
OS 12 ANOS, ELE RESOLVEU TRABALHAR.
Não que precisasse disso para sobreviver, mas

..porque não gostava de pedir as coisas que deseja-
va aos adultos. Conseguiu emprego na loja do pai, a Sa-
muca Modas, em Curitiba. Aos 14 anos, o adolescente, co-
nhecido como Arturzinho, assumiu temporariamente o co-
mando da loja por causa de uma viagem de seu pai ao Ex-
terior. Saiu-se bem na liderança e três anos depois o cu-
nhado, Miguel Krigsner, fundador de O Boticário, decidiu
dar-lhe um emprego. Na empresa, o jovem dinâmico fez
uma carreira rápida e vitoriosa, ocupou várias diretorias
e, ao se formar em administração, conseguiu dinheiro com
o pai para tornar-se sócio de Krigsner - resultado de um
acordo que evitou que deixasse O Boticário para abrir seu
próprio negócio. Duas décadas depois do convite de
Krigsner, em março último, Artur Grynbaum assumiu,
aos 39 anos, a presidência de O Boticário, a maior rede de
franquias de cosméticos e perfumes do mundo em número
de lojas. Krigsner está agora na presidência do conselho
de administração de O Boticário. Grynbaum tornou-se o
número l de um conglomerado que reúne indústria e rede
de 2.465 lojas, e que fatura R$ 2,4 bilhões por ano. O
O Boticário está presente em 96% dos municípios brasilei-
ros com 30 mil habitantes ou mais, e em 20 países. Tem
por aqui 14 mil colaboradores e realiza trabalho pioneiro
na Fundação O Boticário. "Sou um apaixonado pelo vare-
jo", diz Grynbaum, em entrevista à DINHEIRO. A he-
rança que Grynbaum recebe é preciosa, mas os desafios
pela frente também são grandiosos.
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Um deles está na concorrência acir-
rada com marcas como Natura e
Avon, que apostam em outros canais
de venda. Em conversas reservadas,
Grynbaum avisa que não há nenhum
"acordo de cavalheiros" entre estas
grandes empresas do setor - ou seja,
quem quiser, e tiver competência
para isso, poderá invadir a área da ou-
tra. O O Boticário aposta na rede de
lojas montada por meio de franquias -
embora também utilize a internet nas
vendas - e a Natura e a Avon na ven-
da porta a porta em todo o País. A
Natura anunciou, porém, que fará um
plano de ação para tentar melhorar
seus resultados e que pretende abrir
algumas lojas. Haverá algum choque
direto em breve entre estes gigantes?
Alguém conseguirá se sobressair em
mais de um canal de vendas? "Estas
respostas valem milhões de dólares",

de vendas estão treinadas para com-
preender as necessidades do cliente e
informá-lo sobre os 600 itens da mar-
ca. "O consumidor deixou de querer
um produto, ele quer uma solução
para seu problema", afirma ele. "Por
exemplo, ele não quer um creme que
tire alguns sinais da pele, mas um cre-
me que o rejuvenesça, não quer dez
batons, mas um batom com várias
qualidades." Além destes argumen-
tos, Grynbaum acredita que a fórmula
adotada no O Boticário para crescer

Hoje, dificilmente alguém anda por ci-
dades grandes exposto ao sol sem ter
proteção", diz, O resultado é que mui-
tos produtos de O Boticário passaram
a contar com filtros solares. "Um ba-
tom sem proteção não tem atrativo."

Torcedor do Coritiba, praticante de
ginástica e corrida, Grynbaum é sol-
teiro. Os fins de semana, como afirma,
são passados com as irmãs, cunhados
e sobrinhas. Mas não se deve confun-
dir seu jeito simpático e educado de
falar com falta de determinação e am-

diz Grynbaum a seus interlocutores.
O novo presidente de O Boticário é
cauteloso ao avaliar a possibilidade de
sua rede ingressar no sistema porta a
porta. Os franqueados e as consulto-
ras de vendas poderiam deixar para
segundo plano os investimentos nas
lojas, que devem ser constantes.
"Acreditamos na força da presença fí-
sica da marca em uma loja", diz ele.
Segundo afirma, uma unidade estru-
turada como a do O Boticário permite
aos consumidores vivenciar uma "ex-
periência quase inesquecível", conhe-
cer fragrâncias e produtos, e isso é
considerado vital no negócio.
Grynbaum conta que as consultoras

está correta. Em 2007, as vendas da
rede de franquias saltaram 23%, bem
acima da média para o setor, de 13%.

O novo presidente já se debruça
sobre o futuro. Suas recentes preocu-
pações estão relacionadas a uma no-
vidade: o impacto das mudanças cli-
máticas no planeta sobre o compor-
tamento dos consumidores. O O Boti-
cário detectou que as mudanças no
clima estão influenciando as com-
pras. "Em setores como o da produ-
ção de vinhos, as mudanças alteram a
produção. No nosso setor, elas alte-
ram os hábitos de consumo", diz. "Há
pouco tempo as pessoas usavam filtro
solai1 duas vezes por ano, nas férias.

bicão. Grynbaum é uni competidor
aguerrido em seu setor e um adminis-
trador capaz de enfrentar transforma-
ções radicais. Quando assumiu a vice-
presidência de O Boticário afastou di-
retores antigos na casa, pois julgou
que isso era necessário. Atualmente,
cumpre o segundo mandato como pre-
sidente da Associação Brasileira de
Franchising (ABF). Grynbaum é do
tipo que parece nunca ficar aborrecido
(ao menos em público). E está sempre
olhando para o futuro. Vai trabalhar
para fazer com que a marca atravesse
as próximas décadas à frente da con-
corrência. Ele já constituiu um grupo
para pensar quais desafios a empresa
vai enfrentar em 2025. "Vão dizer que
estou maluco", brinca. "Mas tudo hoje
acontece muito rápido e temos de
olhar para o amanhã." Para quem in-
gressou adolescente no O Boticário e
22 anos depois tornou-se sócio e presi-
dente da marca, tudo parece realmen-
te passar num piscar de olhos.
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