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O presidente do Grupo Boticário, Artur Grynbaum, ainda não revela quanto está investindo na 
criação da Eudora, com a qual vai estrear no canal porta a porta, mas afirma que ela vai ser 
uma das principais empresas de venda direta no Brasil. A estratégia está sendo mostrada aos 
poucos e, ontem, ele contou que os cerca de 300 itens da marca de perfumaria, maquiagem e 
cremes também serão comercializados on-line em redes sociais e em lojas físicas para 
experimentação e compras.  
 
A cor da marca está definida e será violeta - para O Boticário, é verde. Grynbaum evita 
comentar que Eudora tenha sido pensada para atender um público com menor poder 
aquisitivo. Diz que ela será consumida por todas as classes sociais e não usará a beleza como 
discurso, como faz com a marca O Boticário. Embora também tenha produtos para homens, o 
foco principal serão as mulheres, para as quais oferecerá quatro submarcas, Aflorá, Soul, 
Eudora e S. As vendas devem começar até o fim de março, por São Paulo. 
 
Questionado sobre o que os franqueados acharam da entrada do grupo em venda direta, 
Grynbaum respondeu que eles foram informados sobre o assunto e acrescentou que há muitos 
planos também para a marca O Boticário.  
 
As equipes que vão trabalhar com Eudora estão sendo contratadas e treinadas. As 
representantes poderão fazer os pedidos on-line e receber os produtos em casa ou ir até locais 
onde haverá pronta entrega. A primeira loja na qual os consumidores poderão experimentar e 
comprar será aberta até o fim de março no shopping Morumbi, na capital paulista, onde 
também há loja com produtos O Boticário.  
 
A empresa informou que a maior parte dos produtos Eudora será fabricada na planta onde fica 
sua sede, em São José dos Pinhais (PR). Alguns itens de maquiagem serão importados dos 
Estados Unidos e da Itália. Segundo Grynbaum, a importação não tem a ver com proteção 
contra a intenção declarada recentemente por algumas multinacionais, como Estée Lauder e 
L'Oréal, de fazer aquisições no Brasil. Ele também negou a possibilidade de negociar com elas. 
"Não somos vendedores. Pelo contrário, se aparecer alguma coisa boa, vou analisar", disse. 
"Estamos abertos, mas não estamos atrás", acrescentou.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 fev. 2011, Empresas, p. B4. 


