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No próximo ano, Boticário vai
priorizar o mercado interno e
observar abertura de shoppings

O orçamento já foi fechado. No
próximo ano, o Grupo Boticário
vai investir R$ 51 milhões na
operação, valor que será dire-
cionado para a fábrica e o centro
de distribuição. Hoje, O Boticá-
rio tem uma fábrica em São José
dos Pinhais (PR) e um centro de
distribuição em Registro (SP).

O investimento definido para
o próximo ano é um comple-
mento aos R$ 170 milhões apor-
tados pelo grupo nos últimos
dois anos para melhoria da ca-
pacidade produtiva e constru-
ção de um novo espaço para a
distribuição.

Sobre uma possível consoli-
dação envolvendo O Boticário,
Artur Grynbaum, presidente
do Grupo, diz que o setor de
cosméticos não oferece tantas
oportunidades. Por outro lado,
cita a GKDS, divisão criada em
março para analisar e desen-
volver novos negócios.

Embora já tenha uma pre-
sença forte no país, a rede acre-
dita que ainda há espaço para
crescer nas cidades onde já está
presente com vários pontos de
venda. “Há cidades onde faz
sentido termos mais lojas. Pre-
cisamos seguir o desenvolvi-
mento econômico e prestar
atenção na inauguração de sho-
ppings, fortalecimento de al-
guns bairros, entre outras opor-
tunidades para O Boticário”,
explica Grynbaum.

Ele lembra que a rede está
presente em 1.570 municípios
brasileiros dentre mais de 5 mil
e garante que há espaço para
crescer no Sul, Sudeste, Nord-
este e Centro-Oeste. A marca
atinge principalmente os con-
sumidores das classes B e C, mas
garante que também vende para
o público A e é vista como aspi-
racional para a D.

Na cola do aumento do poder
de renda do brasileiro, outro ne-
gócio promissor é o “in com-
pany”, que o grupo conduz há

tempos e que promove a venda
dos produtos da marca dentro
das empresas. O trabalho é rea-
lizado pelos franqueados.

Exterior
O mercado interno será priori-
dade para o grupo em 2011.
Embora atue em outros dez
países (como Portugal, Japão,
Venezuela, Estados Unidos e
até mesmo na África do Sul),
apenas 2% do faturamento de
O Boticário vêm do exterior.
Não há previsão de abertura de
lojas em novos países. ■ F.T.

O Boticário vê espaço
para crescer em
cidades em que já
está presente e diz
que consolidação
em cosméticos
é difícil no país
porque há poucas
oportunidades

Divulgação

Artur Grynbaum, presidente do
Boticário: rede deve entrar na briga

dos catálogos com Avon e Natura

Rede investirá
R$ 51 milhões
em 2011

● Sai a Natura, entra O Boticário.
O grupo acaba de assinar um
contrato de patrocínio de dois
anos com a direção do evento.

EMPRESA ESTREIA NA SPFW

● O objetivo é divulgar suas
marcas de maquiagem e também
suas fragrâncias entre o público
jovem e mais antenado à moda.

APORTES

R$ 170 mi
foi o investimento feito pelo
grupo nos dois últimos anos. O
investimento anunciado para 2011
funciona como um complemento
para o de 2009 e 2010.

NO PAÍS

1.570
cidades do Brasil têm lojas
O Boticário. A rede avalia reforçar
sua atuação nas regiões Sul,
Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste.

NO GLOBO

10
países têm lojas de O Boticário,
além do Brasil. Entre eles
estão Portugal, Japão,
Venezuela e Estados Unidos.

Americana Pentair adquire Hidro Filtros
As duas empresas assinaram um acordo preliminar de compra e a
transação deve ser concluída nos próximos dias. O valor do negócio não
foi divulgado. A gaúcha Hidro Filtros é especializada em tecnologia de
filtros residenciais de água. No ano passado, registrou um faturamento
de US$ 12 milhões em vendas no Brasil e na América Latina. Ela será
incorporada pela Pentair Residential Filtration, produtora dos filtros GE.
O grupo Pentair Water obteve uma receita em 2009 de US$ 2,7 bilhões.

Divulgação

Soluções em desenvolvimento de negócios e governança corporativa.

www.grupofbm.com.br
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