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Fã confesso da psicanálise, ao que teve de recorrer pelo menos em dois momentos 
importantes de sua vida, o empresário paranaense Miguel Krigsner, 58 anos, fundador de O 
Boticário, a maior rede de franquias do país, voltou ao divã no final do ano passado para 
resolver questões ocasionadas por sua sucessão e pelo rito de passagem para o cargo de 
presidente do Conselho de Administração, o que aconteceu no início do ano, tudo proposto por 
ele próprio. Na presidência da empresa entrou seu cunhado, Artur Grynbaun. O empresário 
afirma que no início de instalação do processo, no final do ano passado, ficou "um pouco 
deprimido", achando que ficaria com a agenda vazia e sem muita coisa para fazer. Com a 
ajuda da psicanálise, no entanto, logo descobriu que seu papel nas relações de poder 
continuaria o mesmo, mas sem as obrigações do dia-a-dia que costumam desgastar quem 
estiver à frente de uma empresa que é responsável por negócios de R$ 2,43 bilhões e possui 
uma rede de franqueados com mais de 2.500 lojas no país e exterior. Krigsner fala sobre sua 
sucessão, sobre o futuro do franchising no Brasil e sobre os novos planos de negócios e as 
estratégias para manter o crescimento da rede de franquias.  
 
Gazeta Mercantil - O senhor foi praticamente um dos introdutores da franquia no 
Brasil. Qual é sua avaliação sobre futuro deste segmento?  
 
Miguel Krigsner - Na ultima feira da Associação Brasileira de Franchising (ABF), em junho no 
Center Norte, tinham 200 empresas exibindo novas propostas. Nos últimos cinco anos, o Brasil 
teve um boom extraordinário no setor. A gente pode considerar o franchising antes e depois 
desta gestão da ABF, altamente profissional e que termina neste ano. A franquia agora está na 
pauta de muitas agendas governamentais, na área tributária e trabalhista. Houve uma 
mobilização política muito grande porque a própria classe política não entendia as diferenças 
do sistema de franquia para um sistema de varejo tradicional. Não existia uma legislação 
específica para franquias e cada um fazia a sua de acordo com a cabeça.  
 
Gazeta Mercantil - O que mudou de lá pra cá?  
 
Hoje quem quiser se habilitar a criar algo novo, antes de qualquer coisa, tem de demonstrar 
claramente que o negócio que está sendo oferecido é lucrativo, tem margem. O franchising 
brasileiro é o quarto maior do mundo e está muito mais profissionalizado por conta também de 
muitos insucessos que aconteceram. Muitos franqueadores viram o sistema apenas como um 
canal de distribuição, de desova de seus produtos, onde o comprometimento entre o 
franqueador e o franqueado era superficial. Isso acabou porque não havia o compromisso de 
geração de cadeias com interesses iguais. Alguém perdia e alguém ganhava e não durava 
muito. As ligações autênticas de franchising são uma parceria de interdependência e ambos 
têm de colaborar para que a somatória de todas as franquias dê força e crie uma noção de 
conjunto. A franquia bem-sucedida ainda é a melhor possibilidade para uma expansão rápida 
dentro de um sistema de varejo e, por isso, temos 1.013 redes com mais de 62 mil lojas 
trabalhando e movimentando R$ 46 bilhões por ano anualmente.  
 
Gazeta Mercantil - É possível dizer que o sistema de franchising hoje está maduro?  
 
Como em qualquer negócio, é importante que quem deseja entrar no sistema de franquia, o 
que vai fazer o investimento, veja que, por melhor que seja o folder do franqueador, é 
importante que se faça uma pesquisa com os franqueados que estão estabelecidos. Conversar 
pessoalmente com essas pessoas que fazem parte do sistema para ver o nivel de satisfação e 
confiabilidade que estão obtendo. Na última feira da ABF vi uma marca de chocolates de Minas 
Gerais com dois franqueados dentro do estande dando a maior força ao franqueador.  
 
Gazeta Mercantil - Quais são as dicas que o senhor daria para quem quiser investir 
em alguma franquia?  
 
A dica mais relevante é verificar o produto ou serviço a que está se habilitando, independente 
das informações que o franqueador vai te dar. O importante é procurar um canal de 



informação paralelo para ver, antes de qualquer coisa, se aquilo tem mercado ou não. É claro 
que o franqueador não vai querer te colocar numa gelada porque não vai desejar que você 
abra e feche as portas depois de um ano, o que desacredita sua marca. Por outro lado, as 
informações de mercado evoluíram muito no Brasil. Elas são de alta precisão e localizam 
dentro das cidades os melhores pontos para instalar uma franquia num determinado bairro, 
cruzando informações da renda per capita, classe social etc.  
 
Gazeta Mercantil - Muitos dos franqueados de O Boticário já possuem reservas para 
investimentos. Como fazer para que esses recursos não saiam do sistema?  
 
Existem vários caminhos. O primeiro deles, que estamos seguindo fortemente, é verificar se 
existem áreas dentro do Brasil que ainda estão descobertas dentro do nosso negócio 
convencional. O trabalho está sendo conduzido por uma empresa multinacional e tem um nível 
de profundidade que é capaz de apontar o qual lado de determinada rua é a melhor localização 
para aquele ponto. Estamos trabalhando, mas sabemos que esse tipo de expansão nunca vai 
se esgotar totalmente porque o Brasil está crescendo e há bairros que hoje estão na moda e 
amanhã não são mais, há ruas que simplesmente deixam de ser atraentes. Por outro lado, 
grandes supermercados que possuem corredores de lojas na parte externa podem se tornar 
interessantes para uma pequena loja ou quiosque.  
 
Gazeta Mercantil - Esta seria uma das maneiras de expansão.  
 
Existe um gás para nossos franqueados utilizarem seu capital no negócio O Boticário. Mas a 
gente sempre tem planejamento de médio e longo prazo. Um dos grandes patrimônios que O 
Boticário tem é sua cadeia de franqueados, sua rede de distribuição. Independente do sucesso 
que o nosso negócio tem, há uma confiabilidade muito grande entre as partes. São possíveis 
parceiros para qualquer outro tipo de negócio que a empresa possa querer entrar. Ou dentro 
do ramo de cosméticos e perfumaria, ou eventualmente dentro de outro negócio. Por exemplo, 
uma rede de cafés orgânicos. Não tem nada a ver, mas pode-se utilizar a rede e aproveitar 
estas pessoas e seu capital para montar um novo negócio. Pode também surgir oportunidade 
de entrar num mercado onde possamos aproveitar a capacidade fabril e suas flutuações, 
utilizando a nossa sazonalidade. Podemos fazer franqueamento para um terceiro, aproveitando 
a estrutura que temos na área. Então os caminhos do crescimento da empresa podem 
acontecer em várias áreas. São novas oportunidades que se abrem, mas tem de analisar o 
quanto o novo negócio traz de retorno e quanto de desgaste pode trazer naquilo que você está 
fazendo bem.  
 
Gazeta Mercantil - Como o empresário Miguel Krigsner está sentindo essa nova fase 
da vida, tendo a presidência e o dia-a-dia da empresas não mãos de Artur Grynbaun?  
 
Esta sucessão foi meticulosamente planejada de cinco anos para cá, quando o Artur vinha 
ocupando a vice-presidência da empresa. Ele foi lentamente assumindo as funções. Não houve 
um choque cultural nem estranheza por parte dos colaboradores na mudança de comando. 
Cada um tem seu estilo já que ninguém é cópia um do outro, mas o que importa é que os 
valores da empresa e as coisas mais importantes que devem reger um sistema de franquia 
estão preservados. Ele assumiu a função, mas trabalha há 23 anos na empresa - desde os 18 
anos - tendo atuado em quase todos os setores, menos na produção. É uma pessoa bem 
quista por toda a estrutura porque os franqueados acompanharam seu desenvolvimento na 
empresa.  
 
Gazeta Mercantil - Quer dizer que buscar um presidente no mercado não teria 
validade no modelo organizacional de O Boticário?  
 
Acho que isso só funciona bem para empresas multinacionais aonde quase não existe a 
imagem do dono. Elas têm um modelo de governança onde os acionistas e investidores estão 
muito distantes do negócio, olhando apenas a rentabilidade e se vão vender ou comprar ações. 
Nas filiais de grandes conglomerados a entrada é menos traumática. Estas estruturas 
absorvem um presidente mais facilmente porque logo abaixo dele já existem níveis de 
hierarquia bem estruturados em que o trabalho dele fica facilitado. Achamos que, se possível, 



deve-se aproveitar pessoas que fazem parte da organização, que cresceram dentro da 
empresa.  
 
Gazeta Mercantil - Porque foi definido o início de 2008 para a mudança?  
 
Há dez anos tinha dentro da minha cabeça a idéia que iria sair para uma presidência de 
Conselho aos 60 anos. Estou com 58 e meio. Até por política da empresa, aos 60 anos o C.O. 
tem de liberar a cadeira e ir para o Conselho e deixar um sucessor entrar no seu lugar. 
Comecei a pensar: porque coloquei o número 60 na minha frente? Não havia nada me 
cutucando, a sucessão poderia ser aos 62 eventualmente ou mais, mas senti que a estrutura 
já estava pronta para absorver a mudança. O Artur Grynbaun tinha atingido um nível de 
maturidade suficiente e assim permitiu que eu tivesse uma promoção. Ir para o Conselho foi a 
primeira promoção da minha vida e isso me tirou um pouco do dia-a-dia da empresa.  
 
Gazeta Mercantil - O senhor não sente falta do acompanhamento do dia-a-dia?  
 
Acompanho tudo agora em nível estratégico. Quando você está do lado de fora começa a 
perceber coisas que, quando você está dentro da cozinha, não se percebe. O Boticário atingiu 
um excelente nível de qualidade na sua diretoria. O C.O. não é um faz tudo. Trocamos de 
diretores ao longo do tempo, de forma mais traumática ou menos traumática. Hoje há uma 
diretoria sênior que faz sua parte muito bem e isso dá muita tranqüilidade. O fundador sabe o 
quanto custou cada parede da empresa e discute a pintura e o jardim. O C.O. vê o jardim 
como responsabilidade de um determinando diretor. Sinto que não diminuí o meu ritmo de 
trabalho e vou contribuindo nas áreas onde tenho mais afinidade como marketing, 
desenvolvimento de produtos e comunicação. Colaboro de outra forma, num papel de 
Conselheiro. Antes, numa reunião, tudo se decidia com o que o Miguel gostou. Hoje, passo a 
decisão para o diretor da área, o que valoriza a pessoa. Depois, com 60 anos você ainda goza 
de uma saúde razoável, o que permite nos próximos dez anos continuar trabalhando e 
colhendo os frutos desse trabalho. Comecei com meu pai aos 12 anos e então estou 
trabalhando há 46 anos. Quero fazer algumas coisas que gosto como viajar, conhecer, gosto 
muito de história, sem cometer loucuras e devaneios, mas simplesmente desfrutar as coisas. 
Ficar ausente não por dez dias, mas por 30 dias, por exemplo. Tirar um pouco da pressão que 
o dia-a-dia traz.  
 
Gazeta Mercantil - Há empresários que não conseguem fazer uma passagem igual a 
que o senhor fez? Encarar essa nova situação foi muito difícil?  
 
No Brasil se costuma acreditar que a passagem para um Conselho de Administração é uma 
aposentadoria. Não é o caso. Mas é claro que isso traz uma certa depressão com a qual tem de 
saber lidar porque você muda de vida, muda de hábitos e, às vezes, vem a sensação de ser 
improdutivo, mas rapidamente isso passa. Na hora que vejo minha agenda sei que não estou 
improdutivo e sim que as coisas mudaram, que estou fazendo outras coisas. O que no primeiro 
momento é encarado como uma perda, e passei por isso, hoje encaro como um ganho, um 
prêmio que estou me dando por ter trabalhado tanto tempo. Mas tive de trocar o chip. Tudo 
depende como você lida com essas coisas.  
 
Gazeta Mercantil - Como a psicanálise ajudou o senhor nessa transição e em outras 
situações dentro da companhia?  
 
Uma delas foi para conviver com o sucesso. É importante para o empresário que começa a 
fazer sucesso no mercado, não deixar que isso lhe suba a cabeça. Há uma tendência dentro 
das pessoas de se perder neste momento. Acham que a esposa não é boa suficiente, com a 
grana pode conquistar 20 mulheres, ter iates, avião. Fica inebriado. E atrás sempre tem um 
monte de puxa-sacos que fazem você acreditar que é um semideus. É um canto da sereia 
perigoso. Tem muita gente que acha que pode tudo, que o negócio está tranqüilo e começa a 
misturar a pessoa física com a pessoa jurídica e que não precisa mais se dedicar tanto ao 
trabalho. Esvaziam o capital da empresa, carregam na pessoa física, e deixam-na vulnerável 
do ponto de vista financeiro, o que pode gerar grandes crises. Quando comecei a surtar 
achando que era o tal, aparecer em revistas, cercado de modelos, a psicanálise me ajudou.  



 
Gazeta Mercantil - Mas o senhor percebeu que tudo era uma ilusão.  
 
Vi que era uma grande ilusão e que o que vale são os valores que estão muito próximos, a 
família e os antigos amigos. Parece fácil, mas o gosto do sucesso, do poder, o fato de chegar 
num restaurante e todo mundo te conhecer é um momento perigoso que se você não souber 
lidar põe tudo a perder. A admiração é autêntica, o problema é como lidar com isso. Outro 
perigo é perder o foco dentro da empresa e querer fazer dez coisas ao mesmo tempo, ter um 
estresse, descuidar da empresa e da família. A psicanálise é importante até para plantar bons 
sucessores, lidar com os filhos. Para eles saberem que estão no planeta Terra. A análise pode 
dar a eles confiança no futuro a seguir para que não tenham aquele sentimento de que não 
podem fazer algo porque há a sombra do pai. Agora, neste momento de transição, contribuiu 
muito para aceitar e conviver com a sucessão de maneira mais tranqüila nos momentos de 
baixa e alta. A análise é importante para qualquer empresário, para qualquer pessoa. Temos o 
hábito de analisar as coisas pelo nosso umbigo e só observamos um lado do prisma. 
Normalmente achamos que os outros são sempre culpados de tudo o que acontece. É 
importante ter outra pessoa que não tem envolvimento com você e que aponte que este 
caminho pode não ser bom.  
 
Gazeta Mercantil - Como está sendo estruturado o Conselho de Administração?  
 
São cinco membros, contando comigo. Temos o professor e pesquisador da Fundação Dom 
Cabral José Paschoal Rossetti, Nelson Rozental, na área de finanças e que faz parte de uma 
estrutura do grupo GP para pequenos negócios. O Artur Grynbaum está no Conselho dentro do 
papel de acionista e estamos prospectando mais um nome, de alguém que conheça muito bem 
o varejo. Há pouca gente boa nessa área no Brasil.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 ago. 2008, Administração & Serviços, p. C7. 


