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Os empregados da fabricante de perfumes e cosméticos O Boticário foram reunidos no início 
da tarde de ontem para um comunicado importante. Dentro da fábrica instalada em São José 
dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, o fundador da empresa, Miguel Krigsner, 
informou que estava passando a presidência a seu cunhado, Artur Grynbaum, que também é 
sócio e ocupava a vice-presidência desde 2002.   
 
Já fazia algum tempo que Krigsner deixava o dia-a-dia da empresa sob a responsabilidade de 
Grynbaum. "Havia decidido que ele seria presidente em 1997, mas só há um ano ele ficou 
sabendo", contou o empresário. Trinta e um ano após ter montado uma pequena farmácia de 
manipulação no centro de Curitiba, o farmacêutico-bioquímico de 58 anos entregou para o 
administrador de 38 o comando de uma indústria que, em 2008, espera vencer a barreira de 
R$ 1 bilhão em faturamento.   
 
Krigsner disse que irá assumir a presidência do conselho de administração e que terá muito 
trabalho pela frente, inclusive na área de desenvolvimento de produto, que nunca abandonou. 
Ao lembrar de como tudo começou, em 1977, ele admite que não imaginou que pudesse 
crescer tanto, mas não faz previsões sobre até onde a empresa pode chegar.   
 
Nos primeiros anos, no mesmo prédio ele fabricava e vendia um de seus primeiros sucessos, o 
Acqua Fresca. A segunda loja foi montada no aeroporto dois anos depois, e a marca ganhou 
visibilidade para pessoas de fora do Paraná. Em 1982 a nova unidade fabril foi inaugurada no 
município vizinho, com mil metros quadrados e 27 empregados - hoje são 1,4 mil 
trabalhadores e 2.465 lojas.   
 
Depois da abertura de franquias, a empresa comemorou o aniversário de 20 anos com 1,5 mil 
lojas e a direção deu início a mudanças logísticas e de atendimento ao cliente. Os 
distribuidores também viraram franqueados e os balcões foram retirados dos pontos-de- 
venda, que ficaram "interativos". Nessa época Grynbaum já era braço-direito de Krigsner. 
"Quando uma criança aprende a andar, é preciso segurá-la algumas vezes", comparou o 
empresário, sobre sua relação com o cunhado. "Agora ele soltou a rodinha", emendou 
Grynbaum, usando bicicleta como exemplo. Krigsner disse que esperava sair da presidência 
depois de completar 60 anos, mas resolveu antecipar a decisão por acreditar que o processo 
estava maduro.   
 
Grynbaum é irmão da esposa de Krigsner, Cecília. Nos últimos anos pouco se falou sobre 
sucessão na empresa, mas quando o assunto vinha à tona, o nome da filha mais velha do 
fundador, Annete, de 24 anos, era lembrado. Ela cursou Administração e a irmã, Tatiana, 23, 
optou por Direito. A esposa e as filhas chegaram a ser homenageadas com nomes de perfumes 
(Cecita, Annete e Thaty), mas nenhuma delas atua no negócio. "Minhas filhas estão 
procurando emprego", brincou Krigsner. Ele não descarta que, no futuro, elas venham a 
trabalhar no O Boticário, mas afirma que "é importante que tenham experiência fora".   
 
A carreira do novo presidente começou cedo. Ele contou que foi trabalhar com o pai, dono de 
lojas de confecções, quando tinha 12 anos. Quando estava com 16 foi contratado por Krigsner 
e, o que era para ser uma experiência temporária, já dura 22 anos.   
 
Com o tempo, Grynbaum precisou decidir entre voltar para perto do pai, tomar outro rumo na 
vida ou continuar no O Boticário. Foi quando surgiu a proposta pra virar sócio. Em 1995 ele 
emprestou dinheiro da família e comprou 8% do capital da empresa. Atualmente tem 19%. O 
IGP, fundo de investimentos em participações do grupo GP, tem 2,41% e Krigsner é dono do 
restante. "Vou traçar estratégias e terei distância para observar a empresa com outro foco", 
diz o fundador. "E cobrarei resultados".   
 
Em 2007, a empresa esperava crescer 16%, mas o aumento chegou a 22%. Grynbaum disse 
que as receitas saltaram de R$ 677 milhões para R$ 832 milhões, e que o lucro teve 
crescimento de 90%. O balanço será publicado em março. Para 2008, além de crescimento de 



pelo menos mais 16%, a empresa espera iniciar estudos para investimentos em ampliação da 
fábrica e em distribuição, que é toda feita a partir do Paraná, por caminhões. Outras 120 lojas 
deverão ser abertas no ano, ante 75 em 2007.   
 
A troca de comando foi anunciada pouco tempo depois de mudanças importantes no O 
Boticário, como a saída da área de shoppings centers, com a venda, para a BR Malls 
Participações, do Shopping Estação, de Curitiba, e da participação que Krigsner tinha no 
Shopping Mueller, de Joinville (SC).   
 
Depois da entrada do IGP, em dezembro de 2006, começou a ser montado um conselho de 
administração que terá cinco membros. Além de Krigsner e Grynbaum, estão definidos os 
nomes de Nelson Rozental, sócio da BRZ Investimentos, e José Paschoal Rossetti, professor da 
Fundação Dom Cabral. O último integrante ainda não foi definido. Krigsner ainda tem 
participação pequena em hotéis, mas diz que não está saindo para dedicar-se a novos 
negócios. "Isso aqui é minha vida". 
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