
EM BUSCA
DO AROMA

DA
O BOTICÁRIO CUIDA

DA BELEZA E DA

SATISFAÇÃO ESTÉTICA

DE MUITOS BRASILEIROS.

MAS, ALÉM DESSE

SERVIÇO, TAMBÉM

PLANEJA SE MANTER

NA LIDERANÇA DO

COMPETITIVO MERCADO

EM QUE ATUA

Missão
Criar produtos e serviços que enalteçam a beleza e promovam o
bem-estar das pessoas, traduzindo essa intenção em valores percebidos
pelos clientes, para conquistar a sua fidelidade e assegurar o crescimento
e a rentabilidade do negócio.

Visão
Ser reconhecida por colaboradores, parceiros, clientes e segmento em
que atua como uma das mais importantes referências mundiais em
beleza e fazer que suas ações para a preservação da vida estabeleçam
uma forte identificação com a sociedade.

LOJA O BOTICÁRIO NO SHOPPING ESTAÇÃO, EM CURITIBA

Valores
' Respeito e comprometimento mútuos.
• Participação e trabalho em equipe.
• Objetivos e metas claros e definidos.
• Reconhecimento pela contribuição
para os resultados.
• Desenvolvimento pessoal e
profissional.
• Valorização da vida e do meio
ambiente.
• Inovação e qualidade.
• Empreendedorismo e ousadia.
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E M SUAS DILIGÊNCIAS DE CONSU-
MO, AS PESSOAS NÃO ESTÃO À
PROCURA DE PRODUTOS OU SER-
VIÇOS E, SIM, DE HISTÓRIAS QUE
OS SUSTENTEM. É a partir dessa

constatação que Miguel Gellert Krigs-
ner, presidente e fundador de O Boticá-
rio, desenha a sua trajetória empresarial
e dá pistas sobre como transformou três
mil dólares - alocados em uma pequena
farmácia de manipulação - na maior
rede de franquias de perfumaria e cos-
méticos do mundo.

Com mais de 2,3 mil lojas no Brasil,
43 em Portugal, 13 na América Latina,
uma nos Estados Unidos, uma na Ará-
bia Saudita e uma no Egito, além da
distribuição de seus produtos em outros
mil pontos-de-venda espalhados por
aproximadamente 20 países, O Boticá-
rio consegue a proeza de se estabelecer e
avançar em um mercado dominado por
gigantes multinacionais, como Avon e
L'Oréal e que historicamente apresenta
altos índices de infidelidade do consu-
midor e de ofertas de produtos tecnolo-
gicamente avançados.

A consolidação da internacionaliza-
ção da marca, que começou em 1985,
com a inauguração da primeira loja em
Portugal, foi uma dura conquista. Se-
gundo Miguel Krigsner, a tônica da ex-
periência de O Boticário no mercado
externo tem sido a de aprender com os
erros. "Levamos 19 anos para consolidar
o negócio em Portugal. Imaginávamos
que a facilidade da língua seria um pon-
to favorável, mas descobrimos que nem
a comunicação que utilizávamos aqui
poderia ser utilizada lá. Os gostos pelas
fragrâncias são totalmente diferentes.
Mas felizmente hoje somos a maior
franquia de cosméticos de Portugal",
conta. Também no ritmo do "é apa-
nhando que se aprende" ocorreu a en-
trada de O Boticário no México, em
2002. "Começamos com as lojas, num
formato similar ao brasileiro, mas não
obtivemos sucesso. Recuamos e vamos
entrar em pontos-de-venda já estabele-
cidos", afirma.

No segundo semestre de 2005, a
rede ousou mais uma vez ao inaugurar
sua primeira loja em Riad, na Arábia
Saudita, e um showroom no maior
shopping da cidade do Cairo, capital do
Egito, berço mundial do perfume. Des-
sa vez, a opção de fincar os pés nesses
países com lojas franqueadas se deu por-
que os pontos são estratégicos. Escoarão
os produtos pelos mercados promissores
da África e do mundo árabe. "Na maio-
ria dos outros países, estamos presentes
dentro de lojas e não com franquia. No

Japão, estamos em mais de 400 pontos-
de-venda que atendem os brasileiros
que vivem no país", informa.

Nos Estados Unidos, além de quase
200 pontos-de-venda, O Boticário
inaugurou em 2004 a sua primeira loja
em Nova Jersey, região de grande fluxo
de brasileiros e outros latino-america-
nos. Franqueada, a loja tem área de 60
metros quadrados. A participação da
receita internacional no faturamento de
O Boticário ainda é tímida. Representa
cerca de 2% das vendas no varejo, que
rompeu a casa dos dois bilhões de reais
anuais entre 2004 e 2005, enquanto a
indústria faturou um terço desse total.
Mas as sementes para a proliferação de
uma marca global já estão plantadas.

A ousadia da empresa paranaense
também passa pela localização de sua
própria sede. De São José dos Pinhais, a
15 quilômetros de Curitiba, capital do
Paraná, O Boticário controla toda essa
expansão. Atualmente cerca de mil cola-
boradores trabalham lá, num terreno de
79 mil metros quadrados que com-
preende fábrica, depósito e escritórios.
Na fábrica, são produzidos cerca de 550
itens, entre produtos de cuidados para o
corpo, cuidados faciais, protetores sola-
res, maquiagem, desodorantes colônias,
desodorantes, sabonetes, xampus.

Apesar do isolamento dos grandes
centros de negócios e pesquisas do
mundo, O Boticário começa a se proje-
tar como referência em desenvolvimen-
to de produtos. A empresa evita adotar
uma atitude reativa às novidades anun-
ciadas pelas companhias multinacionais
e procura ela mesma ser pioneira no
lançamento de fórmulas inovadoras e
produtos com tecnologia de ponta.
"Procuramos ter entre dois a quatro lan-
çamentos de grande impacto por ano.
Oxigenam a marca e demonstram que a
empresa está permanentemente repen-
sando seus produtos", explica Krigsner.

Em parceria com universidades
brasileiras e centros de pesquisa inter-
nacionais, O Boticário investe pesada-
mente em inovação e já contribuiu com »



importantes avanços para o segmento.
Entre eles, um produto que une o per-
fume ao vinho. Resultado de 18 meses
de pesquisas e investimento de 3,2
milhões de reais, a empresa lançou em
agosto de 2004 o perfume masculino
Malbec - nome de um tipo de uva utili-
zada na produção de vinhos.

A fragrância tem como base o álcool
vínico, obtido por meio da destilação do
vinho, macerado em barris de carvalho
francês, mesmo processo utilizado na
fabricação de vinhos nobres. "Não há
perfumes com álcool vínico em nenhum
outro lugar do mundo", informa Krigs-
ner, acrescentando que está requerendo
uma patente para a utilização do álcool
vínico e outra para a maceração em bar-

ris de carvalho. "O lançamento do Mal-
bec foi um sucesso. Em sete meses,
vendemos um milhão de unidades", co-
memora. Em 2005, o grande lança-
mento da empresa foi a versão do
perfume com álcool vínico para mulhe-
res. O Rhea utiliza o mesmo processo,
com fragrância obtida a partir de um
mix do álcool da uva moscatel, que
produz vinhos brancos doces e frutados,
e da pura água de rosas.

CONFESSO QUE vivi
Mas o verdadeiro segredo do suces-

so de O Boticário corre por outras pági-
nas da história. A começar pelo capítulo
do surgimento da própria empresa, O
Boticário firma-se nas mentes e cora-
ções de consumidores por seu empenho
na construção de uma diversificada e
saudável teia de relacionamentos. "O
Boticário não é apenas uma indústria de
cosméticos", diz Krigsner. "É uma
instituição que atua em frentes como as
de fabricação, distribuição, varejo, res-
ponsabilidade social e preservação do
meio ambiente."

Para o empresário, o consumidor re-
conhece e prestigia marcas que espe-

lham a busca por valores mais nobres do
que qualidade de produtos e resultado
financeiro. "Se o objetivo de todo o meu

trabalho fosse ganhar dinheiro, acho
que eu seria o mais infeliz dos

homens", sentencia.
Boliviano e filho

de judeus euro-
peus refugiados
do regime nazista,
Miguel Krigsner
deseja dar sentido
à sua biografia —
uma das mais ce-
lebradas do empre-
endedorismo no

Brasil, país onde vi-
ve desde 1961,
quando tinha 11
anos. "E bom poder
chegar a um mo-
mento na vida e dizer

as seguintes palavras de

Pablo Neruda: 'Confesso que vivi'", de-
clara, fazendo menção à obra autobio-
gráfica do poeta chileno.

Krigsner atribui o sucesso de sua
botica à fixação das notas de fundo que
produziram a esfera aromática da cria-
ção de O Boticário - a botica foi inau-
gurada em 22 de março de 1977, em
sociedade com a colega de profissão
Eliane Nadalin e os dermatologistas
Wilhelm Baumeier e José Schweidson
Filho. Naquela época, Krigsner era um
jovem estudante de farmácia e bioquí-
mica da Universidade Federal do Para-
ná, influenciado pelas palestras do am-
bientalista gaúcho José Lutzenberger,
falecido em 2002 e um dos primeiros a
levantar a bandeira ecológica no Brasil.
"Eu alimentava dentro de mim a espe-
rança de chegar a ser um agente trans-
formador da sociedade, só não sabia
exatamente como isso poderia aconte-
cer", declara.

A preocupação com a preservação
do patrimônio natural do Brasil nasceu,
portanto, antes do aviamento das pri-
meiras receitas médicas. Para melhor
explorar seu conhecimento na manipu-
lação de extratos e matérias-primas ela-
boradas com substâncias retiradas da
natureza, a equipe da pequena farmácia
da rua Saldanha Marinho, região cen-
tral de Curitiba, teve a idéia de apro-
fundar as pesquisas e criar fórmulas para
o mercado de consumo. Os primeiros
produtos foram um xampu, um creme
hidratante e um banho de espuma de
algas marinhas. Tinham o diferencial de
serem adequados ao clima tropical do
País, estratégia que posicionou a empre-
sa como uma alternativa aos itens in-
dustrializados das fabricantes globais.

A criação da Fundação O Boticário
de Proteção à Natureza em 1990 foi o
caminho natural encontrado pela em-
presa para apoiar projetos de conserva-
ção, educação e proteção do meio am-
biente. Organização sem fins lucrativos
e autônoma, a instituição já financiou
cerca de mil projetos na área de proteção
e preservação de espécies e patrimônios
naturais ameaçados de extinção. Nos »



primeiros 15 anos de atividades, os in-
vestimentos somaram 5,3 milhões de
dólares em projetos que cobrem todo o
território nacional. "Temos uma equipe
de consultores e um conselho de am-
bientalistas que se reúnem duas vezes ao
ano para selecionar os projetos que rece-
berão apoio da fundação", diz Krigsner.

Em uma de suas frentes mais im-
portantes, a Fundação O Boticário in-
centiva a criação de reservas particulares
em áreas de relevância ecológica, como
a Reserva Natural Salto Morato, área de
2.340 hectares no coração da Floresta
Atlântica, localizada em Guaraqueçaba,
litoral Norte do Paraná. A reserva é
reconhecida pela Unesco como patri-
mônio da humanidade.

Além da preservação de patrimô-
nios, a fundação dissemina conheci-
mento para o desenvolvimento de uma
postura conservacionista na comunida-
de. Mais de 1.500 pessoas, provenientes
de 150 diferentes instituições do País, já
foram capacitadas em cursos realizados
em Salto Morato. A fundação também
promove anualmente o Congresso Bra-
sileiro de Unidades de Conservação, o
maior evento sobre conservação da na-
tureza no Brasil.

Outra iniciativa de sucesso da Fun-
dação O Boticário é a Estação Nature-
za, exposição permanente que valoriza a
biodiversidade brasileira, unindo infor-
mação, interatividade e entretenimento.
A primeira unidade foi instalada no
shopping Estação, em Curitiba, com
média de 20 mil visitantes por ano, e a
segunda está sendo erguida em Corum-
bá, no pantanal mato-grossense.

Na área social, O Boticário também
mantém projetos importantes. Dois
deles são voltados para a comunidade de
São José dos Pinhais, na qual está a sede
da empresa. Criado em 1999, em parce-
ria com a comunidade local e com a
Guarda-Mirim do município, o "Pro-
jeto Crescer" procura dar condições a
jovens competirem no mercado de tra-
balho. Em 2002, foi lançada a Fábrica
de Talentos na Comunidade, que traz a
proposta de oferecer uma oportunidade

de qualificação e profissionalização da
mão-de-obra para a população local,
contribuindo diretamente para o desen-
volvimento social do município.

O projeto "Dr. Botica Educando
para a Vida" tem alcance nacional. O
objetivo é envolver os franqueados da
marca em todo o Brasil numa ação so-
cial voluntária no Dia da Celebração da
Vida, realizado pela Pastoral da Crian-
ça. Nessa data, os franqueados, consul-
tores de venda ou familiares fazem apre-
sentações do "teatro de dedoches" nas
paróquias da Pastoral, abordando temas
como acidentes domésticos, meio am-
biente, higiene pessoal, alimentação, in-
centivo à leitura e brincadeiras.

Uma empresa que tem foco na va-
lorização da natureza e do ser humano é
capaz de tomar à frente em catástrofes
como a do tsunami (maremoto) que, no
dia 26 de dezembro de 2004, devastou o
sudeste da Ásia. O Sri Lanka, um dos
países mais atingidos pela grande onda,
com mais de 30 mil mortos e outros 25
mil feridos, foi alvo da ajuda humanitá-
ria de O Boticário. Diante da necessida-
de de tratar os feridos e a preocupação
das autoridades com os riscos de infec-
ção e contágio, a empresa brasileira
desenvolveu em tempo recorde um gel
anti-séptico para ajudar as vítimas do
maremoto no Sri Lanka. A produção de
250 mil bisnagas do gel - quantidade

Reinvenção do negócio a cada sete anos
Em 2005, O Boticário completou 28 anos e iniciou o seu quinto ciclo de vida.

Segundo Miguel Krigsner, a empresa, que entrará na fase de maturidade com o
reposicionamento da marca, inicia uma nova fase em sua jornada a cada sete anos.
"Olhando para a nossa história, fica claro que a trajetória de O Boticário foi
conduzida por setênios. Ao final de cada período, ocorreram transformações que
fizeram a empresa viver novos ciclos", interpreta. Iniciado em 1977, o primeiro ciclo
representou a fase de inauguração das primeiras lojas da rede e definição do modelo
de negócios de O Boticário. A primeira filial foi inaugurada em 1979, no Aeroporto
Afonso Pena, em Curitiba. Os produtos decolavam nas mãos de passageiros e
tripulantes de companhias aéreas e aterrissavam em diversos pontos do País. Não
demorou muito para surgir a primeira franquia da rede. Foi aberta em Brasília, em
1981. Elaine Nadalin, sócia-fundadora da empresa, desliga-se da sociedade.

Em 1985, quando a rede já possuía 400 lojas no Brasil e produzia 2,5 milhões de
unidades e cerca de quatro milhões de dólares em faturamento, a empresa perdeu
as rédeas do crescimento e decidiu rever a sua estrutura. O dermatologista José
Schweidson Filho também abandona a sociedade. O Boticário transforma-se
em um grupo de cinco empresas que suportariam a expansão do negócio.Até então
não havia diretores na empresa e as cerca de 400 lojas não tinham uma identidade
visual definida — parte delas nem se chamava O Boticário. Portanto, parte da
transformação foi estabelecer um layout único de loja e padronizar o atendimento
ao consumidor. Alguns franqueados abandonaram o barco, outros foram
descredenciados e houve depuração na rede. Os mais antigos passaram a ser
distribuidores regionais dos produtos.

O segundo ciclo, a partir de 1986, foi marcado pelo início da experiência
internacional e por uma fase de dificuldades financeiras causadas pela recessão
econômica vivida pelo País. Superada essa fase de congelamento de preços seguida
de inflação galopante, O Boticário lança o seu "Manual de Franchising" no início da
década de 90, ajudando a estabelecer um padrão para o sistema de franquias no
Brasil. Em 1991, quando veio a abertura de mercado no governo Collor, O Boticário
se viu fortalecido por conseguir enfrentar a concorrência internacional com um
eficiente sistema de distribuição.
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suficiente para dez milhões de aplica-
ções - foi em caráter extraordinário e
envolveu parceiros de O Boticário. A
empresa ainda doou 50 mil pastilhas de
cloro orgânico purificador de água -
cada pastilha tem poder de desinfecção
de dez litros do liquido.

Com essas e outras, amparadas na
filosofia inicial da empresa de estabele-
cer relacionamentos éticos em todas as
esferas, Krigsner acredita que o con-
sumidor percebe que O Boticário está
envolvido em ações de responsabilidade
social e preservação do meio ambiente
de forma efetiva, não-marqueteira. Ele
explica que não gostaria que o pioneiris-
mo e as ações da empresa na área am-

biental se transformassem em instru-
mento de marketing, mas admite que
passou a fazê-lo com parcimônia depois
de concorrentes como a Natura passa-
rem a colocar na mídia as suas contri-
buições na área socioambiental. "Du-
rante os primeiros dez anos da funda-
ção, adotamos uma postura low profile.
Pretendemos agora fazer uma divul-
gação mais ampla, dentro de uma verba
razoável e proveniente dos recursos da
empresa, e não da fundação", esclarece
Krigsner. Segundo ele, a empresa des-
tina anualmente 1% da receita líquida
da indústria para o financiamento dos
projetos sociais e de proteção à natureza.
"Desse total, 80% vão para projetos de

A terceira fase da vida da empresa iniciou em 1992, quando foi buscar no
mercado externo os fornecedores das matérias-primas de seus produtos para
enfrentar a concorrência das multinacionais. As embalagens mudaram, o visual dos
produtos ficou mais sofisticado. Nesse período, houve a extinção dos distribuidores

regionais. Em 1995,Artur Grynbaum, cunhado de Krigsner e então diretor
comercial da empresa, torna-se acionista.

A partir de 1997, houve um novo redesenho na estratégia de O Boticário,

marcando seu quarto ciclo de vida. O marketing da empresa passou a ser mais
agressivo e toda a operação foi centralizada na sede de São José dos Pinhais.
A empresa inaugurou em 1998 um centro de distribuição que consumiu
investimentos de 5,5 milhões de reais e passou a atender à demanda de entrega
direta da fábrica ao franqueado. Em 1999, a rede passou a ser interligada por
computador, dando maior agilidade na troca de informações.

O quinto ciclo de vida O Boticário, iniciado em 2005, começou com uma
reestruturação na diretoria da empresa - passou de quatro para oito diretores - e
prevê um novo posicionamento da marca. Fruto de um trabalho intenso de
12 meses com a consultoria de marketing Copernicus, subsidiária independente da
Aegis Group PLC, holding inglesa que atua nas áreas de comunicação e pesquisa
nos cinco continentes, O Boticário iniciará um amplo projeto que atingirá toda a
organização. E o patrão dessa mudança é o consumidor. "O consumidor que,
dentro de uma enorme gama de escolhas, escolhe você deve ser tratado como
rei", afirma. Segundo Krigsner, este projeto criará um novo posicionamento de
marca para O Boticário após 28 anos de vida. "Trata-se de um trabalho baseado

em uma análise profunda do consumidor. Estamos entrando em sua intimidade,
identificando o que ele aprova, o que deseja que seja corrigido e a forma como
quer ser atendido", revela o executivo.

Para os próximos sete anos, acrescenta o presidente, será criado um novo
conceito de loja - o terceiro da série -, mas suas características ainda são mantidas

em sigilo. Em breve, seis lojas piloto irão adotar o formato. "Vamos criar um novo
universo em termos de loja e linha de produtos para o nosso consumidor",
promete Krigsner.

meio ambiente e 20%, para ações sociais.
A tendência é equilibrarmos um pouco
mais essa relação, potencializando as
destinações a projetos sociais", revela.

Segundo Krigsner, a preocupação
com o aspecto social também levou O
Boticário a optar pelo modelo de dis-
tribuição por franquias. Para defender o
sistema, o presidente é forçado a com-
pará-lo com a modalidade de vendas di-
retas adotada por dois de seus principais
concorrentes: Natura e Avon. "A estru-
tura da venda direta é totalmente dife-
rente. As margens são outras, a política
de comunicação é diferente e a relação
com as vendedoras é informal. E um
mercado que gera empregos, mas não
promove cidadania. Nossos vendedores
são comissionados e têm carteira assina-
da e plano de saúde", compara. O regis-
tro e os benefícios são de responsabilida-
de dos franqueados. Para efeito de com-
paração, os cerca de 12 mil vendedores
da rede de lojas O Boticário venderam
55 milhões de unidades no Brasil em
2004. No mesmo período, a fábrica da
Natura produziu mais de 150 milhões de
itens que foram distribuídos no mercado
por cerca de 400 mil consultoras.

FRANQUIA COM MAESTRIA
Nas palavras do fundador, o grande

negócio de O Boticário é "ter, sob a re-
gência de uma única batuta, o maior
canal de distribuição do mercado". O
diferencial estaria na orquestração dessa
relação. A harmonia, segundo Krigsner,
está no elo entre o maestro e uma rede
de pequenos, médios e competentes
empreendedores que são donos de seu
próprio negócio, zelam pela fidelidade
dos clientes e ajudam a construir uma
marca que seja sinônimo de respeito ao
consumidor, ao franqueado, ao colabo-
rador e à sociedade. "No futuro, po-
demos nem ter depósito. A fabricação
também poderá ser terceirizada, desde
que haja terceiristas capazes de produzir
no tempo, na qualidade e no preço de
que precisamos", ressalva.

Krigsner procura estabelecer com
seus franqueados uma relação de con- »



fiança e respeito mútuo. Na biologia,
exemplifica ele, essa parceria seria muito
similar à relação simbiótica. "Existe uma
noção muito clara de que o oxigênio que
respiramos entra pelas narinas dos fran-
queados", diz. Ao contrário da parasitá-
ria, em que o microrganismo destrói seu
hospedeiro para sobreviver, a relação
simbiótica prevê uma interdependência
entre o microrganismo e seu hospedeiro,
com benefícios mútuos.

Na simbiose da relação com os
franqueados, a empresa procura sintoni-
zar-se com as necessidades do mercado.
"E o franqueado que, em muitas opor-
tunidades, nos manda as orientações
sobre a procura dos consumidores.
Essas informações captadas na ponta
fazem com que lancemos produtos que
terão aceitação no mercado", enfatiza.

Para não abalar a relação com o
franqueado, O Boticário prorrogou ao
máximo a sua estréia no comércio ele-
trônico, um canal alternativo e direto de
vendas. "Utilizamos a internet para levar
conhecimento, apresentar nossos pro-
dutos, apoiar as vendas e falar com o
consumidor. Nosso e-commerce existe
por uma questão de experimentação.
Apesar de não incentivarmos essa prá-
tica, poderemos vir a utilizar a ferra-
menta do comércio eletrônico com
maior intensidade, mas jamais em uma
proporção que venha a ocupar muito
espaço em nosso negócio", garante. Na

loja virtual, no ar desde 2002, os preços
dos produtos são iguais aos encontrados
nas lojas físicas.

A tecnologia da informação está
cada vez mais presente na rede de O
Boticário. Um de seus projetos mais
ousados é o VSAT, sistema que está
sendo implementado desde o final de
2004 para interligar via satélite matriz,
franqueados, parceiros e fornecedores.
Parceria com a Embratel, o VSAT será
a única rede por satélite no mundo que
será usada por uma empresa para trafe-
gar dados, áudio e imagens simulta-
neamente. "Os bancos usam a trans-
missão eletrônica de dados, as emis-
soras de TV transmitem imagens. Nós
vamos usar as duas funcionalidades",
comenta Krigsner.

Pelo projeto, O Boticário vai entre-
gar à rede de franqueados uma solução
capaz de aprimorar a comunicação in-
terna, agilizar o atendimento ao consu-
midor nas lojas, aprimorar o relaciona-
mento com os clientes e levar entreteni-
mento e informação a todos. "Teremos
um canal para o vendedor e outro para
o consumidor", adianta Krigsner. Para o
público interno, as facilidades colhidas
ao longo do tempo serão a intensifica-
ção dos treinamentos, agilidade na di-
vulgação de campanhas ou novos pro-
dutos e maior eficiência nas transferên-
cias financeiras - e a conseqüente dimi-
nuição das freqüentes filas no caixa em

dias de grande movimentação. Além da
possibilidade de aumentar a satisfação
do cliente, o projeto VSAT também
viabilizará a inauguração da TV e Rádio
O Boticário. Por meio de monitores
instalados das lojas, a rede via satélite
veiculará uma programação própria
destinada ao consumidor, que trará
informações sobre tratamento e dicas de
maquiagem, por exemplo. O som am-
biente das lojas poderá ser padronizado,
com a possibilidade de haver adaptações
de acordo com as preferências musicais
de cada região do País. Segundo O
Boticário, a previsão é fechar o ano de
2005 com mil lojas interligadas com o
novo sistema via satélite.

O TERCEIRO E
MAIS IMPORTANTE ELO

Se são pelas narinas dos franquea-
dos que entra o oxigênio de O Bo-
ticário, também são pelos seus ouvidos
que entra a voz do consumidor. A em-
presa está atenta aos conselhos dos
clientes de seus franqueados, mas tam-
bém procura abrir cada vez mais o seu
canal direto de comunicação com o
consumidor. O departamento de rela-
cionamento com o cliente foi criado em
outubro de 1989, antes da aprovação do
Código de Defesa do Consumidor, que
passou a exigir a existência do canal nas
empresas. Como a decisão estava res-
paldada pela alta direção da empresa, o
call center de O Boticário passou a ser
uma genuína ferramenta para a evolu-
ção do negócio, estabelecendo um rela-
cionamento mais duradouro com os
clientes de perfumaria e cosméticos.

O Boticário destacou-se na década
de 90 como um das empresas que me-
lhor souberam tirar proveito da proxi-
midade com os consumidores. Além de
representá-los perante a organização,
personalizar ainda mais o atendimento
e orientá-los quanto aos produtos e
posturas da empresa, a companhia pas-
sou a se beneficiar das sugestões tra-
zidas pelos próprios usuários de seus
produtos e serviços. Muitas melhorias
foram implementadas a partir desse»
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contato direto com o consumidor final.
Atendendo às sugestões de clientes, os
textos para comunicação e divulgação
dos produtos passaram a ser escritos
também em braile e as informações das
embalagens tornaram-se mais claras.
Numa grata combinação de atendi-
mento às necessidades dos clientes que
entraram em contato com a empresa,
tecnologia avançada e adequação ao
gosto do consumidor brasileiro, O
Boticário lançou a água bronzeadora
refrescante FPS 6, que traz em sua
fórmula o pantenol, extratos de água de
coco e algas marinhas. Ideal para quem
gosta de se bronzear e não planeja entrar
na água da piscina ou do mar, o produto
compõe a linha Golden Plus, com
filtros que protegem o DNA das células
e impedem que as radiações dos raios
solares danifiquem e alterem o sistema
imunológico da pele.

Outra iniciativa pioneira na área, os
clubes de relacionamento projetaram O
Boticário para um patamar além da
concorrência e tornaram-se uma prova
cabal de que é possível estabelecer um
vínculo emocional entre empresa e
clientes. A idéia da criação do clube
Garota Thaty - nome da deocolônia
voltada a adolescentes que é um dos
carros-chefes da empresa - nasceu em
1993, ano em que um anúncio publi-
cado na revista "Capricho", da Editora
Abril, trazia um cupom que dava
direito ao envio gratuito do livreto "100
Truques de Beleza". O retorno previsto,
com cálculo baseado em médias estatís-
ticas, era de 12 mil cartas, mas O
Boticário foi surpreendido com mais de
70 mil cupons-resposta, surgindo a ne-
cessidade de administrar a comuni-
cação com esse público, com faixa etária
de 13 a 25 anos.

Para atingir outros públicos, foram
criados outros dois clubes de relaciona-
mento: o "Amiga Ma Chérie", em 1998,
para meninas de oito a 12 anos; e o
"Amigos do Boti", em 2000, para crian-
ças de três a sete anos. Os três clubes so-
mam mais de 180 mil clientes cadas-
trados (dados de meados de 2005), aos
quais são enviados três vezes ao ano

materiais elaborados especialmente de
acordo com o perfil de cada clube.

Para os demais públicos, o "Progra-
ma Fidelidade" recompensa os consu-
midores pelas compras realizadas desde
1999. Os pontos acumulados pelos
clientes podem ser trocados por brindes
ou descontos de até 20% em novas
compras nas lojas O Boticário. O pro-
grama, que ainda oferece descontos em
redes parceiras, tem possibilitado a O
Boticário identificar os hábitos de
consumo de seus clientes, permitindo
avaliar a lealdade à marca e desenvolver
ações de segmentação de mercado. "Em
média, um cliente retorna cinco vezes
ao ano em nossas lojas. Os produtos
que geram maior fidelidade são os pro-
dutos de tratamento e maquiagem",
informa Krigsner.

Fruto desse convite ao relaciona-
mento, as cartas que chegam esponta-
neamente à central de relacionamento
de O Boticário são verdadeiras decla-
rações de amor de consumidores para a
empresa. Em 2005, em comemoração
ao Dia Internacional do Consumidor
(15 de março), o departamento promo-
veu a ação "Amigos para Sempre". Por
meio dela, O Boticário enviou cópias
das cartas que estavam guardadas na
empresa desde 1996 para seus próprios
remetentes. Além de prestar homena-
gem ao consumidor, o gesto foi uma
forma de O Boticário demonstrar como
preza cada um de seus clientes e agra-
decer-lhes pelo prestígio. Em paralelo a

isso, a empresa criou um hot site em seu
portal com dicas sobre relacionamento e
educação de consumo.

EM OBRAS PARA
MELHOR ATENDÊ-LO

Ao longo dos ciclos de vida de O
Boticário, a estratégia de mercado da
empresa está constantemente sendo
avaliada para promover as mudanças de
rumo necessárias para não perder o foco
no cliente. Em sua trajetória, a empresa
já deu provas suficientes de que o ali-
nhamento de seus produtos, serviços,
comunicação e layout de loja tem como
base a expectativa e o perfil de compor-
tamento dos consumidores.

Em 1998, levantamentos sobre o
comportamento dos consumidores de
O Boticário levaram à decisão pelas
chamadas lojas interativas. Baseado na
revelação de que os clientes gostavam de
manusear os produtos antes de comprar
e sentiam-se intimidados diante de um
balcão da loja, O Boticário promoveu
uma reforma geral em seus estabeleci-
mentos comercias, com a assinatura do
escritório americano de arquitetura
FRCH Design Worldwide, de Nova
York. Sumiram os balcões, apareceram
expositores em ilhas, os produtos ga-
nharam maior destaque em meio a mó-
veis claros e decoração em tons de azul
e verde, os ambientes ficaram mais des-
contraídos e as vendedoras passaram a
receber treinamento para prestar con-
sultoria aos clientes. Um ano após a »
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adoção do conceito das lojas interativas,
as vendas por estabelecimento tiveram
um incremento de 25%.

Em 2002, as lojas interativas ganha-
ram melhorias na decoração, como fo-
tografias coloridas e iluminação mais
aconchegante. As consultoras — nome
dado às vendedoras de lojas - receberam
novos uniformes, equipados com um
cinto próprio para guardar e divulgar
lançamentos, como produtos de ma-
quiagem (base, batom, lápis, blush,
rimei etc.).

A busca de O Boticário está em
proporcionar aconchego e boas expe-
riências de consumo para seus clientes.
O objetivo é fazer com que as lojas sem
balcões ofereçam itens intangíveis, co-
mo, por exemplo, maior equilíbrio para
os descompassos da vida. "Procuramos
proporcionar abrigo ao consumidor em
nossas lojas. O ser humano tende a ser
solitário. Nunca houve tantas separações
de casais. Quando entram em nossas lo-
jas, os consumidores podem cheirar, ex-
perimentar, olhar durante horas e não
levar nada. Nossos produtos mexem
com as emoções e com a auto-estima",
diz Krigsner.

O fundador de O Boticário também
procura estabelecer com seus colabora-
dores um relacionamento que privilegie
o bem-estar. "Nós desestimulamos a vi-
são de que nossos colaboradores digam
que trabalham para O Boticário. Pre-

ferimos que eles digam que trabalham
em O Boticário para eles mesmos. Por
meio da empresa, eles irão alcançar seus
sonhos", diz. A seus colaboradores, a
empresa oferece inúmeros benefícios,
como bolsas de estudo, programas de
desenvolvimento de competências, cre-
che, facilidades de transporte, serviços
de saúde,áreas de lazer, entre outros.

Mantém ainda programas como o
"Passeio Tamanho Família", que pro-
move a integração com os familiares dos
colaboradores, e o "Fábrica de Talen-
tos", implantado em 2000 para preparar
técnica e comportamentalmente os co-
laboradores da área industrial de O
Boticário. Em parceria com o Senai, o
"Fábrica de Talentos" oferece cursos de
desenvolvimento interpessoal e de equi-
pes, controle estatístico do processo e
limpeza. Os treinamentos são realizados
em contêineres móveis. "Nós estamos
agora iniciando um trabalho para im-
plantar um código de ética dentro da or-
ganização a partir de 2006. São reco-
mendações, não é uma religião. Nós, por
exemplo, estimulamos o namoro entre
colaboradores da empresa. Temos até
um caso que deu em casamento", afirma
o presidente.

A transformação dos negócios não
tem limite quando o agente é Miguel
Krigsner. O modelo de gestão foi cons-
truído e redesenhado por diversas vezes
ao longo dos anos (leia o quadro "Rein-

Os frascos de Silvio Santos
A entrada de O Boticário na área de perfumaria, que hoje é o principal mercado

da empresa, traz uma história curiosa. Um dos perfumes mais vendidos do mundo, a
déocolônia Acqua Fresca, é fruto de uma oportunidade de mercado, aproveitada com
muita ousadia por Miguel Krigsner. Em uma viagem a São Paulo, Krigsner ouviu uma
oferta tentadora de um representante da Wheaton do Brasil. Segundo o vendedor, o
empresário e apresentador de TV, Silvio Santos, que pretendia entrar no mercado de
venda direta de perfumes e cosméticos com uma empresa chamada Chanson,
desistira da idéia e deixara em seu estoque 70 mil vidros vazios para perfume.

O representante ofereceu todo o lote por 60 mil dólares, divididos em oito
parcelas. Negócio fechado, disse Krigsner, e levou para casa o desafio de iniciar a
produção de perfumes em larga escala no início da década de 80. Os frascos tinham
o formato de ânfora, que se tornou a marca registrada dos produtos de perfumaria
O Boticário durante anos.

venção do negócio a cada sete anos").
Por conta disso, O Boticário atua hoje
com um sistema híbrido de franquias,
lojas próprias (a franqueadora possui 42
lojas próprias no Brasil) e representação
em pontos-de-venda espalhados pelo
mundo. A capacidade da empresa em
reconhecer erros e reconstruir pode ser
comprovada pelos ajustes feitos nas
lojas, na estratégia utilizada em merca-
dos desconhecidos e na comunicação.

Miguel Krigsner afirma que ainda
tem metas a cumprir. "Eu quero chegar
ao final da minha vida com a missão
cumprida de ter feito diferença em meu
planeta. E não me conformo de ver
jovens brasileiros querendo viver fora
de um país tão maravilhoso como o
Brasil. Precisamos romper com essa
tendência e incutir nos jovens a neces-
sidade de ser agentes de transformação
neste país", argumenta.

Sobre o futuro O Boticário, a em-
presa não tem pretensão, pelo menos
em curto prazo, de abrir o capital. "Não
entraremos no mercado acionário, por-
que temos ainda uma fase importante
de consolidação a ser cumprida. Não
conseguiríamos dar a maturidade neces-
sária para a empresa se abríssemos o
capital", defende Krigsner. "Veja o que
aconteceu com a Body Shop. A empresa
era comandada pela fundadora Anita
Roddick. Quando ela vendeu a maior
parte das ações, a empresa perdeu a
identidade. Há valores que o fundador
tem de deixar como um legado para a
organização e devem ser respeitados."

Ao falar de seu próprio futuro,
Krigsner revela que, em paralelo à pro-
fissionalização da empresa, está prepa-
rando a sua aposentadoria para 2010,
quando completar 60 anos. "Eu preten-
do ir para o conselho e o Artur (Gryn-
baum, seu cunhado, que atualmente é
vice-presidente e acionista da empresa)
assumirá a presidência. Dentro do meu
planejamento estratégico, não pretendo
enfartar antes dos 65 anos", brinca.
Talvez seja por isso que o novo slogan
de O Boticário diz: "Você pode ser o
que quiser".
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