
O Boticário anuncia investimento de R$ 170 milhões até 2012 
Norberto Staviski 
 
O grande sonho do fundador de O Boticário, Miguel Krigsner - o de fazer sua empresa atingir 
um faturamento anual de R$ 1 bilhão, se concretizou justamente no final do ano em que ele 
deixou o comando direto da empresa e passou para o Conselho de Administração. Graças a 
vendas surpreendentes entre novembro e dezembro e à abertura de 195 novas lojas no 
decorrer de 2008, a empresa paranaense, a maior rede de franquias do País, anunciou ontem 
um crescimento de 25% sobre 2007 com uma receita na indústria de R$ 1,044 bilhão. A 
lucratividade também atingiu margens históricas, com um aumento de 45% em relação ao 
verificado no ano anterior.  
 
Em outubro do ano passado, o principal executivo de O Boticário, Artur Grynbaum, previa 
crescimento de 16% o que, na época, era considerado muito bom uma vez que o mercado de 
perfumes e cosméticos vinha se expandindo a 10% ao ano. "Estamos francamente otimistas 
em relação ao Brasil e projetamos a abertura de 100 novas lojas em 2009, com um 
crescimento acima do que o mercado prevê, entre 8% a 10% para este ano. É por isso que 
estamos anunciando investimentos de R$ 170 milhões até 2012 para continuar alavancando o 
crescimento da rede que chegou a 2.660 lojas no Brasil, atingindo 1.520 municípios", afirma 
Grynbaum.  
 
Em 2007, por exemplo, a expansão das franquias de O Boticário foi de 75 lojas. Em 2008 esta 
rede formada por 900 franqueados faturou R$ 2,8 bilhões e também projeta um crescimento 
superior a 10% em 2009.  
 
Segundo o presidente da companhia, o crescimento da lucratividade foi alavancado pelo 
aumento de vendas, pela desvalorização do Real - já que boa parte dos componentes de custo 
da empresa são indexados ao dólar - e pela melhoria de processos internos. "A maior parte do 
nosso crescimento atual no número de lojas se deve ao crescimento econômico do País entre 
2006 e 2007. Há cidades que não comportavam lojas de O Boticário e agora comportam e há 
cidades que agora também viabilizam um número maior de lojas", diz ele.  
 
Investimentos  
 
Com relação aos investimentos de R$ 170 milhões, programados para até 2012, R$ 85 milhões 
serão aplicados na ampliação da fábrica, localizada em São José dos Pinhais, na Grande 
Curitiba (PR). Os demais R$ 85 milhões irão para a construção de um novo Centro de 
Distribuição, na cidade de Registro, no Vale do Ribeira (SP).  
 
Atualmente, a fábrica em Curitiba é responsável pela produção de mais de 80 milhões de 
unidades por ano, divididas em 600 itens do portfólio, entre perfumes, desodorantes, xampus, 
sabonetes, cremes, maquiagens e loções. Com novos equipamentos e edificações para a área 
de produção, a atual capacidade será incrementada em 40% no final dos próximos quatro 
anos, atingindo 130 milhões de unidades anuais. A previsão é que sejam geradas 40 vagas 
neste ano e mais 250 entre 2010 e 2012.  
 
O novo Centro de Distribuição (CD) de O Boticário, por sua vez, terá aproximadamente 30 mil 
m, dentro de uma área total de 130 mil m de terreno, com capacidade para suprir todo o fluxo 
de distribuição. O início da operação do CD, previsto para a metade do segundo semestre de 
2009, vai gerar 200 empregos diretos e indiretos.  
 
Maior rede de franquias de cosméticos e perfumaria do mundo, O Boticário começou sua 
história em 1977, como uma pequena farmácia de manipulação no centro de Curitiba (PR). O 
passo fundamental para a futura expansão do negócio aconteceu em 1979, com a abertura da 
unidade do Aeroporto Afonso Pena, que atende Curitiba e região. Hoje, além das lojas no 
Brasil, a companhia está presente em 15 países,  
 
A linha de produtos da marca possui cerca de 600 itens divididos em perfumaria, maquiagem, 
cuidados para o corpo, cuidados faciais, protetores solares, desodorantes, sabonetes e 



xampus. Aproximadamente 300 itens, entre produtos de linha e edições limitadas, são 
lançados pela marca todos os anos.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 fev. 2009, Empresas & Negócios, p. C2. 


