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O Boticário tenta dar novo fôlego à sua rede no exterior um processo difícil, mas crucial para a 
empresa. 

Quando abriram a primeira loja no exterior, em Lisboa, em 1986, os executivos da fabricante 
de cosméticos O Boticário acreditavam estar dando um passo que mudaria a história da 
companhia. Pelos planos, a loja portuguesa seria a primeira de uma vasta rede que 
transformaria a empresa na grande multinacional brasileira de produtos de beleza. Desde 
então, foram abertas 61 lojas e 17 quiosques em 20 países além de uma rede de distribuição 
em 1 100 pontos-de-venda multimarcas. No entanto, os resultados estão longe do projetado 
pelos estrategistas de O Boticário. Vinte e um anos depois da abertura da primeira loja 
lisboeta, a receita proveniente das operações internacionais corresponde a 20 milhões de 
reais, dentro de um faturamento total de 2 bilhões de reais registrado por O Boticário no ano 
passado. "Apenas em Portugal, levamos 19 anos para consolidar o negócio", diz Artur 
Grynbaum, vice-presidente da empresa. "Já aprendemos muito, mas é preciso reconhecer que 
tem sido uma experiência complexa." 

Quem analisa o processo de internacionalização de O Boticário não tem dificuldade de 
identificar os erros cometidos pelo caminho. O primeiro e talvez o mais primário foi cometido 
já na largada em Lisboa. Os brasileiros acharam que por falar a mesma língua podiam usar em 
Portugal o mesmo material publicitário que usavam no Brasil. Não funcionou e todo o material 
de divulgação precisou ser refeito depois de devidamente "traduzido" para o português 
lusitano. "Se tem uma armadilha em Portugal, é a língua", diz Grynbaum. As fragrâncias de 
perfumes e as cores das maquiagens, desenvolvidas tomando como base o gosto das 
brasileiras, também não agradaram às consumidoras de outros países menos acostumadas a 
essências tropicais e a cores fortes. O relacionamento com os franqueados nessas duas 
décadas também não foi dos melhores. Eles reclamavam de falta de assistência e da 
incompreensão dos problemas locais. Tudo isso, porém, não impediu que os executivos de O 
Boticário organizassem um processo de expansão agressivo. Lojas da rede foram inauguradas 
em países de culturas, hábitos e mercados diferentes, como Arábia Saudita, Austrália e África 
do Sul em muitos casos, com apenas um ou dois pontos-de-venda por país. Tal grau de 
dispersão implicou uma grande estrutura de marketing e publicidade, que encareceu a 
operação e a deixou fragilizada. "Achamos que íamos perder muito tempo esperando cada 
mercado amadurecer para depois partir para outro", diz Grynbaum. 

As dificuldades enfrentadas por O Boticário não são um fato incomum entre empresas 
brasileiras que se aventuram no exterior especialmente entre as companhias do setor de 
serviços. "No momento em que abre uma loja, você está vendendo também uma marca. E isso 
exige profundo conhecimento de mercado, que pode levar anos para ser acumulado", diz o 
consultor Marcelo Cherto, sócio da Cherto, empresa especializada em planejamento de 
franquias. Em 2000, a rede de restaurantes paulista Habib's experimentou um calvário 
semelhante. Embalado pelo sucesso no Brasil, o Habib's abriu seis lojas no México por meio de 
um sistema de franquia. O objetivo era chegar a 150 pontos-de-venda em cinco anos. Deu 
tudo errado. O produto que sustenta a rede, a esfiha, era uma novidade para os mexicanos. 
Numa tentativa desesperada de vender, os executivos da rede tentaram atrair o consumidor 
definindo a esfiha como "o taco do Habib's", numa referência ao prato mais popular do México 
uma tortilha de milho recheada com carne moída. A idéia não funcionou e a rede passou a 
enfrentar problemas com os franqueados em relação à estratégia. Com a operação fazendo 
água, o fundador do Habib's, Alberto Saraiva, chegou a se mudar para o México com sua 
família, mas acabou desistindo da operação depois de morar dois anos na capital mexicana. 
Em 2005, fechou todas as lojas da rede e voltou para o Brasil colocando um ponto final em 
uma aventura que consumiu 5 milhões de dólares. 

Apesar dos problemas, os executivos de O Boticário não pretendem e não podem desistir da 
operação internacional. O principal motivo é que a rede tem pouco espaço para crescer no 
mercado brasileiro, no qual já conta com 2 400 lojas em 1 400 cidades.  



E, embora esteja abrindo cerca de 60 novas lojas no país neste ano, os executivos sabem que 
a internacionalização é crucial para o futuro da companhia. O Boticário está passando por uma 
série de mudanças que devem ajudar a empresa a se reposicionar no exterior. No ano 
passado, uma reestruturação societária criou a G&K Holding para abrigar as subsidiárias 
industrial, comercial, de franquias e logística. Em dezembro, um fundo do grupo GP 
Investimentos aportou 53 milhões de reais e tornou-se o primeiro sócio do grupo paranaense, 
inclusive com assento no conselho, criado há poucos meses. "A participação do GP vai nos 
ajudar a aprimorar nossos negócios e a aproveitar melhor as oportunidades", diz Grynbaum. 
Costumeiramente agressivo, o GP não entra em negócios nos quais não vislumbre um futuro 
promissor. Portanto, é de esperar que os novos sócios ajudem o Boticário a conciliar uma 
expansão acelerada no exterior com mais planejamento e menos intuição. 

 

Por que não deu certo 

Algumas das falhas cometidas por O 
Boticário em seu processo de 

internacionalização, iniciado em 1986 

Expansão sem foco 
A empresa pulverizou seus esforços de 
venda por mais de 20 países, com poucas 
lojas em cada um, o que encareceu 
demais as operações 

Desconhecimento das preferências do 
consumidor 
Em alguns países, as fragrâncias 
brasileiras e as cores de maquiagens não 
agradaram às clientes 

Falhas na comunicação 
Em Portugal, foram reproduzidos os 
mesmos anúncios do Brasil, que não 
faziam sentido para os portugueses 

Falta de parcerias 
A rede acreditou que poderia desbravar 
mercados e prescindir de sócios locais 

 
Fonte: Exame, ano 41, n. 19, p. 124-125, 10 out. 2007. 


