
empresário paranaense Miguel Krigsner, 58
anos, um dos principais líderes empresariais
do Paraná, foi um dos precursores e também
um dos responsáveis pelo desenvolvimento do
franchising no Brasil. Sua empresa, O

Boticário, oriunda de uma pequena farmácia de
manipulação instalada no centro de Curitiba há pouco
mais de 30 anos, transformou-se num sistema que conta
com 2.465 lojas e movimenta R$ 2,4 bilhões anualmente
nos setores de perfumaria e de cosméticos, com 3 milhões
de clientes. No final de fevereiro, Miguel anunciou que
está deixando o comando do dia-a-dia da empresa para
assumir o Conselho de Administração, que terá neste ano
seu quinto membro. No lugar do empresário, na
presidência, entra o cunhado, Artur Grimbaum, 38 anos,
que há cinco anos vem sendo preparado para o principal
cargo executivo da empresa. "Ele passou com louvor por
todo este período", diz Miguel. "E eu não conseguiria ver
O Boticário contratando um CEO ou indo buscar um
executivo no mercado. Acho que haveria um impacto
negativo sobre a empresa", acrescenta. Nesses primeiros
meses, Miguel Krigsner temia que sua agenda ficasse
vazia, mas, como é um grande fã da psicanálise desde
jovem, resolveu voltar ao diva para superar a situação e
hoje já não encontra tempo para fazer outra coisa que
pensar em estratégias e no futuro de O Boticário longe do
seu dia-a-dia. "Neste momento estamos planejando a
empresa para os próximos 40 anos", conta. "Sempre falo
que quero até ter o direito de morrer sem que a empresa
pare", explica. Segundo ele, "o trabalho de um líder é
deixar que as pessoas se desenvolvam. Não é o de sair na
frente com uma bandeira e com um monte de gente atrás,
sem enxergar nem onde estão andando". A seguir, a
entrevista exclusiva:

Líderes - Como foi essa passagem para o Conselho
e sua substituição na presidência, já que muitos
empresários vêem isso como o início de um final de
carreira?

Miguel Krigsner - O processo começou há cinco anos.
A formalização é que se deu no início do ano, porque o Artur
vinha ocupando a função de vice-presidente executivo de O
Boticário há cinco anos com quase todas as funções que ele
tem hoje. Foi uma fase muito boa de preparação dele para
que a estrutura não tivesse nenhum tipo de ruído ou alguma
troca súbita na linha de comando. E foi muito bom, porque
não conseguia imaginar a contratação de um CEO no
mercado até pelas próprias características da cultura de O
Boticário, que iria se ressentir muito se trouxesse uma pessoa
totalmente estranha à estrutura para esta função.

E na vida, o que mudou?
Até o momento, muito pouco. Tenho até trabalhado mais,

mentalmente, em cima de O Boticário, porque tinha algumas
| iniciativas como o Shopping Estação, o Centro de Convenções

e alguns outros investimentos dos quais, de um ano para cá,
j fui me liberando, até porque queria ter um foco maior na

questão estratégica de O Boticário. Uma preocupação maior
de médio e longo prazos sobre o que irá acontecer na nossa
trajetória do que ser meramente presidente de um Conselho.
No Brasil ainda existe a mentalidade de encostar os velhinhos
no Conselho para que eles parem de atrapalhar. No entanto,
vejo dentro dos modelos de governança mais modernos que o
presidente do Conselho e o próprio Conselho têm um papel
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fundamental: cobrar e ajudar a traçar as grandes estratégias
da organização. Sinceramente, minha agenda hoje está
completa.

O que mais o ocupa hoje em dia?
Tenho me dedicado a muitas coisas, como o trabalho na

Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. Há três meses
estamos envolvidos num processo de planejamento
estratégico totalmente diferenciado do que vínhamos fazendo
até então: a gente pensa em 2028 - e em 2018 numa
primeira etapa.

Como essa nova maneira de pensar foi estruturada. De
onde ela saiu?

Resolvemos contratar uma empresa de consultoria, a Adigo,
que tem conexão com uma empresa holandesa chamada Estellar.
Eles têm um processo de planejamento estratégico baseado em
12 pontos, onde você precisa encaixar a empresa. Daí você
começa a imaginar como sua empresa vai ser em cada uma
dessas posições: o que se quer da empresa, como será a marca, o
que é essencial dentro dos negócios, como cada ponto pode
mudar num horizonte de 10 a 20 anos.

Nesse modelo, onde O Boticário já esgotou suas
perspectivas e onde ele pode crescer?

O Boticário vem crescendo a passos muito largos, em média
os 23% de 2007, o que significa uma empresa dobrar de
tamanho em quatro anos, já que devemos repetir este número
em 2008. Você começa a olhar o mercado e percebe que existem
mudanças importantíssimas. Há uma nova camada da população
entrando no mercado de consumo de produtos de qualidade e o
uso de perfumaria e de cosméticos é ascendente. Nós vamos
ocupar um espaço importante disso. Estamos estudando até onde
podemos fazer um adensamento de nossas lojas, abrir outros
pontos e mudar endereços porque algumas ruas que eram
principais não são mais e existem novos shoppings centers.
Haverá um crescimento natural na rede.

Há novas oportunidades de negócios nestas mudanças?
Temos procurado cada vez mais desenvolver produtos fora

da área de perfumaria. Além de reforçar a área de perfumaria,
vamos também entrar e achar colocações importantes em

O que já deu para visualizar neste
planejamento?

Geralmente, quando se faz o processo
de planejamento estratégico, a gente se
baseia muito no passado para ver como vai
ser o futuro. Da forma como a sociedade
está andando, a economia, os países e o
mundo estão numa velocidade enorme: no prazo de um ano,
muita coisa fica obsoleta. Você definir 10 ou 20 anos para
frente é um exercício que envolve cenários do que vai ocorrer
no Brasil e no mundo, e tentar inserir a empresa neste
contexto. Os modelos que a gente tem hoje rapidamente se
transformam. Como será o comportamento do nosso
consumidor, principalmente da mulher, dentro dos próximos
cinco anos? Qual será o papel da mulher? Antes nós
vínhamos estruturando nosso planejamento em cima de
pontos fracos e pontos fortes.

outras categorias, como maquiagem, produtos para tratamento
capilar e serviços que poderemos prestar nas nossas lojas.
Serviços que tenham uma aderência com o que nós vendemos,
como cursos de maquiagem. Dobrar de tamanho no máximo
em cinco anos é uma meta audaciosa e, em paralelo, temos de
ver o que está acontecendo no planeta. Há a diminuição de
recursos naturais, o aquecimento global e os custos do petróleo
que podem impactar de forma direta ou indireta a nossa
empresa e os consumidores. Dentro deste planejamento
estratégico, você consegue pelo menos fazer um mapeamento
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das coisas que podem eventualmente interferir nos negócios.

Nessa linha de ação, onde estão as novas
oportunidades?

Tenho de pensar nos eventuais negócios que podem ser
agregados a O Boticário, direta ou indiretamente, e debaixo do
mesmo core business. Pode ser o desenvolvimento de uma nova
marca, trazer outras coisas para dentro de O Boticário, ir atrás de
tecnologia onde há possibilidades de melhorar. Uma cadeia de
2.465 lojas, com toda facilidade que existe hoje em logística e
acompanhamento do que acontece no día-a-dia via satélite,
permitindo proximidade com os fornecedores e o franqueado, vê
com mais facilidade as coisas que podem acontecer. Meu papel e'
estar muito atento ao que pode ser incorporado ao negócio,
dentro do conceito de responsabilidade social.

E no que está pensando?
Existem várias possibilidades, como agregar mais coisas e

negócios embaixo da bandeira O Boticário. Temos mais ou
menos 900 operadores nas nossas franquias, e isso é um capital
importante, um banco de investidores que conhece a forma como
tratamos dos negócios. E para nós não é interessante que haja
uma fuga de capitais dessas pessoas para negócios diferentes. Por

isso, procuramos alguns negócios novos, de preferência na área
de franquias, para que estas pessoas possam continuar conosco.
Hoje em dia minha cabeça está mais concentrada em observar os
movimentos do mundo e regiões onde existam possibilidades de
negócios.

O sonho de franquias no mercado externo já refluiu?
O menor investimento é fazer uma loja fora. Implantar uma

marca no exterior dentro dos moldes do que fazemos no Brasil
não é o melhor formato na velocidade que as coisas andam. A
gente não quer abandonar o mercado externo porque temos
qualidade, mas vamos fazer isso em outro modelo, talvez
exportando. Cada país tem sua característica e os investimentos
são diferentes. Mas do portfólio de 600 produtos, cerca de 70%
se aplicam a outros países.

O fundador sempre tem áreas prediletas na empresa.
Está deixando estas áreas também?

Eu continuo fazendo alguma coisa dentro do setor de

desenvolvimento de produtos. Acabo me envolvendo, mas agora
de uma forma diferente. Antigamente era uma função decisória e
hoje é de aconselhamento. Antes o pessoal vinha e ficava
olhando para minha cara, esperando o que eu ia dizer. Agora
estou permitindo que as pessoas se desenvolvam e evidentemente
não vou deixar que errem. É sintonia fina em alguns projetos,
adequando a modulação. O trabalho de um líder é deixar que as
pessoas se desenvolvam. Não é o de sair na frente com uma
bandeira e com um monte de gente atrás, sem enxergar nem
onde estão andando. O trabalho é mostrar o caminho, ensinar e,
eventualmente, andar juntos. Mas vamos dividir e delegar
porque, para o próprio crescimento profissional dessas pessoas, e'
importante aprender a decidir.

Ficou preocupado, em algum momento, com o processo
de sucessão?

No início fiquei preocupado. Confesso que no ano passado
pensei: "Minha agenda vai ficar vazia. O que eu vou fazer agora
da minha vida?". No finalzinho do ano passado e início deste ano
me deu urna crise existencial, mas hoje estou mais tranqüilo que
algum tempo atrás. Por mais que um líder esteja preparado para
mudanças, elas mexem muito fundo. Sempre falo que quero ter
até o direito de morrer sem a empresa parar. Tem gente que não

gosta de "largar do osso", não quer que ninguém
faça sombra. Comigo aconteceu de maneira um
pouco diferente: não quero fazer sombra para
ninguém e quero ver a empresa crescer. Não são
decisões fáceis. Precisam de algumas sessões de
psicanálise. Continuo fazendo análise e é muito
bom porque separa a pessoa física da jurídica, o
que já é uma grande coisa. Você não pode se

confundir com a empresa. Há uma tendência de olhar o prisma
do ângulo que só você conhece. O importante é alguém dar uma
virada no prisma e dizer: "Olha deste lado aqui também. Será
que é isso? Será que todo mundo é culpado?" Você tem de saber
que não é dono da verdade e precisa aprender a ouvir. A melhor
virtude de um líder é saber ouvir e reconhecer que as grandes
idéias não partiram da cabeça dele.

Crescer e dobrar de tamanho em pouco tempo significa
grandes investimentos em prazos curtos. O Boticário vai
fazer alguma grande ampliação?

Há áreas criticas como produção e armazenamento. Estamos
ampliando gradualmente nossa capacidade instalada e
observando, num plano diretor de médio e longo prazos, a
conveniência de ter um novo centro de distribuição e produção
fora do Paraná. Basta ver que o Norte e Nordeste correspondem
a 38% do nosso mercado. Não vamos dizer que todos os produtos
devam ser fabricados lá para cima, mas alguns certamente
podem. É preciso descentralizar um pouco.
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