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APESAR DO SUCESSO INDISCUTÍVEL DE SEU NEGÓCIO,
MIGUEL KRIGSNER, DE O BOTICÁRIO, NÃO ESMORECE
NA LUTA PELA PRESERVAÇÃO DA NATUREZA

Quem olha para as prateleiras de uma das lojas de O Boticário - há cerca de

dois mil desses estabelecimentos funcionando em todo o país - se encanta

com a diversidade de fragrâncias, cremes, xampus, emulsões e outros facilita-

dores da beleza e da saúde corporal. Quase 500 itens que fascinam homens e

mulheres de todas as idades. A marca sempre trabalhou a idéia de que o im-

portante é se sentir bem com naturalidade e leveza - mercê de produtos que

combinem a sofisticação da pesquisa de novidades com o cuidado quase ar-

tesanal no processo de fabricação. Poucos sabem, no entanto, que essa inspi-

ração na natureza deriva de um dos conceitos mais rigorosos vigentes na em-

presa: o do respeito profundo (intransigente mesmo) ao meio ambiente.
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"O CERRADO

É UMA REGIÃO

ALTAMENTE

AMEAÇADA, QUE

CORRE O RISCO

DE DESAPARECER

EM CERCA DE

20 ANOS", ALERTA

O EMPRESÁRIO

Nos últimos 30 anos, essa concepção

vem sendo desenvolvida com afinco pelo

paranaense Miguel Gellert Krigsner, um

farmacêutico e bioquímico com espe-

cialização em cosméticos na Argentina,

que comanda não só os negócios da O

Boticário mas também o multifacetado

leque de atuação da Fundação O Boti-

cário de Proteção à Natureza. Focada

na conservação das áreas naturais bra-

sileiras, em 2007 a entidade concentra-

rá esforços em regiões tão diversifica-

das como o cerrado e a mata atlântica

paulista - ou o que resta dela.

"O cerrado é uma região altamente

ameaçada, que corre o risco de desa-

parecer em cerca de 20 anos", diz Kri-

gsner. "A área será prioritária tanto para

apoio financeiro a projetos de terceiros

quanto para a proteção efetiva realizada

pela Fundação."

Ele ressalta, contudo, um segundo pla-

no de envergadura de sua Fundação:

o Oásis, que terá como palco a região

da Bacia de Guarapiranga, na Grande

São Paulo. "Ali, a Fundação desenvol-

ve uma metodologia inovadora de pa-

gamento por serviços ambientais, em

que proprietários de terras recebem

apoio financeiro para manter intoca-

dos os remanescentes da mata atlânti-

ca. Para realizar esse projeto, a Funda-

ção O Boticário conta com a parceria

de empresários que desejam investir na

manutenção das áreas naturais paulistas

e, assim, contribuir diretamente para a
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qualidade da água na região", conta Krigsner.

O presidente da O Boticário está atento aos argumentos que

sugerem uma flexibilização da regulação da atividade eco-

nômica no Brasil, em atenção à legislação ambiental - con-

siderada extensa e detalhada. Alguns empresários reclamam

de "entraves ambientais" aos projetos de expansão dos seus

negócios. Krigsner reage: "Atribuir à legislação de proteção

ambiental o atraso no desenvolvimento do Brasil representa

uma miopia e um atraso. Nosso país tem a oportunidade de

se destacar como liderança mundial se estabelecer um mo-

delo de economia equilibrada, com respeito ao meio ambien-

te. Porém, para isso é preciso romper com o modelo tradi-

cional de desenvolvimento em favor de uma proposta mais

inteligente e ousada".

Para equacionar o problema, Krigsner aponta o caminho da

tecnologia. "No mundo todo, inclusive no Brasil, a ciência

e a tecnologia têm avançado muito e já podem nos oferecer

alternativas mais inteligentes, econômicas e ecologicamente

amigáveis", comenta ele. "O país precisa investir mais no de-

senvolvimento e na aplicação de ciência e tecnologia, que é

o que agrega valor real e contínuo nas relações comerciais",

receita Krigsner.

O executivo compartilha o tempo das decisões de negócios

com o empenho pessoal que dedica ao desenvolvimento de

conceitos sobre responsabilidade ambiental. Na terceira se-

mana de junho, por exemplo, ele prestigiará o 5- Congres-

so Brasileiro de Unidades de Conservação, na cidade de Foz

do Iguaçu, no Paraná. "Existe em O Boticário uma constante

preocupação com os impactos ambientais de todas as ativi-

dades e há sempre um enorme cuidado para garantir o me-

lhor uso de todos os recursos", finaliza Krigsner.

"NO MUNDO TODO,
INCLUSIVE NO BRASIL, A

CIÊNCIA E A TECNOLOGIA
TÊM AVANÇADO MUITO

E JÁ PODEM NOS
OFERECER ALTERNATIVAS

MAIS INTELIGENTES,
ECONÔMICAS E

ECOLOGICAMENTE
AMIGÁVEIS", AFIRMA

KRIGSNER

Text Box
Fonte: Fórum & Negócios, ano 6, n. 6, p. 54-58, 2007.




