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Momentos decisivos

De farmácia a
maior rede de
franquias

Rodrigo Marin
Soberana Churrascaria

Gisele Tamamar

Transformar uma pequena
farmácia na maior rede de fran-
quias do País exigiu de Miguel
Krigsner, 62 anos, fundador do
grupo O Boticário, o que ele
considera a maior característi-
ca de um empreendedor: cora-
gem para correr riscos. “Sem-
pre tem um momento de um
salto no escuro”, revela.

A declaração do presidente
do Conselho Administrativo do
grupo O Boticário é coerente
com sua trajetória de empresá-
rio. Para ele, empreender con-
siste em abrir qualquer tipo de
negócio sem expertise de mer-
cado e durante esse processo to-
mar uma decisão primordial pa-
ra o futuro da empresa.

“A gente sempre gostaria de
se municiar de todas as informa-
ções, mas isso é um sonho, não
existe”, destaca Krigsner, sem
deixar de ponderar a importân-
cia de avaliar o tamanho do ris-
co antes de fazer escolhas.

O grande acerto do empresá-
rio aconteceu justamente quan-
do as dúvidas em relação a ex-
pansão chegaram. Depois da
instalação de uma farmácia de
manipulação em uma rua pou-
co movimentada da capital para-
naense, a abertura da segunda
unidade, no Aeroporto Interna-
cional Afonso Pena, na Região
Metropolitana de Curitiba, foi
fundamental e decisiva para o
sucesso do negócio.

A venda exclusiva de perfu-
mes e cosméticos chamou a
atenção de consumidores e inte-
ressados em abrir uma loja nos
mesmos moldes. “Quando nós
iniciamos o negócio não sabía-
mos onde íamos parar. Era uma
área totalmente nova, com um
canal de distribuição que não
existia no Brasil”, relembra o
empresário.

Esse foi o início da expansão
da maior rede de franquias do
País contada por Krigsner du-
rante o encontro promovido pe-
lo Estadão PME com pequenos
empresários. Confira os princi-
pais trechos do encontro.

● Relação
O sistema de construção de
franquia dentro do Boticário foi
estruturado com base na con-
fiança. Na época, os contratos
eram menos complexos. Na aná-
lise do empresário, o lado huma-
no na relação com o franquea-
do nunca vai deixar de existir.

“O franchising tem grandes
características. Tem o lado da
empresa familiar, do investidor
colocar as economias de uma vi-
da em cima de um negócio,
apostando com você. São pes-
soas que depositam todos os so-
nhos em cima da sua marca e
você tem que acolhê-los em
muitas oportunidades”, diz.

Até hoje Krigsner recebe liga-
ções de franqueados interessa-
dos em contar histórias dos fi-
lhos ou até mesmo sobre fins
de casamentos e as dúvidas so-
bre os rumos da franquia. No

entanto, o empresário alerta
que a amizade não pode servir
de desculpa para deixar de hon-
rar compromissos.

● Sociedade
A relação entre sócios é vista co-
mo extremamente delicada por
Krigsner. No seu caso, o sócio é
o cunhado, o atual presidente
do Grupo Boticário, Artur Gryn-
baum, com quem trabalha há
mais de 25 anos. Para manter as
relações familiares e profissio-
nais saudáveis, eles mantêm
um pacto: não falar sobre a em-
presa nos almoços de domingo,
apenas em casos extremos.

Outro conselho é usar “cha-
péus diferentes”, como define
Krigsner. “Sempre deixamos
claro quando estamos falando
como sócios e como amigos. Ini-
ciar o diálogo dessa forma é sau-
dável”, pontua.

Seguir o caminho sozinho
não é aconselhado. “É difícil fa-
lar só com o espelho em deter-
minadas situações. É importan-
te você ter alguém que faça par-
te da empresa, com quem você
possa trocar, caso contrário,
sua esposa acaba sendo compa-
nheira de um negócio que ela
não está muito por dentro”,
completa.

● Dificuldades
Ao comentar as dificuldades en-
frentadas pelos empresários
brasileiros, principalmente as
de ordem tributária, Krigsner
compara a situação do empreen-
dedor com a de um “ginasta”
que precisa se contorcer para
evoluir diante dos obstáculos.

Mas para ele, os impostos en-
volvem apenas um lado da situa-
ção. “Imposto é um câncer na
vida de qualquer empresário.

Acredito que o País precisa de
um planejamento de médio e
longo prazo para viabilizar in-
vestimentos em equipamentos
para resultar em uma produtivi-
dade maior”, opina.

● Aprendizado
O empreendedor considera o
período que trabalhou com seu
pai em uma loja de confecções
como o melhor e mais eficiente
curso de capacitação da sua vi-
da. Krigsner tinha 12 anos quan-
do começou a ajudar na empre-
sa e aprendeu a importância de
oferecer um bom atendimento
e respeitar o consumidor.

“É preciso ser muito cuidado-
so na relação com as pessoas
que entram no nosso negócio.
Elas precisam ter o melhor aten-
dimento. É por meio do consu-
midor que teremos o nosso su-
cesso”, destaca.

OBrasil ocupa a terceira posição no
mercado mundial de higiene pes-
soal, perfumaria e cosméticos. De
acordo com os dados da consulto-

ria internacional Euromonitor, o setor brasi-
leiro faturou US$ 43 bilhões no ano passado e
ficou atrás apenas de Estados Unidos e Ja-
pão. O número é 18,9% maior em relação ao
ano anterior, quando a indústria nacional
movimentou US$ 36,1 bilhões.

Na divisão por categorias, o País lidera o
mercado de perfumaria e desodorantes. O
setor brasileiro ainda ocupa a segunda posi-
ção em produtos para cabelos e banho, produ-
tos para higiene oral, masculinos e infantil.

Ao considerar o faturamento com valores
livres de imposto sobre vendas, o Brasil regis-
trou R$ 29,4 bilhões em 2011, 7,9% a mais em
relação ao ano anterior. É o que mostram os
dados da Associação Brasileira da Indústria
de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméti-
cos (Abihpec).

Em média, o setor cresceu 10,9% em ven-
das nos últimos cinco anos. Na avaliação da
Abihpec, o cenário positivo é resultado de
uma série de fatores. Entre eles, a associação
destaca o aumento da participação da mu-
lher no mercado de trabalho; lançamentos
constantes de produtos; utilização de tecno-
logia de ponta com consequente crescimen-
to da produtividade e o aumento da expecta-
tiva de vida, o que traz a necessidade de con-
servar uma impressão de juventude. Outro
ponto positivo para o segmento foi a amplia-
ção do poder de consumo da classe C.

O Boticário é uma das principais empresas
do setor. Em 35 anos de história, a rede atin-
giu 3.260 unidades espalhadas em 1,6 mil mu-
nicípios. No ano passado, faturou R$ 5,5 bi-
lhões e se tornou a maior rede de franquias
brasileira, a frente do McDonald´s.

Este mês, o Grupo Boticário – dono das
marcas O Boticário, Eudora e Skingen – lan-
çou a rede de lojas de maquiagem Quem Dis-
se Berenice? como estratégia para o grupo
continuar a crescer no varejo sem canibali-
zar a marca principal.

A previsão é abrir sete unidades até outu-
bro em São Paulo. A partir de setembro, to-
das as linhas serão vendidas na internet. A
loja vai trabalhar com um portfólio de 500
produtos, entre opções de batons, sombras,
esmaltes, perfumes e acessórios. Com siste-
ma de autosserviço, as consumidoras pode-
rão experimentar os itens e contar com a aju-
da de uma consultora caso seja necessário.

Além da consultoria de maquiagem dentro
das unidades, a rede aposta em preços atrati-
vos. Os esmaltes custam a partir de R$ 9,90.
Os batons começam com R$ 17,90 e as som-
bras partem em R$ 21,90.

PME

● Início
A abertura da
unidade no
Aeroporto Afonso
Pena, em 1979,
impulsionou as
vendas e deu início
à expansão da
marca no Brasil.

✽

Cenário

● Franquia
Marca optou
pelo sistema
para crescer no
mercado.
Primeira
franquia foi
aberta em 1980,
em Brasília.

● Turbulências
Empresa enfrentou
diversos cenários
econômicos, como
as crises inflacioná-
rias. As vendas che-
garam a cair em
1987 por conta da
situação do País.
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● Expansão
A fundação do
Grupo Boticário
em 2010
permitiu a
criação de
novas marcas e
outros canais de
distribuição.

Geraldo Campesi
Digicabo

Formando em Farmácia e
Bioquímica, Miguel Krigsner
fundou O Boticário em 1977
como uma pequena farmácia
de manipulação. Hoje a rede
tem mais de 3 mil unidades.
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‘Empreender
envolveriscos’

Família.
Empresário
aprendeu
com o pai,
dono de uma
loja de
confecção, a
atender bem
e respeitar o
consumidor

Mercado
movimenta
US$ 43 bilhões

“O franchising
tem o lado da
empresa
familiar, do
investidor
colocar as
economias de
uma vida em
cima de um
negócio,
apostando com
você”

Miguel Krigsner,
O Boticário

A trajetória de êxito do Grupo Boticário

Quem
participou

Para o fundador da rede O Boticário, ter todas as
informações antes de tomar uma decisão é um sonho
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 ago. 2012, PME-pequenas e médias empresas, p. X12.




