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Uma série de quatro programas será produzida pela CaradeCão Empresarial para o Boticário. A 
unidade que atende aos clientes corporativos da produtora irá desenvolver as atrações que 
serão veiculadas na TV Boticário, voltada para a rede de franquias da marca, envolvendo mais 
de 2.800 lojas no Brasil. Mais de 15 mil consultoras de beleza do Boticário são o público-alvo 
dos programas. A iniciativa é mais uma do braço da CaradeCão, que hoje responde por 30% a 
40% do faturamento da produtora. "Pretendemos aumentar essa fatia, mas sempre com o 
cuidado de manter o nosso diferencial que é atender o cliente sem intermediários. Quem tem a 
primeira conversa com ele é o diretor do produto, muitas vezes já acompanhado do roteirista. 
Achamos importante não ter muita gente na cadeia de formação para que ela seja a mais 
preservada possível", contou Luiz Leitão, sócio e produtor executivo da CaradeCão. Além dele, 
Juarez Precioso e Artur Angeli dividem a sociedade da unidade da produtora. 
 
Leitão explicou que a ideia é dar tratamento mais pessoal aos trabalhos corporativos. "Por isso 
o diretor e o roteirista gastam boa parte do tempo do cronograma conhecendo a empresa, 
seus objetivos, o que está sendo feito. Não é um trabalho mecânico. Procuramos conhecer a 
empresa em sua essência", disse. Com esse foco, os programas para o Boticário serão 
transmitidos via satélite e contarão com a participação do presidente da companhia, Artur 
Grynbaum, que irá interagir ao vivo com sua equipe através de ligações telefônicas. Este não é 
o primeiro trabalho da CaradeCão Empresarial para o Boticário. "Já fizemos um programa no 
ano passado e dois documentários para o lançamento do perfume Barolo, que é feito com 
álcool da uva que vem do vinho de mesmo nome", contou. A unidade corporativa da 
CaradeCão, que está há cinco anos no mercado, já desenvolveu trabalhos para o Unibanco e 
para empresas do setor de petróleo que atuam na Bacia de Campos. 
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