Brasil não utiliza ferramentas de 

“relacionamento” para se comunicar com seus clientes após a compra. A falta de 

investimento no relacionamento faz com que ocorra um distanciamento, não 

havendo assim, interação entre a marca e os clientes, nem a empatia por parte 

deles.  

A LUSH Brasil não repassa de forma consistente todas as causas 

defendidas no país e no exterior, com isso, os consumidores não as internalizam 

plenamente.  

 
6.4.2 Objetivo Geral 
 

Fortalecer o conceito e a imagem da LUSH perante seus públicos 

consumidores. 

 
6.4.2.1 Objetivos Específicos 
 

• Divulgação de produtos e/ou serviços e aproximar o público à marca; 

• Manter atitudes proativas com os consumidores; 

• Ressaltar as campanhas de causa em soluções ambientais, desigualdade 

e crueldade de testes em animais aos consumidores. 

 

6.4.3 Estratégias 
 

Para expor a marca de forma positiva e despertar a consciência nos 

consumidores de cosméticos, de que a LUSH Brasil apoia e preserva o meio 

ambiente, pretendemos criar um mailing atualizado para o envio de e-mails 
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marketing (divulgação dos produtos e/ou serviços, eventos, notícias da LUSH 

pelo mundo – luta por causas ativistas), a fim de manter os clientes informados 

acerca das novidades de produtos e criar vínculo com os mesmos. Para que isso 

ocorra, disponibilizaremos um tablet para que os consumidores da LUSH Brasil 

preencham uma ficha de cadastro no balcão da loja. Aproveitaremos o veículo 

para enviar mensagens personalizadas em datas comemorativas, como 

aniversário, Páscoa, Natal, ano-novo, entre outras, de modo que a experiência no 

atendimento presencial e on-line os aproxime da marca. 

 Para tornar a empresa mais conhecida, utilizaremos um triciclo 

(LUSHMobile), que circule na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista aos 

domingos, decorrente do projeto “Paulista aberta”, que porte alguns dos produtos 

da marca, com o intuito de realizar demonstrações e divulgação dos valores, além 

das causas apoiadas pela LUSH no mundo. 

Com o propósito de conscientizar os clientes sobre a história, as causas e 

as campanhas da LUSH, bem como seus produtos, desenvolveremos flyers 

didáticos que serão colocados dentro das sacolas no momento da compra pelo 

consumidor, para que eles despertem o interesse pelo assunto e saibam 

realmente quais são os valores que a marca apoia. 

Por último, utilizaremos também como estratégia, a criação de uma nova 

aba no site da LUSH, com o intuito de descrever o histórico da empresa, assim 

como as suas causas e campanhas, a fim de que os públicos consumidores e 

interessados em geral, conheçam a marca e as informações do veículo sejam 

percebidas como fonte oficial.  

 

Ação 1: Psiu, escuta o babado! 
 
Público-alvo: Consumidores da LUSH Brasil, tanto da loja física, quanto virtual 

Após a constatação de que a LUSH Brasil não possui atualmente cadastro 

de clientes, é sabida a necessidade do relacionamento, que tenha como objetivo 

a fidelização de seus consumidores. Com isso, é indispensável a criação de um 

mailing on-line da empresa, no qual todos os clientes cadastrados receberão 

comunicados, informações sobre a marca e suas causas/campanhas e, também 

parabenizações em datas comemorativas esporadicamente, como aniversário, 

natal e ano-novo, para que os consumidores se sintam especiais ao serem 
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lembrados pela marca e, consequentemente, tenham um bom relacionamento 

com a LUSH Brasil. 

Desta forma, disponibilizaremos três tablets no balcão de pagamentos da 

loja, com um formulário composto por nome, e-mail, data de nascimento e 

telefone, para que os clientes possam se cadastrar e receber constantemente as 

novidades sobre a marca.  

A ação é voltada para que a LUSH Brasil crie laços de relacionamento 

mais estreitos com seus consumidores e faça com que estes se fidelizem à marca 

e percebam o diferencial dos produtos da LUSH com relação à concorrência.  

Para a ação, serão necessárias as seguintes etapas:  

Etapa 1: Escolha do programa para armazenamento de dados do mailing e envio. 

Sugerimos o programa Nitronews; 

Etapa 2: Compra dos equipamentos (três tablets) para ficar à disposição na loja; 

Etapa 3: Programação da página para cadastro do cliente; 

Etapa 4: Realização de testes de envio de e-mail marketing; 

Etapa 5: Treinamento e orientação aos funcionários sobre a nova ferramenta a 

ser utilizada; 

Etapa 6: Aplicação da ferramenta na loja; 

Etapa 7: Monitoramento dos envios de e-mail marketing; 

Etapa 8: Avaliação e mensuração final. 

 

Modelo de e-mail marketing: 

Igualdade entre homens e mulheres? Direitos iguais? Você já ouviu falar de 

igualdade de gênero? Afinal, o que tudo isso quer dizer?  

A LUSH apoia a causa gay LGBT! Desenvolvemos nos Estados Unidos a 

linha de sabonetes dourados, que contém a seguinte frase: #GAYISOK. Frente a 

isso, acreditamos que todos nós, seres humanos, somos livres para fazermos as 

nossas escolhas. Podemos escolher quem queremos ser, sem que haja 

interferência ou limitação de estereótipos impostos pela sociedade. Todas as 

responsabilidades, direitos e oportunidades - pessoais ou profissionais - devem 
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ser igualmente dados a todos os gêneros, sem haver qualquer tipo de distinção, 

baseada no fato de determinada pessoa pertencer ao gênero feminino ou 

masculino. 

Respeitar a liberdade, a natureza do outro, não é crime nem doença, é 

saber ser humano e respeitar as diferenças.   

Que tal conhecer um pouquinho mais sobre a campanha? Acesse o site. 

 

Ação 2: LUSHMobile: Close toYou 

Público-alvo: Pessoas que estejam circulando pela Avenida Paulista durante a 

exposição dos produtos LUSH 

Para aumentar a visibilidade e levar conhecimento aos públicos acerca da 

marca, a agência Eagle Vision sugere a implementação de um triciclo 

personalizado (LUSHMobile), que circule na Avenida Paulista, na cidade de São 

Paulo, no 2° domingo do mês, para a demonstração dos produtos tradicionais da 

marca e as novidades, de acordo também, com as datas comemorativas do 

Brasil. Pelo fato do local ser ponto turístico e de lazer aos paulistanos e turistas 

nacionais e internacionais, propomos o veículo de mobilidade móvel que chame a 

atenção e desperte o interesse das pessoas que estiverem na região no dia 

determinado e, consequentemente, identifiquem-se com a proposta das 

campanhas e divulgação dos produtos, disseminando-a de forma espontânea e 

estimulando a visita, tanto na loja física, quanto virtual. 

Os representantes, que serão funcionários da unidade Jardins SPA, 

participarão da ação por meio de rodízio, em que representarão a marca, 

contarão a história e as causas defendidas, além de aplicar alguns produtos e 

explicar os benefícios de cada um aos visitantes. A LUSHMobile não terá fins 

comerciais ou de venda, mas será um meio de disseminação da empresa. O 

layout semelhante à disposição dos produtos da loja Jardins SPA mostrará que a 

proposta da organização é sempre disponibilizar mercadorias frescas e variadas. 

A ideia é fazer com que a marca seja mais divulgada na região, para que 

haja o aumento de consumidores, juntamente ao conhecimento de seus valores e 

causas apoiadas, como também, seja ressaltando o principal diferencial da LUSH, 

que é a experiência. Utilizaremos o dispositivo contador estatístico digital para 
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quantificar o fluxo de visitantes, além disso, disponibilizaremos, aos interessados, 

uma ficha para cadastro de mailing, para que recebam notícias e novidades sobre 

a marca.  

A ação e o calendário serão disseminados nas redes sociais, como 

Facebook, Instagram eTwitter da LUSH Brasil e faremos uma experimentação de 

seis meses para analisar o retorno que a ação trará para a LUSH. 

Para a ação, serão necessárias as seguintes etapas: 

Etapa 1: Escolha e personalização da LUSHMobile;   

Etapa 2: Seleção e separação dos produtos tradicionais e novidades da LUSH;   

Etapa 3: Treinamento de todos os funcionários da unidade, uma vez que deverá 

ocorrer o rodízio entre eles, para que possam ter a oportunidade de realizar 

atividades variadas, no exterior da loja;  

Etapa 4: Escolha da melhor data para o início da realização da ação e divulgação 

nas redes sociais. A princípio, 2° domingo do mês, no entanto, sugerimos 

algumas datas comemorativas: Dia do Esportista (19 de fevereiro – 

domingo);Carnaval (28 de fevereiro – terça); Dia da Mulher (08 de março – 

quarta); Dia Nacional dos Animais (14 de março – terça); Dia Internacional da 

Felicidade (20 de março – segunda); Dia Internacional Contra a Discriminação 

Racial / Dia Internacional das Florestas e da Árvore (21 de março – terça); Dia do 

Cacau (26 de março – domingo); Páscoa (16 de abril – domingo); Tiradentes (21 

de abril – sexta); Dia do Trabalho (01 de maio – segunda); Corpus Christi (15 de 

junho – quinta). 

Etapa 5: Execução da ação;   

Etapa 6: Avaliação do fluxo de visitantes da LUSHMobile, na LUSH Jardins SPA, 

seguidores nas redes sociais e site da marca;   

Etapa 7: Avaliação final. 
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Ação 3: 4YOU 
 
Público-alvo: Consumidores da LUSH Brasil 

 

Com o intuito de conscientizar e educar os clientes da LUSH Brasil, 

perante os seus valores, causas e campanhas, desenvolveremos flyers didáticos, 

que conterão informações e ilustrações sobre alguns produtos da marca, 

processos de fabricação, assim como as suas ações para a sociedade. Os 

materiais serão entregues e colocados no interior das sacolas das mercadorias no 

final da compra.  

Como forma de contribuir com o meio ambiente e evitar que os 

consumidores descartem o flyer de maneira indevida, cada cliente, ao recebê-lo, 

será instruído pelo funcionário de que ele poderá ganhar um produto – definido de 

acordo com a data comemorada pela loja – ao retornar à loja com 4 flyers e 

responder às simples questões, que estarão nos próprios flyers, “Você sabia? Sim 

ou Não”; “Para quantas pessoas você passou essa informação?”; “Sugestões?”. 

Inicialmente, a ação deverá ser realizada em um período de 6 meses. 

Para a ação, serão necessárias as seguintes etapas:  

Etapa 1: Seleção dos temas para o desenvolvimento dos flyers; 

Etapa 2: Desenvolvimento das artes; 

Etapa 3: Acompanhamento do desenvolvimento dos flyers por um designer; 

Etapa 4: Início da ação; 

Etapa 5: Troca de flyers por produtos, conforme a data comemorativa pela loja; 

Etapa 6: Avaliação final. 

 

Ação 4: Mundo LUSH 
 A ação Mundo LUSHtem o objetivo de informar e esclarecer para o público 

questões referentes à origem da LUSH, assim como instruí-lo sobre quais são os 

valores, as causas e as campanhas da marca.  

 Pelo fato de muitos veículos midiáticos buscarem o site da organização 

como fonte oficial para o desenvolvimento de matérias, a agência Eagle Vision 
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reconhece a necessidade de criar uma aba específica no espaço on-line (site), 

para que haja constantemente a manutenção de informações sobre a empresa. 

Além disso, a página conterá o ícone (Subir ao topo), facilitando a visualização do 

site.Sempre que os internautas desejarem, será necessário apenas clicar no novo 

ícone, para que a página se volte ao início. 

 É importante ressaltar que, diante a tecnologia e a evolução da web, as 

redes sociais são privadas e podem não ser permanentes, deixando de existir a 

qualquer momento. Portanto, a LUSH Brasil deve apresentar suas informações 

essenciais no site, garantindo a expansão da sua marca continuamente. 

Para a ação, serão necessárias as seguintes etapas:  

Etapa 1: Contratação de programador para a criação de uma nova aba no site; 

Etapa 2: Produção de conteúdo para a nova aba; 

Etapa 3: Execução da ação; 

Etapa 4: Avaliação final. 

 

6.4.4 Recursos e Orçamentos 
 
 

Tabela 30: Recursos e orçamentos Campanha 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Eagle Vision 



 154 

6.4.5 Cronograma 
 
 

Tabela 31: Cronograma Campanha 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Eagle Vision 
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6.4.6 Avaliação e Mensuração 
 

A ação “Psiu, escuta o babado!”, visa, antes de tudo, melhorar e 

estabelecer uma forma de relacionamento de pós-venda com seus públicos. 

Avaliaremos primeiramente essa ação, por meio de um comparativo de 

fluxo de movimento da loja com o interesse dos consumidores em participar do 

mailing, contabilizaremos a quantidade de pessoas que visualizarem o e-mail 

marketing, juntamente ao tempo em que elas permanecem navegando na página, 

através da própria plataforma de mailing, para verificar se o conteúdo é de 

interesse do consumidor e, o impacto nas vendas. 

 A avaliação e mensuração da ação “LUSHMobile: Close to You” serão 

realizadas através da contabilização do fluxo de visitantes (contador estatístico 

digital), que se aproximarem do veículo de mobilidade móvel, a fim de conhecer e 

experimentar alguns produtos da LUSH. 

Será avaliada a efetividade da ação também através da verificação do 

aumento do número de visitantes nas lojas física e virtual, seguidores nas redes 

sociais, o aumento da porcentagem do faturamento mensal e, por meio do 

comparativo entre o antes e o depois da ação LUSHMobile, além da quantidade 

de cadastros para receber e-mails marketing da marca.   

A ação ”4YOU” terá como mensuração o retorno dos clientes com os flyers 

para a troca de produtos. Além disso, a pesquisa presente no próprio flyer será 

uma maneira de avaliar o conhecimento do público perante a marca e, 

consequentemente, propor novas ações.  

A última ação da campanha possui como avaliação a diminuição da 

procura, por parte dos jornalistas, da assessoria de imprensa que presta serviços 

para a LUSH Brasil, para sanar dúvidas simples, como o histórico da empresa e 

suas campanhas realizadas. Ademais, é um modo de transmitir conhecimento 

para os consumidores que desejarem divulgar espontaneamente a LUSH, tanto 

nos meios digitais, quanto no “boca a boca”. 
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6.5 CAMPANHA 2 – 3 I’s: Inovar, Investir e Implementar 
 
6.5.1 Justificativa 

 
A LUSH Brasil é considerada uma marca premium, na qual são levados em 

consideração a experiência e o atendimento no processo de compra, sendo 

assim, é necessário que os funcionários estejam motivados e repassem a 

experiência do produto aos clientes. Para que esta proposta seja efetiva, todavia, 

de acordo com as pesquisas e a análise da comunicação interna realizada com 

os funcionários da unidade Jardins SPA, verificamos que suas sugestões e ideias 

não são aceitas pela LUSH Brasil, portanto, não se sentem atendidos e 

valorizados. 

Segundo o artigo “Funcionário satisfeito tem reflexo no desempenho da 

empresa”, publicado no jornal O Povo “Investimentos e cuidados com o clima 

organizacional das empresas têm reflexo direto nos resultados das companhias”, 

o CEO do GreatPlacetoWork (GPTW), Ruy Shiozawa, informa-nos que os 

números apontam resultados na prática. “As empresas consideradas melhores 

para se trabalhar têm desempenho financeiro três vezes maior que a média do 

mercado.” 

Os dados acima ressaltam a necessidade da LUSH Brasil aprimorar e 

introduzir novos elementos na cultura organizacional que aproximem os 

funcionários da alta gestão e fortaleça o relacionamento, para que consiga 

satisfazê-loscomo profissionais e exerçam a comunicação simétrica de mão dupla 

para equilibrar, tanto os interesses da organização, quantos dos funcionários e, 

consequentemente, fazer com que eles abracem o propósito da marca, 

disseminando-a espontaneamente. 

 

6.5.2 Objetivo Geral 
 

Facilitar a integração dos funcionários da loja com a supervisão e direção. 
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6.5.2.1 Objetivos Específicos 
 

• Promover aproximação entre os funcionários e a alta administração, para 

que estes se sintam integrados na empresa; 
• Melhorar a satisfação e o desempenho dos funcionários, com a 

participação dos mesmos, através de sugestões para os sistemas e os 

processos; 
• Mostrar que a empresa se preocupa com o bem-estar dos funcionários. 
 

 

6.5.3 Estratégias 
 
Implementar uma cultura organizacional voltada para a inovação no 

ambiente e nas práticas de trabalho dos funcionários, ouvindo-os, dando 

autonomia, para que eles possam se expressar e contribuir com suas ideias no 

desenvolvimento e na obtenção de resultados para a empresa e, assim 

potencializar a aproximação e o fortalecimento do relacionamento entre os 

funcionários e a alta administração. Assim como ressalta Felipe Scherer:  
Uma empresa inovadora encoraja seus membros a operar com autonomia, 
recompensa as pessoas por suas ideias, valoriza talentos individuais, 
demonstra resiliência face aos obstáculos, prospera em ambientes turbulentos 
e em situações ambíguas e reforça um ambiente de valorização das pessoas. 
(2013, pág.122)  

 

Sugeriremos a implementação de uma caixa de solução eletrônica (Box 

Solution), para que os funcionários relatem situações encontradas no dia a dia e 

soluções, de forma anônima, para o desenvolvimento de melhorias no 

relacionamento e, consequentemente, no desempenho dos processos e 

operações, como também contribuir para uma cultura organizacional mais forte e 

na construção de relacionamentos internos mais transparentes, objetivos e 

duradouros.  

A fim de promover a integração, o sentimento de pertencimento e a 

importância na empresa, pretendemos realizar um evento mensal para premiar o 

funcionário do mês que tenha se destacado no relacionamento com os clientes, 

por meio de um botton, que será usado em seu uniforme até o próximo 

evento.Para a avaliação do funcionário do mês, disponibilizaremos nos caixas da 
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loja o dispositivo eletrônico (tablet), para que o cliente avalie o atendimento 

recebido, enquanto o funcionário finaliza a sua compra, além disso, aquele que 

mais se destacar durante o ano, receberá uma viagem para conhecer a matriz da 

LUSH na Inglaterra. 

Para que os funcionários se sintam reconhecidos e membros da LUSH 

Brasil, o aniversário de cada um será comemorado com um presente 

personalizado pelos próprios familiares e amigos e, a LUSH o presenteará com 

um cupcake com a plaquinha do nome comestível. 

Ação 1: Sou todo ouvidos 
 

Público-alvo: Funcionários da loja Jardins SPA 

 

 A ação tem como objetivo dar voz direta aos funcionários da loja Jardins 

SPA, pois constatamos em pesquisa realizada internamente que, muitos 

funcionários estão descontentes, já que não se sentem ouvidos. Portanto, esse é 

um ponto a ser melhorado na administração como um canal de comunicação 

entre funcionários e alta diretoria.  

A criação desta ação visa facilitar e gerar agilidade, para que todos se 

sintam atendidos em suas sugestões de solução. Utilizaremos o dispositivo 

eletrônico tablet, que ficará posicionado dentro de uma caixa (Box Solution) na 

área reservada para os funcionários para o envio de mensagens individuais 

diretamente ao profissional de Relações Públicas da marca. O tablet estará ligado 

em uma única página, a qual haverá um campo para preencher com a sugestão 

de solução, onde o funcionário poderá dar a sua opinião sem se identificar. 

Dentro de (15) quinze dias corridos, o Relações Públicas deverá analisar o pedido 

solicitado e o retorno da mensagem deverá ser entregue pela mesma plataforma, 

através do número de protocolo gerado após a escrita da solução. A opção de 

resposta estará disponível em um ícone com o símbolo de carta no canto superior 

direito do tablet, ao clicar em cima da carta, abrirão as respostas enviadas, que 

poderão ser identificadas através do número de protocolo. A apresentação das 

propostas e feedback das sugestões feitas pelos funcionários, bem como a 
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justificativa de quais ações serão viáveis, ocorrerá às 9h30min do dia 

selecionado, no final de cada mês.  

Para a ação, serão necessárias as seguintes etapas:  

 

Etapa 1: Configuração da ferramenta on-line Pesquisa; 

Etapa 2: Introdução do tablet na caixa; 

Etapa 3: Realização dos testes para verificar se a página está funcionando 

corretamente;  

Etapa 4: Testes de sugestões/soluções com alguns funcionários para a 

verificação do funcionamento e correção de possíveis erros e falhas; 

Etapa 5: Retorno das mensagens pelo número de protocolo;  

Etapa 6: Reunião com os funcionários antes da abertura da loja; 

Etapa 7: Avaliação final. 

 

Ação 2: O mês é todo seu! 
 

Público-alvo: Funcionários da loja Jardins SPA e consumidores, que responderão 

ao questionário na loja. 

 

 Com o intuito de gerar maior aproximação da alta administração para com 

os funcionários, a fim de que se estabeleça uma relação harmoniosa entre 

ambos, e, além disso, visando motivar os funcionários em seu trabalho, 

pretendemos realizar um evento mensal, no qual ocorrerá o encontro para a 

entrega do botton “The Best do Mês” aos funcionários, tanto da loja, quanto do 

SPA, que mais se destacaram durante o mês. A escolha dar-se-á pelos próprios 

clientes, pois no momento do pagamento da compra, eles responderão uma 

pesquisa de satisfação disponível nos tablets próximos aos balcões com as 

seguintes questões: “Nome do funcionário; De 0 a 10, qual nota você daria?; 

Observação(s)”. E na última semana do mês haverá a compilação das notas e 

assim, decidir o homenageado do mês, ele carregará o título de “The Best do 

Mês” até o próximo evento em que passará a “coroa” ao próximo destaque. O 
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botton será entregue pelo gerente da loja. Caso, seja eleito novamente, mantém-

se sua colocação.  

 Ao longo do ano, o supervisor da loja fará a contagem dos destaques e, os 

dois funcionários (loja e SPA) mais eleitos durante o ano, receberão o “Oscar 

LUSH”, a entrega do troféu – formato de avental – ocorrerá no evento do mês de 

dezembro pela diretora da LUSH Brasil, Sra. Renata Pagliarussi (logo, neste mês 

não haverá entrega do botton, mas sim, do troféu), os premiados, além de 

ganharem notoriedade e reconhecimento por parte dos consumidores, equipe de 

trabalho, a ação visa diminuir a rotatividade destes, bem como motivá-los a 

fazerem sempre o seu melhor, sendo assim, serão agraciados com uma viagem à 

Inglaterra, com duração de uma semana, para conhecerem a matriz e 

vivenciarem o dia-a-dia nas lojas de Londres.  

 Os funcionários que não possuem fluência na língua inglesa, serão 

acompanhados por um guia intérprete que, além de ajudá-los na comunicação 

com os estrangeiros, apresentará a cidade.   

  

Para a ação, serão necessárias as seguintes etapas:  

Etapa 1: Escolha do melhor dia para a entrega do botton, início de cada mês;  

Etapa 2: Confecção do botton; 

Etapa 3: Contagem dos votos para os funcionários destaques; 

Etapa 4: Execução da ação; 

Etapa 5: Avaliação final.  

 

Etapas para a premiação de dezembro: 

Etapa 1: Escolha do melhor dia para a comemoração, início de dezembro; 

Etapa 2: Confecção do troféu; 

Etapa 3: Contagem dos funcionários destaques ao longo do ano, pelo supervisor 

da loja; 

Etapa 4: Compra das passagens e reserva em hotel;  

Etapa 5: Dia da premiação; 

Etapa 6: Dia da viagem. 

Etapa 7: Acompanhamento durante a viagem; 

Etapa 8: Programação/roteiro aos premiados; 
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Etapa 9: Retorno ao Brasil; 

Etapa 10: Avaliação final. 

 

Roteiro de viagem:  

DIA 1: Viagem do aeroporto de Guarulhos para o aeroporto de Londres; 

DIA 2: Checkin no Hotel IbisStyle e visita ao Museu de História Natural de 

Londres; 

DIA 3: Visita à LUSH UK – Matriz; 

DIA 4: Excursão em ônibus Big Bus por Londres; 

DIA 5: Visita a fábrica LUSH UK; 

DIA 6: Dia livre para passeio; 

DIA 7: Checkout no hotel e retorno ao Brasil, do aeroporto de Londres para 

Guarulhos. 

 

Ação 3: Happy Birthday my friends! 

 
Público-alvo: Funcionários da loja Jardins SPA 

 
 Com o intuito de surpreender os funcionários, entregaremos no dia do 

aniversário de cada um, determinado presente (cartão, carta, cartaz, objetos, 

fotos, etc.) feito pelos próprios familiares e/ou amigos mais próximos para 

parabenizá-los, a fim de que eles se sintam valorizados e reconhecidos pela 

LUSH. 

O aniversariante, além do presente, ganhará um cupcake da LUSH com 

uma plaquinha comestível contendo seu nome.  

 

 Para a ação, serão necessárias as seguintes etapas:  

Etapa 1: Entrar em contato com os familiares e/ou amigos de cada funcionário, 

através da ficha de cadastro e redes sociais, com um mês de antecedência; 

Etapa 2: Receber o presente dos familiares e/ou amigos; 

Etapa 3: Compra do cupcakecomplaquinhado nome comestível; 

Etapa 4:  Dia da entrega – de acordo com os aniversariantes de cada mês.  
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6.5.4 Recursos e Orçamento 
 

Tabela 32: Recursos e Orçamentos Campanha 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Eagle Vision 
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6.5.5 Cronograma  
 
 

Tabela 33: Cronograma Campanha 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Eagle Vision 
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6.5.6 Avaliação e Mensuração 
 
 

A ação 1 “Sou todo ouvidos” terá como avaliação a quantidade de 

mensagens enviadas pelo dispositivo e a participação dos funcionários nas 

reuniões mensais, bem como verificar a produtividade e o engajamento destes no 

encontro.  

A avaliação da ação 2 “O mês é todo seu!” se dará por meio do número de 

funcionários destaques do mês e o reconhecimento justo, por parte dos 

consumidores, sobre o atendimento prestado.  

A ação 3 “Happy Birthday my friends!” será avaliada através de uma 

pesquisa qualitativa, para saber se os objetivos estão sendo alcançados e se os 

funcionários estão se sentindo valorizados e reconhecidos por este singelo gesto 

em seu aniversário realizado tanto pela LUSH, quanto seus familiares e amigos, 

transmitindo afeto e carinho.  

  

6.6 CAMPANHA 3: #SELIGA 
 
6.6.1 Justificativa 

 
Como visto no decorrer do projeto, a LUSH Brasil não é tão conhecida 

como uma marca de cosméticos naturais à primeira instância e reconhecida pelos 

consumidores que buscam produtos sustentáveis, nem por suas campanhas 

ativistas, pelo fato de não ter uma forte presença midiática, diferentemente da 

LUSH presente em outros países. Desse modo, investir nesse meio e no 

relacionamento com os influenciadores digitais contribui para a divulgação de sua 

marca e possibilita a atração de novos públicos. 

É importante destacar que youtubers, blogueiros e demais famosos na 

internet são intermediários entre a marca e os seus seguidores e que possam 

estar atrelados diretamente à empresa que representa. De acordo com o 

infográfico “Por que investir em influenciadores digitais?”, do jornal Meio e 

Mensagem, 84% dos consumidores tomam decisão com base nas opiniões de 

fontes confiáveis, acima de outras formas de publicidade, ou seja, uma boa 

referência na internet gera confiança e reconhecimento na mente do consumidor. 
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6.6.2 Objetivo Geral 
 

Divulgar e fortalecer o conceito da LUSH Brasil com os públicos 

influenciadores digitais. 

 
6.6.2.1 Objetivos Específicos 
 

• Mostrar o diferencial dos produtos da LUSH com relação à concorrência; 

• Divulgar os produtos e os serviços; 

• Aproximar os influenciadores digitais à marca; 

• Levar o conhecimento da marca; 

• Tornar a marca conhecida; 

• Fazer com que estes influenciadores inspirem seus seguidores a 

conhecerem e consumirem a marca. 

 

6.6.3 Estratégias 
 
Com o propósito de aumentar a visibilidade da marca acerca de seus 

diferencias competitivos e suas causas sociais, buscaremos influenciadores 

digitais (Instagram, Snapchat, Blogs, Youtube e Facebook) que tenham o perfil e 

apoiem os mesmos valores da LUSH, para desenvolvermos um mailing e 

enviarmospress kit que resultem em divulgação espontânea. O intuito é despertar 

o interesse pela marca, a fim de que estes venham conhecer o espaço e a fábrica 

da LUSH. 

Para despertar a curiosidade e o conhecimento da marca, realizaremos um 

jogo com influenciadores digitais, para que eles descubram, por meio de 

charadas, alguns dos valores e campanhas da LUSH e terminem o caça ao 

tesouro presencialmente na loja Jardins SPA. Acreditamos que todas as fases do 

jogo serão compartilhadas nas redes sociais dos influenciadores. 

Com o intuito de tornar a marca mais atrativa para seus públicos e que ela 

se fixe na mente deles, padronizaremos o manual de identidade da LUSH Brasil, 

para que sua comunicação visual seja a mesma na utilização da papelaria, da 

escrita e do digital.  
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Ação 1: +Arte! 
 

Público-alvo: Influenciadores digitais que atuam com cosméticos, com os mesmos 

valores que a LUSH 

 

 A grande expansão das redes sociais permitiu que as pessoas 

desenvolvessem e compartilhassem conteúdo pessoal e/ou sobre marcas, para 

seus seguidores e públicos. Investiremos, portanto, nos influenciadores digitais 

(Instagram, Snapchat, Blogs, Youtube e Facebook), que acreditem nos mesmos 

valores que a LUSH, como a valorização do produto natural e sejam contra testes 

em animais.  

 A ação consiste em enviar press kit, com alguns dos produtos da LUSH, 

para os 5 principais influenciadores, juntamente ao convite para a visita à fábrica. 

O intuito é que os convidados passem o dia (a ser selecionado) na fábrica e 

tenham grandes experiências com a marca. 

  Durante o evento ocorrerá a apresentação da diretora da LUSH Brasil, 

Sra. Renata Pagliarussi, a demonstração do modo de fabricação dos produtos, 

além de os próprios convidados poderem colocar literalmente “a mão na massa” e 

desenvolverem alguns produtos.  

 Para a ação, serão necessárias as seguintes etapas:  

Etapa1: Seleção dos influenciadores e montagem de mailing; 

Etapa 2: Seleção e montagem dos press kits personalizados; 

Etapa 3: Desenvolvimento do convite; 

Etapa 4: Solicitação do endereço dos influenciadores; 

Etapa 5: Envio dos press kits (motoboy e/ou via correios); 

Etapa 6: Confirmação do recebimento dos press kits; 

Etapa 7: Followup17 para os influenciadores, confirmando a visita na fábrica da 

LUSH; 

Etapa 8: Seleção do dia da visita à fábrica; 

Etapa 9: Dia da visita à fábrica; 

Etapa 10: Transporte dos influenciadores até a fábrica; 

Etapa 11: Visita à fábrica durante o dia; 

Etapa 12: Retorno dos influenciadores à LUSH; 
                                                
17 Acompanhamento de um processo já iniciado, para se obter a resposta final. 
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Etapa 13: Mensuração dos resultados – divulgação nas redes sociais – clipagem 

e monitoramento; 

Etapa 14: Avaliação final. 

 

 
Modelos de press kit: 
 

Modelo 1 

Hidratante corporal Charity Pot, 

Gel de banho Beautiful. 

 

Modelo 2 

Barra de massagem Percup, 

Batom líquido Perspective. 

 

Modelo 3 

Máscara para cílios Eyes Right, 

Sabonete Fireside. 

 

Modelo 4 

Esfoliante facial e corporal Ocean Salt, 

Delineador Healthy. 

 

Modelo 5 

Massinha de limpeza Santa, 

Shampoo sólido New. 

 

 
 

Modelo de convite: 
 
Influenciador, 
 
Dentro dessebox tem um verdadeiro ritual de bem-estar e conforto para despertar 
sensações únicas, como um momento spa na sua casa. Todos os produtos 
naturais e veganos, cuidadosamente selecionados para proporcionar experiências 
memoráveis, não são testados em animais, preservando assim, o meio ambiente.  
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Os nossos ingredientes e fornecedores são certificados por uma equipe 
especializada da LUSH, de que eles são responsáveis socioambientalmente, 
fazendo o bem para você e para o planeta! 
 
A ideia é que você possa criar um clima e abrir sua alma, revigorar o corpo e a 
mente.  
 
Aproveitamos a oportunidade para convidá-la a conhecer a fábrica da LUSH no 
Brasil. Preparamos um dia incrível para você, repleto de cores, cheiros, formas e 
mágicas. 
 
Mais do que nos visitar, você será responsável por realizar o seu próprio 
tratamento. Sim, é isso mesmo. Você colocará a mão na massa. Que tal 
arregaçar as mangas e deixar a criatividade fluir? Vamos explorar os cinco 
sentidos? 
 
Esperamos que goste do presente. Estamos ansiosos com a sua visita!  

 

Letícia Sanchez 

Relações Públicas da LUSH Brasil 

 

Obs1: os convites deverão ser escritos à mão pela Relações Públicas da LUSH 

Brasil, 

Obs2: cada convite deverá conter o nome do influenciador. 
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Possíveis influenciadores para a ação 

 

 
Tabela 34: Influenciadores para a ação 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Eagle Vision 
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Ação 2: Game: NocNoc, you know who I am? 
 
Público-alvo: Influenciadores digitais que atuam com cosméticos 

  
 Como forma de instigar e informar 10 influenciadores digitais sobre os 

valores e as causas da LUSH, propomos um jogo, no qual os integrantes 

selecionados receberão em suas casas uma caixa personalizada com o convite-

charada para aceitarem ou não sua participação caça ao tesouro.  

 O jogo consistirá em 5 fases, sendo 4 delas através do envio de charadas 

às casas dos influenciadores selecionados, e respostas via e-mail da agência 

Eagle Vision, e a 5ª fase ocorrerá na loja Jardins SPA. Cada charada terá o 

formato de uma peça de quebra-cabeça, que no final, formará a fachada da LUSH 

Jardins SPA, com o endereço invertido, para que os influenciadores possam ir até 

a loja, terminar a brincadeira. 

 A primeira fase será o recebimento da caixa personalizada com a seguinte 

questão: “Quem eu sou?”, com as dicas sobre os valores da LUSH, mas sem 

mencionar a marca. A participação será confirmada juntamente a resposta 

enviada por e-mail. A segunda fase se dará com a pergunta: “O que é, o que é: 

sofre como bicho e é exposto na sociedade? Dicas: Vitrine e Londres”. Já a 

terceira será relacionada ao sabonete #GAYISOK, com a incógnita: “O que é, o 

que é: parece barra de ouro e brilha mais que diamante?”. A quarta fase, antes do 

evento na loja, se dará com o recebimento da última peça e a mensagem ao 

influenciador de que ele conseguiu chegar até o final para ir à loja, na data e 

horário estabelecidos, caçar o prêmio juntamente aos outros influenciadores 

convidados. Por último, a quinta fase será realizada na loja Jardins SPA, em que 

os influenciadores comparecerão com todas as peças do quebra-cabeça e 

terminarão o caça ao tesouro. O profissional de Relações Públicas da LUSH 

Brasil recepcionará os convidados e informará a última instrução de que todos 

eles devem buscar o bibelô de coelho com o prêmio final, no entanto, para 

dificultar serão espalhados 4 mini coelhos de bibelô com frases abordando de que 

não foi dessa vez, entre os produtos da LUSH. O coelho oficial conterá a seguinte 

frase “Parabéns! Você me achou. Vá até a cozinha inglesa e busque a surpresa 

que preparei pra você”.  

 Algumas instruções: 
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- O jogo terá duração de um mês, sendo que uma charada será enviada por 

semana; 

- Os participantes deverão comparecer ao horário solicitado, com tolerância de 

tempo, para que não sejam desclassificados do jogo; 

- Na loja, o tempo limite para a descoberta do prêmio será de 1 hora. Caso os 

participantes não encontrem a surpresa no tempo definido, o convidado que 

estiver mais próximo do coelho oficial, será declarado como o ganhador.    

 

Etapa 1: Seleção de influenciadores; 

Etapa 2: Contato com influenciadores; 

Etapa 3: Elaboração das charadas;  

Etapa 4: Seleção do dia do evento na loja (5ª etapa); 

Etapa 5: Confecção das caixas personalizadas; 

Etapa 6: Produção do prêmio; 

Etapa 6: Contratação de motoboy e/ou via correios; 

Etapa 7: Envio das peças do jogo, sendo uma por semana, durante um mês; 

Etapa 8: Coleta das respostas; 

Etapa 9: Caça ao tesouro na loja Jardins SPA;   

Etapa 10: Entrega do prêmio final ao ganhador. 
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Possíveis influenciadores para a ação 

 
Tabela 35: Influenciadores para a ação 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Eagle Vision 
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Ação 3: Manual de Identidade LUSH Brasil 
 
Público-alvo: Consumidores, seguidores da LUSH Brasil e seguidores dos 

influenciadores digitais trabalhados com as ações acima	  

 

Para que a comunicação visual da LUSH Brasil tenha impacto na mente 

dos consumidores e seja lembrada a primeira instância como uma marca de 

cosméticos naturais, proporemos a padronização do manual de identidade, 

ressaltando suas aplicações e definições de uso. 

Percebemos que a LUSH não tem sua identidade visual definida com os 

públicos e a utiliza sem seguir um padrão, seja no logo das sacolas da loja, que 

geralmente são entregues aos clientes sem logo ou com identidades diferentes 

nos uniformes de funcionários e até mesmo nas redes sociais, como a mudança 

repentina de logo na imagem de perfil e de capa na página do Facebook.  

Isto faz com que os consumidores, seguidores das redes sociais ou até 

mesmo funcionários, sintam-se desnorteados em relação ao que é próprio da 

marca ou não e de certa forma, não identifiquem a LUSH. 

Portanto, para esta ação, serão necessárias: 

 

Etapa 1: Acompanhamento e desenvolvimento da padronização do manual de 

identidade com um designer; 

Etapa 2: Padronização do manual de identidade; 

Etapa 3: Aplicação da identidade visual da LUSH Brasil na papelaria, sacolas, 

uniformes e comunicação escrita e digital; 

Etapa 4: Avaliação Final. 
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6.6.4 Recursos e Orçamento 
 

Tabela 36: Recursos e Orçamentos Campanha 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eagle Vision 
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6.6.5 Cronograma 
 

Tabela 37: Cronograma Campanha 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eagle Vision  
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6.6.6 Avaliação e Mensuração 
 
 A ação 1 “+Arte!” terá como avaliação a clipagem dos influenciadores em 

suas redes sociais sobre os produtos enviados no press kit e a repercussão 

destes em suas páginas. Em se tratando da visita à fábrica, a LUSH permitirá 

gravação, lives no Facebook e Instagram, fotos e todos os outros meios que os 

convidados desejarem explorar para contar sobre a LUSH. Em suma, 

mensuraremos os resultados a partir do número de visualizações, curtidas e 

compartilhamentos das postagens. 

 Com relação à ação 2 “Game: NocNoc, you know who I am?”avaliaremos 

com  base nas visualizações, além das curtidas nas publicações dos 

influenciadores sobre o caça ao tesouro da LUSH. Por último, elaboraremos o 

relatório final de clipping, para identificar se aquele tipo de ação é viável ou não 

de se realizar. Caso haja comentários negativos, reavaliaremos as estratégias.  

 A avaliação da ação 3 “Manual de Identidade LUSH Brasil” se dará através 

da utilização do logo padrão da LUSH em todos os seus meios de comunicação 

(papelaria, sacolas, uniformes, escrito e digital). A aplicação da identidade visual 

da marca em cada meio estará disponível no manual, para que sempre haja a 

conferência, em caso de dúvida.  

 

Orçamento Final do Plano de Relações Públicas 
 

Tabela 38: Orçamento (Investimento Final)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Eagle Vision  
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Cronograma Geral das Campanhas 

 
Tabela 39: Cronograma Geral 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eagle Vision  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Este planejamento estratégico de Relações Públicas possibilitou que 

trabalhássemos a auditoria de imagem da LUSH Brasil a fim de tornar a marca 

mais conhecida no segmento de cosméticos naturais, além de ressaltar seu lado 

ativista, levando conhecimento aos públicos acerca de seus valores, campanhas 

e causas defendidas.  

Por meio de pesquisas e análise de cenário, a agência Eagle Vision propôs 

campanhas e ações adequadas às necessidades da empresa e, caso esta tenha 

interesse em aplicá-las, todas são viáveis. A princípio, tivemos como foco a 

melhora da comunicação interna, especificamente, o desenvolvimento do 

relacionamento entre os funcionários da unidade Jardins SPA e a alta 

administração, já que estes são a ‘cara, corpo e alma’ da organização, logo, 

valorizá-los e incentivá-los, faz com que estes fortaleçam a marca através da 

experiência e do atendimento personalizado aos consumidores. O projeto pode 

ser extendido às outras unidades, desde que realizado ajustes e pesquisas, de 

acordo com as particularidades de cada uma. 

Como recomendação a esse público, acreditamos que a realização de um 

Brainstorming anual contribuiria para a integração dos mesmos, como também na 

construção do calendário de campanhas e causas que poderão ser 

desenvolvidas. É uma oportunidade para que dêem ideias para uma nova 

campanha, participem do planejamento e apliquem-nas juntamente ao 

departamento responsável pela organização.  

Com este trabalho, percebemos como as mudanças de cenários afetam 

diretamente as atividades operacionais de uma organização, bem como o seu 

funcionamento. É preciso que as organizações se adaptem as novidades, estejam 

próximos aos públicos e sejam transparentes em suas ações. As palavras, ditas 

poeticamente em seu insitucional, são perfeitas, entretanto, serão únicas quando 

realmente colocadas em prática juntamente aos seus stakeholders. 

A LUSH Brasil é uma empresa com grande potencial em seu segmento e 

pode, através de nosso planejamento, destacar-se no mercado e ser conhecida e 

reconhecida pelos consumidores. Seus diferenciais vão além de alguns 

contrapontos comunicacionais levantados pela agência. A saúde, bem-estar do 
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consumidor, preocupação social, política e ambiental são fatores fundamentais 

que nos motivaram a traçar as melhores estratégias de relações públicas, com o 

intuito de trazer bons resultados à empresa. 
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CRONOGRAMA GERAL DA AGÊNCIA EAGLE VISION  
 

Tabela 40: Cronograma Geral da agência Eagle Vision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Eagle Vision  
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ANEXOS 

 

1. Questionário pesquisa externa I 
1) Qual é a sua idade? 

(  ) 18 a 25 

(  ) 25 a 35 

(  ) 35 a 45 

(  ) 45 em diante 

 

2) Com que frequência você consome os produtos LUSH? 

(   ) 1 vez por ano 

(  ) Semestralmente  

(  ) Trimestralmente  

(  ) 1 a 3 vezes por mês 

(  )  a cada quinze dias 

(  ) Só consumi 1 vez na vida 

(  ) Não sou consumidor LUSH 

 

3) De que forma você adquire os produtos LUSH? 

(  ) Loja física. Se sim, qual? _________________ 

(  ) E-commerce 

 

4) Você já viu alguma campanha feita pela LUSH? Por exemplo, contra os 

testes em animais. 

(  ) Sim 

( ) Não. Obrigada pela atenção (encerrar a pesquisa) 

 

5) Cite, pelo menos, uma campanha LUSH e diga o que você achou. 
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6) Você acredita que a LUSH deve continuar com essas campanhas?  

 

7) Qual causa abordada pela LUSH mais te mobiliza? 

 

8) Você já participou de algum movimento feito/apoiado pela LUSH? 

 

9) Assinale de 1 até 2 sentimentos que mais combinam com sua reação 

frente as campanhas desenvolvidas pela LUSH:                (Sendo que 

essas reações são a LUSH e não a causa) 

(  ) Indignação                (  ) Positivo           (  ) Negativo 

(  ) Empatia                     (  ) Apoio               (  ) Desnecessário 

(  ) Não gera nenhuma reação 

 

 

 

Obrigada pela participação. 

 

2. Questionário pesquisa externa II 
 

Local da pesquisa: ( ) Av. Faria Lima ( ) Oscar Freire ( ) Av. Paulista 

Sexo: ( ) F ( ) M Bairro:__________________ 

 

1) Qual é a sua idade? 

a) 15 e 25 c) 36 e 45 

b) 26 e 35 d) 46 em diante 

 

2) Você costuma usar uma marca específica de cosméticos e higiene pessoal? 

a) Sim (Qual____________________) 

b) Não 
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3) Qual marca de cosméticos você considera natural? 

___________________________________ 

 

4) A empresa em que você compra cosméticos desenvolve produtos naturais / 

artesanais, se preocupa em preservar o meio ambiente, preza pelo não uso de 

mão de obra escrava ou pelo não teste em animais? 

a) Sim 

b) Não 

Se sim, como você investiga isso? ___________________ 

 

5) Qual é a média de sua renda mensal? 

a) R$ 1.000 a 3.000 

b) R$ 3.000 a 5.000 

c) R$5.000 a 8.000 

d) Mais de R$ 8.000 

 

6) Você preza experiências com o produto antes da compra?  

a) Simb) Não  

 

7) O preço é um ponto de decisão frente a essas vantagens que o produto 

oferece? 

a) Simb) Não 

 

8) Já ouviu falar da LUSH Cosméticos e/ou consumiu produtos? 

a) Sim (Qual loja:___________________) 

b) Não 

 
Obrigada pela participação. 

 

 

3. Questionário pesquisa interna 
 

1) Qual é a sua idade? 



 196 

(  ) 18 a 25 

(  ) 26 a 35 

(  ) 36 a 45 

(  ) 46 em diante 

 

2) Sexo 

(  ) Feminino 

( ) Masculino 

 

3) Há quanto tempo você trabalha na LUSH? 

(  ) Acabei de entrar 

( ) 1 a 3 meses 

( ) 3 a 6 meses 

( ) 6 a 9 meses 

( ) 1 ano em diante 

 

4) Marque a natureza de sua atividade: 

( ) Atendimento/ Vendas loja 

( ) Fábrica 

 

Especificação:________________________________________ 

 

5) Você está satisfeito com a sua remuneração? 

( ) Excelente 

( )  Bom  

( ) Mais ou Menos 

( ) Ruim 

 

6) O salário e os benefícios afetam diretamente a execução do serviço? 

( ) Sim  

( ) Não 

( ) Às vezes  

 

7) Você possui abertura para negociar/falar sobre benefícios? 
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( ) Sim  

( ) Não 

( ) Às vezes  

 

8) Como você avalia a comunicação/divulgação interna entre os funcionários 

LUSH?  

( ) A divulgação é muito fraca  

( ) A divulgação é regular  

( ) A divulgação é boa  

( ) A divulgação é muito boa 

 

9) Como é o relacionamento com a equipe? 

( ) Excelente 

( )  Bom  

( ) Mais ou Menos 

( ) Ruim 

 

10) A relação entre a diretoria da LUSH Brasil e os funcionários é: 

( ) Muito satisfatória 

( ) Satisfatória 

( ) Mais ou menos satisfatória 

( ) Pouco satisfatória 

( ) Muito pouco satisfatória 

( ) Não sei 

 

11)  A comunicação com a LUSH Brasil se dá com que frequência? 

( ) Diariamente 

( ) 1 a 2 vezes por semana 

( ) 1 a 2 vezes por mês 

( ) Só quando tem eventos/mudanças 

 

12)  De que forma se dá essa comunicação?  

( ) Telefone 

( ) E-mail 
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( ) Redes sociais 

( ) Presencial 

( ) Não me comunico com a LUSH Brasil 

 

13) Você acredita que a LUSH Brasil tem um relacionamento aberto com os 

funcionários? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

12)Desde quando você entrou, por quantos treinamentos você passou? 

( ) Só participei uma vez 

( ) Nunca participei 

( ) 2 a 5  

( ) 5 em diante 

 

14)  Quando você expõe suas ideias e sugestões, estas geralmente são: 

( ) Aceitas 

( ) Rejeitadas 

( ) Ninguém se importa para o que falo 

( ) Não costumo opinar 

 

15) Como você se sente quando elas são aceitas? 

( ) Muito satisfeito 

( ) Satisfeito 

( ) Mais ou menos satisfeito 

( ) Nada satisfeito 

( ) Não sei 

 

16)  Você se sente reconhecido pelo trabalho que executa? 

( ) Sim 

( ) Um pouco 

( ) Não 

 

17) Como você se sente em trabalhar na LUSH? 
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( ) Muito satisfeito 

( ) Satisfeito 

( ) Pouco Satisfeito 

 

18) Assinale até 3 itens, os principais motivos pelos quais você trabalha na 

LUSH: 

( ) Oportunidade de crescimento  

( ) Integração da equipe de trabalho  

( ) Estabilidade no emprego  

( ) Gosto do que faço  

( ) Salário e benefícios 

( )  Imagem da empresa  

( ) Ser valorizado e reconhecido pelo meu trabalho 

( ) Ser ouvido  

( ) As causas que a LUSH apoia 

( ) Nenhuma da alternativas acima 

( ) Outros 

 

___________________________________________________________ 

 

19) Você tem abertura para falar com outra pessoa de nível hierárquico maior 

que o seu? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

( ) Às vezes 

( ) Apenas em reuniões 

( ) Apenas por e-mail  

 

20) Você se sente confiante em falar com outra pessoa de nível hierárquico 

maior que o seu? 

(  ) Sim 

(  ) Não, por quê? _____________________________________________  

 

Obrigada pela participação. 
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RELATÓRIO DA PRIMEIRA REUNIÃO COM O CLIENTE 
 

Dia: 29 de fevereiro de 2016 (Segunda-feira) 

Horário (início): 9h00 

Horário (término): 10h15 

Local: Escritório LUSH Brasil 

 

Nesta primeira reunião, estavam presentes Mariana Santos Polli e Thaís 

Kawabe, chegamos às 9 horas no escritório e aguardamos para sermos 

atendidas. A Sra. Adriana Ordonio, responsável pelo departamento People 

Careveio até nós e disse que a Srta. Anna Andrade, Relações Públicas da LUSH 

não viria trabalhar pois não estava bem e disse que havia nos enviado um e-mail 

avisando o cancelamento da reunião, porém, não tínhamos recebido nada até o 

momento, também foi checado na frente da Sra. Adriana. Ela pediu para 

aguardarmos alguns instantes, logo retornou e disse que a Sra. Renata 

Pagliarussi, Diretora da LUSH iria nos atender. 

Chegando à sala ela nos recepcionou muito bem e mostrou-se disposta a 

responder todas as nossas 14 questões.  

A Mariana e eu fomos revezando no momento das perguntas, seguem as 

perguntas juntamente com suas respostas: 

 

1) Organograma da LUSH, onde pode haver interferências e participação da 

LUSH Internacional:  
A Sra. Renata imprimiu e nos entregou o organograma e a estrutura do 

time de apoio da LUSH Brasil. Disse que pode haver interferência em qualquer 

cargo vindas da LUSH Internacional - matriz. 

 

2) Calendário anual de todos os  eventos feitos pela marca LUSH Brasil, e 
dos eventos em que a LUSH Brasil interage com a LUSH Internacional: 

A Sra. Renata não nos forneceu o planejamento de eventos anual da 

LUSH, pois muitas das coisas que há nele, são novidades. 

Durante o ano, ocorrem muitos eventos na loja LUSH, como lançamento 

dos produtos, coleção de verão, dia das mães, Halloween, entre outros (seguem 
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uma temática). Todas as suas campanhas focam em um ponto, ou seja, todas 

elas tem um propósito, lutam por uma causa, por exemplo: a campanha sobre 

violência doméstica - foca em conscientizar as pessoas diante de tal fato. 

 

3) Inscrição Municipal(IM) e Inscrição Estadual (IE): 
 Inscrição Estadual (IE): 143.634.085.113 

Inscrição Municipal (IM): 4521327-5 

 

4) Número de funcionários da LUSH Brasil e da marca LUSH (da marca em 
geral -  poderá ser uma estimativa, de acordo com a última vez calculado): 
 14 mil funcionários na LUSH Cosmetics e 100 funcionários na LUSH Brasil.  

 

5) Qual é o Estilo Administrativo que a LUSH mantém? Houveram mudanças 
do estilo de Gestão/Administração da LUSH desde quando foi fechada até a 
atual?  

A LUSH Brasil é bem autônoma, toma quase todas as decisões 

localmente, mas tem o suporte da matriz. A Inglaterra sempre vai ao escritório do 

Brasil e conversa com a diretora e com o líder de disciplina. Todas as decisões 

são discutidas em conjunto, pois prezam as opiniões e ideias de todos os 

funcionários, não há muita hierarquia, seu organograma é horizontal. 

Foi citado o modelo de gestão de sociocracia, porém, ele não é implantado 

em sua totalidade, eles costumam fazer o círculo de discussão, são reuniões em 

um formato específico, nos quais todos os interessados no tema participam e 

juntos ocorre a tomada de decisão.  

Há também a estratégia de “Cluster”ou Segmentação, ou seja, uma 

estratégia de expansão (concentra em uma localidade). 

Antes a gestão da LUSH era mais hierarquizada e burocrática. 

 

6) O departamento de Comunicação está em que patamar no organograma ? 
É necessária aprovação de quais setores para poder ser implantado? 

Encontra-se no mesmo patamar dos demais, além de ocorrer a integração 

com os demais setores e/ou departamentos. 

Segundo a Sra. Renata, falta o departamento de mídias digitais. A Anna 

segue as diretrizes, mas não é necessário a aprovação da diretora ou da matriz 
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antes da publicação, logo, há bastante autonomia no trabalho dela. Às vezes, a 

Anna tira as dúvidas com a diretora sobre alguma pergunta feita pelo cliente e 

sobre termos técnicos. 

Os planejamentos de comunicação são feitos anualmente, onde cada um 

da equipe dá sugestões e ideias para a mesma. 

 

7) Divisão societária 

A Inglaterra que é proprietária. 

 

8) Como e quais tipos de tecnologias são utilizadas na LUSH? São 
necessários para o controle e gestão da marca? 

Algumas das tecnologias utilizadas pela LUSH são (lembrando que os 

produtos são feitos manualmente, algumas das tecnologias utilizadas são para 

facilitar o processo de fabricação dos mesmos):  

• Envazador, mix (mexer os ingredientes) = Produção na fábrica (lembrando 

que a maior parte da produção é manual) 

• Software de gestão MRP = Estoque, gestão 

• Software ERP = Controle de estoque, distribuição - PDV  (lojas) 

 

9) Quais certificações regem/ fazem parte da empresa? 

• Eco certificado - Ex: mel (livre de crueldade)  

• Certificado Vegan (produtos veganos) 

• Comércio Justo 

• Cutefree = coelhinhos (reconhecimento) 

 

10) Quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo do setor de 
comunicação para a empresa? 

 Não nos foi fornecido. 

 

11) Qual estratégia de comunicação é utilizada pelo setor de comunicação 
para divulgar a marca? 

Vimos que pessoas que já foram consumidores da marca em sua primeira 
vinda ao Brasil, não obtiveram o conhecimento de sua volta ao mercado em 
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2014. Isso faz parte da estratégia de comunicação da empresa, manter 
apenas uma divulgação boca a boca? 

 A LUSH aposta muito na divulgação boca a boca e nas redes sociais, além 

de contarem com o apoio da Assessoria de Imprensa. 

• Digital forte (Instagram/Facebook/Site); 

• Press Pass (Imprensa) → Divulga os valores em todas as revistas (Isto é/ 

Marie Claire…); 

• Tudo é espontâneo, não utilizam de posts ou links patrocinados, não 

pagam blogueiros (mas enviam produtos aos blogueiros, para que estes 

experimentem e se quiserem, eles divulgam nas redes deles. Ex: blogueiro 

Hugo Gloss postou foto no snapchat com o produto LUSH). 

 

12) Como é feita a comunicação com os funcionários, tanto da loja, fábrica e 
administrativo?  

• Círculo de tomada de decisões  (discussão); 

• Reuniões; 

• Disciplinas se integram - há sincronia entre elas. 

 

13) Já que a LUSH não investe em comunicação, quais são seus principais 

veículos de comunicação? Qual o investimento aproximado nesta área? 

 Não nos foi divulgado o investimento para a área de comunicação.  

• Há “gap” na mídia impressa x digital; 

• Customerservice = atendimento interno por e-

mail/lojas/gerentes/treinamento; 

• Localização (lojas bem localizadas ajudam na divulgação da marca); 

• Investimento impessoal/indireto; 

• Boca a boca.  

 

14) Qual o valor aproximado da marca LUSH no mercado brasileiro? E 
mundial? 

 Não sabe, precisa verificar com a sede na Inglaterra, em alguns momentos 

disse que não poderia passar nenhum valor.  
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QUESTÕES RESPONDIDAS POR E-MAIL 

I - Dia:14 de março de 2016 

Contato: Anna Andrade 

 

1. Qual é a função de cada líder no organograma? Como funciona? 
Trabalhamos na LUSH com um modelo que contempla disciplinas, cada 

líder é responsável por cuidar da sua área e também das pessoas ligadas 

à ela. As disciplinas atuais que temos são: Comunicação e Marca, 

Recursos Humanos, Finanças, Varejo, Treinamento, Ecommerce e 

Fábrica.  Eu por exemplo lidero a disciplina de Comunicação e Marca, 

então sou responsável por tudo do departamento, desde a parte 

estratégica até a parte operacional, garantindo que tudo se encaixe em 

nossos padrões e se mantenham dentro de nossa filosofia. Dentro da 

minha disciplina, cuido da “sub-disciplina” que é VM (Visual Merchandising) 

e Design. 

 

2. Qual é o Estilo Administrativo que a LUSH mantém? (a Renata 
comentou sobre a Sociocracia. Você poderia falar um pouco mais?). 
Houveram mudanças do estilo de Gestão/Administração da LUSH 
desde quando foi fechada até a atual?   

Sim, houve uma mudança completa na gestão da antiga LUSH e da LUSH 

atual. No passado trabalhamos com parceiros locais e o estilo 

administrativo era bem focado nos estilos tradicionais de hierarquia. A 

sociocracia contempla que as decisões sejam tomadas em conjunto, tudo 

que afeta diretamente a vida de uma pessoa deve sempre levar em 

consideração sua opinião para que uma decisão seja tomada. Não é que 

todas as pessoas da empresa tomem todas as decisões, mas todas as 

pessoas podem acabar envolvidas no processo dependendo do assunto e 

do quanto isso afeta suas vidas. 

 

3. Pelo organograma, percebemos que a gestão é horizontal e 
descentralizado. Essa é a cultura da LUSH? É necessário ter alguém 

“comandando”? 
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Exatamente, acreditamos que as pessoas devam poder ter o controle 

sobre suas próprias tarefas e responsabilidades. Essa é a nossa cultura 

globalmente e cada vez mais conseguimos deixar as disciplinas 

independentes e os profissionais mais autônomos. 

 
4. Qual é a comunicação digital? Tem alguém especializado? 

Por enquanto a comunicação digital continua dentro da disciplina de 

comunicação e marca, em alguns mercados maiores e mais consolidados 

podem existir disciplinas e profissionais diferentes cuidando da 

comunicação off-line e on-line, mas ainda não é o caso do Brasil. A 

disciplina de ecommerce também divide a responsabilidade pela 

comunicação digital, sendo responsável, por exemplo por nossos e-mails 

marketing. 

 
5. Você (Anna) que mantém o contato com a assessoria de imprensa? O 

que é interessante a LUSH divulgar por meio da assessoria? 
Todo o contato da marca é feito por meio de mim nesse momento, eu 

funciono como a ponte entre a marca e públicos externos. Tudo é 

interessante para divulgarmos por meio de nossa assessoria, nossas 

histórias, nossa filosofia, nossos valores, nossas campanhas éticas, 

produtos, etc. 

 
6. O departamento de Comunicação necessita aprovação de quais 

setores para poder ser implantado? 
A área de comunicação tem muita autonomia para poder tocar seus 

projetos, mas claro que algumas vezes é necessária uma aprovação do 

departamento financeiro, da nossa diretoria local ou até mesmo alguma 

aprovação global, que é feita pela pessoa responsável globalmente pela 

disciplina em questão (marca, relações públicas, comunicação). 

 

7. Divisão societária 

O que exatamente querem saber? 
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8. Como e quais tipos de tecnologias são utilizadas na LUSH? São 
necessários para o controle e gestão da marca? 
Não tenho certeza que entendi a pergunta. 

 
9. Quais certificações regem/ fazem parte da empresa? 

Nós entendemos a importância de certificações, mas acreditamos que 

muitas vezes os padrões colocados por nós mesmos pode ser até mais 

rígido do que a das certificações e por isso nos baseamos nisso, tanto para 

procedimentos internos, tanto para escolher fornecedores. 

 

10. Quantos funcionários trabalham na fábrica? E em cada loja do Brasil? 

Temos cerca de 50 funcionários na fábrica em Bom Jesus dos Perdões e 

cerca de 14 funcionários por loja, com exceção da loja dos Jardins que 

conta com cerca de 22 funcionários entre equipe de gestão, terapeutas do 

SPA e vendedores. 

 

11. Quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo do setor de 
comunicação para a empresa? 
Eu diria que a curto e médio prazo seria divulgar a marca para o público 

brasileiro, fazer com que cada vez mais pessoas descubram a LUSH e 

saibam sobre nossos produtos, ética e filosofia. Ao longo prazo é se tornar 

uma marca conhecida como uma marca líder de inovação, seja pela 

invenção de nossos produtos ou pelo modelo de negócio completamente 

inovador que acreditamos. 

 

12. Qual é a visão, a missão e os valores da LUSH? 
Nós não trabalhamos com visão, missão e valores separados assim como 

na maior parte das empresas. Usamos o nosso “manifesto” Nós 

Acreditamos para isso. Avisem-me se eu não tiver enviado para vocês. 

 

13. Qual (s) estratégia de comunicação é utilizada pelo setor de 

comunicação para divulgar a marca?  
Trabalhamos fortemente com nossa assessoria de imprensa, com envio de 

press kits, com eventos em nossas lojas para nossos consumidores e cada 
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vez mais estamos trabalhando também com eventos específicos para 

imprensa. Também usamos nossas vitrines e nossas próprias lojas como 

um de nossos principais pontos de comunicação com o cliente, além de 

nossa publicação, o LUSH Times. Sempre que possível participamos de 

eventos externos que tenham ligação com a filosofia da marca, como o 

caso do VegFest que fomos patrocinadores em 2015. 

 

14. Vimos que pessoas que já foram consumidores da marca em sua 
primeira vinda ao Brasil, não obtiveram o conhecimento de sua volta 
ao mercado em 2014. Isso faz parte da estratégia de comunicação da 
empresa, manter apenas uma divulgação boca a boca?  

Sim, nossa comunicação é bem focada no boca a boca, seja pelos meios 

tradicionais de pessoas comunicando a outras sobre a marca ou 

atualmente com a presença das mídias sociais e claro, com a imprensa. 

Estamos sempre presentes nas principais publicações do Brasil, revistas, 

sites, jornais e blogs, mas realmente sabemos que ainda temos um longo 

caminho para conseguir que nosso público saiba sobre nossa loja. 

 

15. Como é feita a comunicação com os funcionários, tanto da loja, 

fábrica e administrativo? É feita com qual periodicidade? 
Temos alguns informativos eletrônicos que são feitos semanalmente e 

sempre que necessário soltamos novos comunicados oficiais por email. 

Temos uma página também no facebook que é exclusiva para 

funcionários, onde passamos informações pertinentes e os funcionários 

podem tirar suas dúvidas e trocar experiências uns com os outros. 

 

16. Já que a LUSH não investe em comunicação, quais são seus 

principais veículos de comunicação? Qual o investimento aproximado 
nesta área? 
Investimos em comunicação, porém não investimos em publicidade. 

Nossos investimentos em comunicação são em nossos próprios canais 

como nossa publicação LUSH Times, website, e-mails marketing. 

Trabalhamos com freelancers para textos e fotos sempre que necessário, 

como por exemplo para artigos em nosso site ou para conteúdos locais do 
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LUSH Times. Usamos também um fotógrafo para as fotos de nossas 

mídias, para fotos de nossa fábrica, lojas. Investimos também em Relações 

Públicas com o envio de press kits e em eventos especiais para imprensa, 

em eventos em nossas lojas para nossos clientes, no desenvolvimento de 

rótulos e materiais de comunicação de nossos produtos que sejam claros 

para o consumidor, mas que também possam ajudar a propagar os valores 

da marca. E claro, investimos nos profissionais da área para garantir que a 

comunicação seja forte e correta para todos os nossos públicos. Como já 

havia comentado desde o início do trabalho, realmente não abrimos 

números.  

 

17. Qual o valor aproximado da marca LUSH no mercado brasileiro? E 
mundial?  
Vou verificar se podemos abrir esses números. 

 

18. Como é feita a entrega de produtos da fábrica? É terceirizado?  
Sim, trabalhamos com transportadoras terceirizadas que tenham passado 

por todos os nossos critérios de aprovação. 

 

19. E quando o consumidor realiza a compra on-line, a entrega é 
responsabilidade da LUSH ou é terceirizado?  
Não somos nós que entregamos os produtos, temos os Correios e a Total 

Express como nossos fornecedores para este serviço, mas acreditamos 

que ainda assim é nossa responsabilidade e que caso haja algum dano, 

extravio, nos pedidos, cabe à nós tomar as medidas para que o cliente não 

saia lesado. 

 

20. Identificamos que muitas pessoas compraram os produtos da LUSH, 
simplesmente, para revender. Como vocês lidam com isso? Seria uma 
opção criar o sistema de revendedores (através do catálogo)? 
Por nossas políticas globais não trabalhamos com revenda. Sabemos que 

isso pode acabar acontecendo algumas vezes, mas nos esforçamos ao 

máximo para garantir que nossos clientes tenham a experiência LUSH, o 

que envolve estar em nossas lojas físicas ou on-line, com toda nossa gama 
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de produtos, sendo atendidos por uma equipe altamente qualificada e 

treinada e com a garantia de produtos frescos e de qualidade. 

 

21. Qual era a política de comunicação com o parceiro antigo (a primeira 
vez da LUSH no Brasil)? 
Por ser uma política global, mesmo na primeira passagem a LUSH não 

trabalhava com publicidade. A maior diferença é que a comunicação não 

era focada em nossas práticas ativistas e em nossos valores éticos, mas 

sim mais em nossos produtos e em sermos uma marca cool. 

 
22. Quais foram as estratégias adotadas em 2007? O que deu certo e o 

que deu errado? Por que a LUSH saiu do país? E por que voltaram? 
A LUSH esteve no Brasil entre 2000 -2007. Realmente tivemos alguns 

problemas administrativos e como em muitos outros países operados por 

parceiros, decidimos fechar o negócio. Voltamos pois o Brasil é o 3° maior 

mercado de cosméticos, sendo essencial para qualquer marca global de 

cosméticos. Temos uma base fiel de fãs no Brasil e sempre quisemos estar 

de volta para poder estar com eles. 

 

23. Vocês tentaram resgatar os públicos da LUSH (2007)? 
Sim, como mencionado acima, temos uma base fiel de clientes que se 

manteve atento a todos os passos da LUSH durante nossos 7 anos fora do 

mercado, que ainda compravam produtos em suas viagens ao exterior, por 

nosso site do Reino Unido, etc. No início percebíamos que muitos de 

nossos clientes eram clientes antigos que estavam completamente felizes, 

assim como nós, com o nosso retorno. 

 

24. Qual é a periodicidade de contato com os clientes? Em relação a 
divulgação de eventos, produtos e serviços, há algum desconto ou 
brinde para quem consome há muito tempo? Vocês prezam pela 
fidelidade dos consumidores? 

Não trabalhamos com descontos por uma política global, acreditamos que 

nossos produtos devam ser sempre comercializados a um preço justo que 

vise que toda a cadeia de produção - desde os produtores de matéria 
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prima até nossos vendedores - seja remunerada corretamente e de 

maneira justa. Há uma exceção pós Natal, quando algumas vezes temos 

uma liquidação, pois para o Natal produzimos nossos produtos sazonais 

além do esperado, garantindo que todos os clientes consigam fazer suas 

compras, mas mesmo assim não são todos os anos que ela ocorre. 

Estamos em contato direto com nossos clientes por meio de nossas mídias 

sociais, nosso SAC e equipe da loja. Além disso enviamos nossos e-mails 

marketing, geralmente 1 vez por semana, com lançamentos, campanhas, 

etc. A fidelidade de nossos clientes é essencial para nós, sendo que 

sempre ganhamos prêmios internacionais de melhor atendimento ao 

consumidor varejista, por isso trabalhamos com muitos treinamentos para 

nossa equipe garantindo que nossos clientes tenham uma ótima 

experiência com a LUSH seja on-line ou física, além de oferecermos 

produtos inovadores, éticos e de alta qualidade. 

 

25. Em relação ao atendimento na loja, a apresentação dos produtos ou 
demonstração são feitos apenas na 1ª visita (para quem não conhece) 
ou é algo constante? 
As demonstrações fazem parte de nosso DNA e devem sempre ser feitas 

para nossos clientes, mesmo que ele seja até mesmo um funcionário da 

empresa, mas que queira saber mais sobre aquele produto. Mesmo que é 

um “hard user” da LUSH sempre terá um produto que ainda não 

experimentou ou que talvez tenha usado de maneira equivocada, e que 

pode fazer toda a diferença passar por uma demonstração. 

 
26. Qual é o significado dos coelhos brigando (nas sacolas/embalagens)? 

São os nossos coelhos lutadores que combatem os testes em animais. A 

luta contra os testes em animais é uma de nossas principais filosofias e os 

coelhos representam isso, sendo até mesmo o troféu da premiação LUSH 

Prize. Os coelhos foram escolhidos por serem os animais mais utilizados 

para testes em animais da indústria cosmética. 

 
27. Por que vocês ainda usam o logo antigo (alguns produtos têm o logo 

antigo)? Qual é o significado do antigo e do atual?  
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Estamos aos poucos migrando completamente para o logo atual. O logo 

antigo ainda é usado em alguns de nossos rótulos, até mesmo para que os 

clientes continuem reconhecendo a marca até a migração completa. 

 

28. Por que algumas sacolas não têm logo? 
Temos as sacolas com os coelhos lutadores, que funcionam como um logo 

praticamente para nós, os clientes facilmente já os reconhecem como de 

nossa marca. Queremos poder difundir essa mensagem pelo mundo, 

independentemente de ser nossa empresa ou não, os testes em animais 

não deveriam existir na indústria cosmética. 

 

29. Onde são testados os produtos da LUSH? Existe algum laboratório 
para realizar as combinações? 
Nossos produtos são primeiramente testados por seus próprios inventores, 

depois por alguns membros da equipe mais próximos ao negócio e depois 

para amigos, funcionários e clientes (da Inglaterra) que sejam voluntários. 

Contamos também com um médico que acompanha todo o processo, para 

poder verificar se existe ou não reação ao produto, assim como no caso 

dos tabletes dentais temos um dentista auxiliando nos testes. Vale lembrar 

que todos nossos produtos são feitos com ingredientes com um longo 

histórico de uso seguro.  Atualmente trabalhamos também com um 

laboratório livre de crueldade chamado XCell R8, que teve sua fundadora 

como uma das primeiras ganhadoras do LUSH Prize, na categoria 

treinamento. Para produtos como os protetores solares, trabalhamos com 

laboratórios independentes em NY que também eram livres de crueldade. 

 

Obs: Todos os dados levantados serão utilizados para fins acadêmicos. 
 

II - Dia:02 de maio de 2016 

Contato: Anna Andrade 
 

Qual foi a segunda loja no Brasil? Terceira? E assim consecutivamente. 
A segunda loja física foi a LUSH Morumbi, depois LUSH Campinas (no Iguatemi 

Campinas), depois LUSH Higienópolis e por último a LUSH Center Norte. Nosso 
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ecommerce abriu entre a loja LUSH Jardins e a LUSH Morumbi, então na 

realidade para fins contábeis a loja on-line é a segunda loja. 

 
A fábrica da LUSH Brasil também se parece como uma “padaria”? 

Vimos uma matéria sobre a Fábrica dos EUA..e definiram a fábrica assim. 
Sim, todas nossas fábricas se parecem mais com grandes cozinhas do que com 

fábricas de cosméticos. Inclusive como a fábrica do Brasil ainda é bem pequena 

em relação à fábrica do Canadá (que abastece América do Norte) e a do Reino 

Unido, ela se parece ainda mais com uma cozinha, inclusive muitos dos utensílios 

utilizados podem facilmente ser encontrados em cozinhas, como liquidificador, 

panelas, batedeiras... Usamos materiais similares nas outras fábricas, mas com 

tamanhos muito maiores.  

 

Divisão societária (a LUSH é de um dono só? Há sócios? Qual é a 

porcentagem de cada um? - Contrato social) 
Realmente não sei informar quais são as porcentagens de cada um dos donos da 

LUSH sobre a empresa, mas nossos fundadores são os donos da empresa. Mark 

e Mo Constantine, Rowena Bird, Liz Bennet, Helen Ambrosen. 

  
Quais são os produtos que vêm da Inglaterra para o Brasil? 

Toda a linha de maquiagem (linha EB+ base concentradas), perfumes líquidos, 

tabletes dentais, shampoo FairlyTradedHoney. Algumas vezes se passamos por 

alguma falta de ingredientes locais podemos importar o produto finalizado, como 

neste momento é o caso do Ultrabland e do It's Raining Men.   

 
Quais leis regulamentam a importação dos produtos LUSH? 

Essa eu vou ter que pedir ajuda para o pessoal de importação para poder 

responder para vocês. Mas sei que para trazermos um produto para o Brasil 

passamos por inspeção da Anvisa e da Polícia Federal. 
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Percebemos que alguns dos produtos não têm no estoque. Nas redes 
sociais, os clientes sentem muito a falta. Há alguma barreira para chegar ao 
Brasil? 
Sim, infelizmente o processo de importação pode ser bem demorado. Algumas 

vezes há greves nos órgãos que fazem a vistoria para a entrada no país ou algum 

evento inesperado, como o incêndio do porto de Santos. Os processos são bem 

lentos e algumas vezes por algum motivo a Inglaterra também não consegue nos 

enviar o produto, por exemplo nas semanas que antecederam nosso embarque 

eles passaram pela falta de algum ingrediente, então o embarque vem sem 

aquele produto, mas ai realmente torna-se muito mais notável pois até entrar em 

outro embarque, chegar ao Brasil e ser desembaraçado leva bastante tempo. 

 

Planilha de custos (se preferir, só em comunicação). Precisamos 
saber mais ou menos o quanto que poderíamos utilizar para fazer as 
campanhas. 

Como já havia dito desde o início, não podemos passar nenhum tipo de número. 

 Mas já adianto, sempre pensamos que as campanhas mais eficazes e criativas 

não precisam de tanto dinheiro assim, ainda mais porque não utilizamos 

campanhas publicitárias que são o que mais consomem verba considerando a 

produção das fotos e os anúncios em si, plano de mídia costuma ser uma parte 

significativa das verbas de comunicação. 

 

A LUSH possui fisioterapeutas e massagistas? 

Sim, os terapeutas do LUSH SPA são fisioterapeutas e massagistas formados 

que passam um tempo na Inglaterra sendo treinados para estarem aptos a fazer 

nossos tratamentos. O treinamento completo, garantindo que seja um terapeuta 

que possa fazer todos os nossos tratamentos pode durar até 4 meses.   

 
Você nos falou que os produtos que estão próximos ao vencimento 

são dados aos funcionários e também doados à ONGs. Como é esse 
processo? Qual é a ONG? Vocês sempre dão para a mesma? 
Na realidade não são produtos que estão próximos ao vencimento, ainda há 

muito tempo de uso quando fazemos as doações. No geral, os produtos podem 
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ficar cerca de 5 meses em nossas lojas depois de terem sido fabricados. Depois 

do tempo da nossa política de frescor, os produtos retornam  para o escritório e 

fazemos a doação. Não doamos sempre para a mesma instituição, mas no geral 

damos para abrigos de mulheres que sofram violência doméstica. Cada vez 

menos devemos ter menos sobra de produtos e aos poucos as lojas devem 

começar a ter a autonomia de escolher quais as instituições que cada loja 

gostaria de apoiar, mas por enquanto isso ainda é centralizado pela equipe de 

apoio. 

 

A LUSH parcela os valores da compra? 
Sim, é possível parcelar em até 10 vezes na loja on-line, 5 vezes em nossas lojas 

físicas e 8 vezes nas lojas físicas no caso de clientes Citibank, pois temos uma 

parceria com eles.   
 

Os vendedores recebem comissão por venda? 
Não. Não trabalhamos com comissões individuais, acreditamos que a equipe de 

vendas já deva ter um salário justo e que garanta que possam viver com este 

valor e quando a loja bate a sua meta, todos os membros da equipe da loja 

recebem um bônus.   
 

 

III - Dia:03 de maio de 2016 

Contato: Anna Andrade 

 

1. São quantas lojas no total? 925 ou 926? 
O número das lojas varia muito de semana para semana, pois algumas 

vezes abrimos uma loja nova, mas fechamos duas ou fechamos 1 mas 

abrimos 2 durante uma semana. Não precisam ficar tão focadas em um 

número exato, pois este número irá mudar até o tcc de vocês. 

 

2. Vocês utilizam quais tecnologias (Por exemplo, caixas eletrônicos, 
sistema de estoque, softaware, tv, internet, telefone etc)? 
Trabalhamos com 3 programas que são os principais, um focado para o 

ecommerce, um nosso interno especialmente para fábrica e um que 
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funciona para o PDV e que temos em todas as nossas lojas, inclusive 

ecommerce. Estes sistemas controlam tudo nosso, de estoque, até venda 

e servem para fazermos nossos relatórios. 

 

Temos também um sistema de pedidos desenvolvido internamente, onde 

lojas, treinamento e comunicação colocam suas demandas para o mês.  

 

3. Podemos realizar pesquisa com os funcionários? 
Podem realizar uma pesquisa com os funcionários sim, sem problemas. Só 

preciso que me enviem o questionário para eu dar uma olhada e que me 

avisem com antecedência sobre quando farão a aplicação da pesquisa. 

 
4. É possível visitarmos a fábrica e também realizar pesquisa? 

Vou ver com o pessoal da fábrica quando é possível vocês fazerem uma 

visita e aplicarem a pesquisa de lá. 

 

5. A LUSH é considerada mercado de luxo? 
Não nos denominamos como uma marca de luxo, não focamos em um 

público alvo e achamos que nossos produtos são para todos. Aqui no 

Brasil, por causa do preço, ele tem uma percepção de marca mais luxuosa. 

 

6. Explicação da logomarca (significado das cores). 
Nossa logomarca é preto e branca, seguindo a identidade visual da marca 

dos potes pretos e letras brancas e das paredes pretas com as letras 

brancas. 

 

7. Quem faz os catálogos? 

Uma equipe da Inglaterra faz a nossa publicação LUSH Times e depois as 

equipes de cada país é responsável pela localização dos arquivos. A 

impressão global é feita em uma gráfica na Alemanha e ele já chega pronto 

para nós. 

 
IV - Dia:23 de maio de 2016 
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Contato: Anna Andrade 

 
1. Como são escalados os funcionários, já que as lojas abrem todos os 

dias? 

Nossos funcionários das lojas trabalham por escala, feita pelos gerentes de 

lojas levando em consideração quais os dias e horários de maior 

movimento das lojas. Em nossas lojas trabalhamos em um esquema 5 X 2  

(5 dias de trabalho e 2 de folga) o que é bem incomum para o varejo que 

geralmente trabalha no esquema 6 X 1. Todo funcionário tem 1 folga ao 

domingo depois de 2 trabalhados, conforme a legislação. Aos sábados 

é bem raro que alguém tenha folga, pois é um dia bem movimentado, mas 

nos esforçamos para que os funcionários de vez em quando consigam 

pegar um final de semana completo de folga. Quando um funcionário tem 

algum compromisso (por exemplo um casamento, um curso) e nos avisa 

com antecedência já nos planejamos para garantir que eles possam folgar 

neste dia, mesmo sendo em um final de semana. As vezes 

também fazemos competições internas nas lojas e que dão um 

final semana de folga para quem ganha-la.   
 

2. Todos os funcionários das lojas utilizam uniforme ou apenas os 

aventais? Os funcionários da fábrica usam o que? A equipe do 
escritório não precisa de uniforme? 
Todos os funcionários da loja devem estar vestidos de preto, branco ou 

preto e branco. Realmente só os aventais que são uniforme e os 

terapeutas do SPA que também usam uniformes, todos pretos, mas com 

um visual específico. Na fábrica os funcionários precisam estar 

paramentados, usando um "jaleco" grosso e preto, com nossos coelhos 

lutadores e uma calça de mesmo material. No escritório, tanto de São 

Paulo quanto da fábrica, não é necessário usar uniforme e é livre a forma 

de se vestir - claro levando em consideração sempre o bom senso de não 

mostrar partes do corpo que possam deixar outras pessoas da equipe 

desconfortáveis.  
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3. A LUSH que fornece as fantasias aos funcionários quando há eventos 
comemorativos? 
No geral as próprias lojas criam um tema para a festa que estão fazendo 

e dentro deste tema cada funcionário fica livre para se inspirar da maneira 

que desejar. Em nosso primeiro Natal a equipe estava fantasiada de elfo 

para atender os clientes durante as festividades, nesse caso sim as 

fantasias eram fornecidas por nós.   

 
4. Como funcionam as reuniões? Qual é a periodicidade? Elas são feitas 

com todos os funcionários ou apenas os seus coordenadores? 
Trabalhamos com diversas reuniões, semanais, mensais e trimestrais. 

Estas feitas apenas com os líderes de disciplina. Mas cada área pode ter 

suas próprias reuniões e as lojas também tem as suas próprias reuniões 

com a equipe de vendas, assim como os gerentes de venda com a equipe 

responsável por gerenciar o desenvolvimento de varejo. Na fábrica a 

equipe de gestão da fábrica também faz reuniões regularmente com nossa 

equipe de produção. Apesar das reuniões já marcadas e que sempre 

ocorrem, como disse, há um canal bem aberto para qualquer pessoa 

marcar uma reunião com outros membros de seu departamento ou de 

outros caso seja necessário.   
 

5. Há comemoração de aniversário dos funcionários? 
Sim, mas não há uma comemoração oficial, já que as equipes estão 

espalhadas. Cada gerente tem autonomia para saber como irá fazer suas 

comemorações. Aqui no escritório, por exemplo, fazemos sempre um café 

da manhã no dia do aniversário do funcionário.   
 

6. Como são feitas as advertências? E os treinamentos? Qual a 
periodicidade? Quanto tempo dura o treinamento? 
No geral as advertências são feitas quando acontece algum tipo de 

comportamento recorrente que mesmo após diversos feedbacks continuam 

ocorrendo ou quando uma falha grave ocorre. O gerente conversa então 

com nossa RH para chegarem a uma advertência que fique clara para o 

funcionário de por que está recebendo, a notificação é feita e então o 
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gerente (ou a pessoa da equipe de suporte, caso seja uma advertência 

dada pelo escritório) conversa com a pessoa explicando os pontos, a 

pessoa assina e é informada que após 3 advertências há a possibilidade 

de desligamento da empresa. Temos uma treinadora local que faz nossos 

treinamentos oficiais, realmente a frequência depende, mas no geral cada 

treinamento deve ser realizado novamente no período de 6 meses. Cada 

treinamento nosso, seja de produto ou de desenvolvimento, tem a 

duração de 1 dia e aborda um tema específico. Então no caso de 

treinamentos de produtos para novas lojas ou de desenvolvimento, pode 

ser um treinamento de uma semana seguida. Para vocês entenderem um 

pouco melhor, no final de Abril tivemos um treinamento de cuidados com o 

rosto, depois no início de Maio um de cuidados com o corpo e agora na 

próxima semana teremos um de cuidados com o cabelo. Além disso, 

temos nossos treinadores internos na loja que são vendedores que se 

destacam no entendimento dos produtos e ingredientes e que são 

responsáveis por fazer treinamentos de reciclagem com a equipe e ficam 

em contato com nossa treinadora geral, para garantir que os treinamentos 

estejam sendo dados com a frequência necessária e abordando os temas 

necessários e da maneira correta. 

 
7. Para trabalhar nas lojas, é preciso ter curso universitário? Quais são 

os critérios de seleção?  
Não é necessário ter curso universitário. A pessoa precisa ser maior de 18 

anos e ter curso médio completo, estes são os únicos requisitos. Depois 

disso eles vão para a entrevista e realmente é uma questão de ver se tem 

o perfil que procuramos de pessoas que  se identifiquem com a empresa, 

sejam empenhados em dar um atendimento 5 estrelas aos nossos clientes. 

Para trabalhar na equipe gerencial da loja (supervisor, gerente trainee e 

gerente) é necessário que a pessoa tenha experiência em varejo, mas para 

trabalhar como vendedor o que mais conta é a personalidade da pessoa e 

o interesse, muitas vezes contratamos pessoas que ou é o primeiro 

emprego ou nunca trabalharam com varejo antes. 
 

8. Vocês contratam estagiário? Em qual área? 
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Contratamos estagiários dependendo da necessidade. No momento temos 

um estagiário de Assuntos Regulatórios no escritório de SP; duas 

estagiárias de compras, um estagiário de comércio exterior e uma 

estagiária de sistemas em nosso escritório da fábrica. 
 

 

APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – Peças de Comunicação  

 

Campanha 1: LUSH NA PARADA – Consumidores  
 

Ação 1: Psiu, escuta o babado! – Formulário para envio de e-mail marketing 

 
Fonte: Eagle Vision 
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Ação 2: LUSHMobile: Close to You  

 
Fonte: Eagle Vision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 221 

Ação 2: LUSHMobile: Close to You - Calendário 

 
Fonte: Eagle Vision 
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Ação 2: LUSHMobile: Close to You - Cartão de Visita LUSH 

 
Fonte: Eagle Vision 
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Ação 3: 4YOU – Flyers que acompanharão os produtos nas sacolas (modelo) 

 
Fonte: Eagle Vision 
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Ação 4: Mundo LUSH – Nova aba no site 

 
Fonte: Eagle Vision 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 225 

Ação 4: Mundo LUSH - Linha do Tempo LUSH – exemplo de conteúdo 

 
Fonte: Eagle Vision 
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APÊNDICE B – Peças de Comunicação  
 
 
Campanha 2: 3 I’s: Inovar, Investir e Implementar – Funcionários  
 

Ação 1: Sou todo ouvidos – Formulário de Solução 

 
Fonte: Eagle Vision 
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Ação 2: O mês é todo seu! – Formulário para votação do funcionário 

 
Fonte: Eagle Vision 
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Ação 2: O mês é todo seu! – Botton Funcionário do Mês 

 
Fonte: Eagle Vision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 229 

Ação 2: O mês é todo seu! - Troféu Funcionário do Ano 

 
Fonte: Eagle Vision 
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Ação 3: Happy Birthday my friends! - Cupcake e placa com nome do funcionário 

 
Fonte: Eagle Vision 
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APÊNDICE C – Peças de Comunicação 

 

Campanha 3: #SELIGA – Influenciadores  
 

Ação 1: +Arte! - Press Kit Modelo 5 - Massinha de limpeza Santa e Shampoo 
sólido New 

 
Fonte: Eagle Vision 
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Ação 2: Game: NocNoc, you know who I am? – Caixa com charadas  
 

 
Fonte: Eagle Vision 
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Ação 3: Manual de Identidade LUSH Brasil 
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