
m dos grandes nomes da
indústria brasileira de cos-
mética é O Boticário. Da
pequena farmácia de mani-
pulação, aberta há 29 anos,
no centro de Curitiba (PR),

por Miguel Krigsner, às mais de duas
mil franquias que possui, atualmente, a
empresa cresceu e conquistou o público
através de produtos inéditos, uma rede
de lojas de alcance mundial e a prática
constante da responsabilidade. Ao
longo de sua trajetória, a inovação foi
sempre uma das bases da companhia,
sendo pioneira no sistema de franchi-
sing no País. Em 2006, o faturamento
da indústria registrou um crescimento
de 15°/o em relação ao alcançado em
2005, e o da rede cresceu 13%, se com-
parado ao ano anterior.

Atualmente, além do Brasil, onde

possui 2.382 lojas, O Boticário está pre-
sente em outros 20 países: África do
Sul, Angola, Arábia Saudita, Chile,
Portugal, Estados Unidos, Paraguai,
Peru, Uruguai, Japão, Cabo Verde,
Suriname, Austrália, Nicarágua, El
Salvador, Moçambique, Emirados
Árabes, Venezuela, Colômbia e Nova
Zelândia. Israel ainda não está no mapa
da empresa, pois exige o GMP (Goods
Manufacturing Process), certificado de
padrão de produção industrial, além do
registro sanitário e das marcas, explica
Conrado Pegas de Lima, gerente comer-
cial da Área Internacional. O grupo, no
entanto, tem planos futuros para o
Oriente Médio em geral.

É da sede da fábrica, em São José
dos Pinhais (PR), que saem os lança-
mentos da empresa ao longo de todo
ano. No ano passado, foram 200 novos

produtos, sendo na sua maioria itens de
maquiagem, diz Renato Barbosa, analis-
ta de Planejamento de Marketing. Mais
do que colocar novidades nas pratelei-
ras, a empresa visa possibilitar a cada
pessoa expressar a sua beleza, valorizar
a sua personalidade e conquistar o seu
bem-estar. Cada produto é um instru-
mento promotor de auto-estima, tanto
para quem o usa como para quem o
cria. Para manter em constante funcio-
namento essa engrenagem, 7,7% do
total de funcionários da empresa atuam
na área de Pesquisa e Inovação. O
Boticário possui uma ampla linha de
produtos que inclui os segmentos infan-
tis, jovens, masculino e feminino da
qual fazem parte tratamentos faciais e
corporais, além de perfumes.

A maior parte das matérias-primas
usadas na fabricação dos produtos vem



dos Estados Unidos e da Europa, cerca
de 80% no total. Deste valor, aproxima-
damente 15% são importados direta-
mente do fabricante e o restante é
nacionalizado por fornecedores locais.
"No entanto, para que sejam mantidos
os padrões acordados na aprovação das
matérias-primas, firmando uma especi-
ficação técnica que garanta os parâme-
tros físico-químicos das mesmas, a
empresa está em contato direto com as
áreas de desenvolvimento dos fabrican-
tes", ressalta José Luiz Vieira Coelho,
gerente de Suprimentos.

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
O Boticário tornou-se conhecido do

público não apenas pela aceitação de
seus produtos no mercado como, tam-
bém, em função dos seus projetos de
responsabilidade social. Atualmente, a
empresa destina 1% da sua receita
líquida para o Investimento Social
Privado, sendo que 0,8% deste total são
destinados para a Fundação O Boticário
de Proteção à Natureza.

Esta é uma organização sem fins
lucrativos, com sede em Curitiba e atua-

ção em todo o território nacional. Foi
criada em 1990, para promover e reali-
zar ações de conservação da natureza.
Em seu trabalho, tanto apoia e desen-
volve ações que efetivamente protegem
espécies da natureza nacional quanto
ajuda a formar profissionais, que traba-
lham na área a sensibilizar milhares de
pessoas com relação ao cuidado neces-
sário que se deve ter com a natureza.

Suas ações estão organizadas em
três grandes eixos de trabalho: o apoio a
projetos de terceiros, a proteção efetiva
a áreas naturais e a educação e mobili-
zação da sociedade. Em cada uma dessas
áreas, a Fundação O Boticário mantém
profissionais altamente qualificados
para a coordenação e execução das ati-
vidades. Atualmente, a Fundação tem 54
funcionários, entre efetivos e estagiá-
rios, atuando em sua sede e nas unida-
des avançadas nos biomas.

A entidade prioriza suas atividades
nas regiões onde estão implantadas suas
reservas naturais e Estações Natureza -
exposições interativas sobre os biomas
brasileiros para o público dos centros
urbanos. Por seu compromisso com a

geração de conhecimento e para viabili-
zar projetos consistentes de proteção à
natureza, também fomenta a atividade
de outras organizações, por meio do
apoio a projetos de conservação, que
financiam iniciativas em todas as
regiões do Brasil. Ao todo, somam-se
1.070 projetos apoiados.

O trabalho, os produtos e os serviços
de O Boticário são constantemente reco-
nhecidos sob a forma de prêmios e selos
de qualidade. Em 2006, a empresa rece-
beu várias láureas, entre as quais, o
Prêmio Empreendedor do Ano, concedi-
do pela Ernest Young; Prêmio Valor
Social - categoria Respeito ao Consu-
midor/Cliente/Fornecedor; Atualidade
Cosmética - categoria Corpo e Banho
com a Linha Nativa Spa; Melhor
Franquia - categoria de Cosméticos e
Perfumaria, outorgado pela revista
Pequenas Empresas Grandes Negados.
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