
Meio & Mensagem— O Boticário surgiu 
como marca, virou grupo e está agora em 
sua quarta unidade de negócio. 0 que tem 
determinado essa aposta em novos seg
mentos e marcas? 
Artur Grynbaum — Há uma conjunção de 
alguns fatores. O primeiro é que temos hoje 
uma experiência de 35 anos nesse mercado 
de consumo de cosméticos no Brasil. Então, 
adquirimos um conhecimento bastante im
portante do consumidor e do mercado. E 
quando decidimos falar em grupo, em 2010, 
foi pensando primeiro no DNA empreen
dedor que temos, o qual realiza mais coisas 
e pode trazer mais opções aos consumido
res. Para isso, nos respaldamos nessa expe
riência. Graças a Deus, é uma experiência 
de muito sucesso, somada à questão de to
da criatividade e visão de oportunidades 
que poderiam ser oferecidas ao mercado. 
A gente conhece "um pouquinho" de co
mo fazer marca, operar varejo, distribuição 
e isso nos fez pensar na abertura do grupo 
para poder, então, dar forma a essa criati
vidade e a esse desejo de empreender, sob 
novas unidades. Às vezes, perguntam-me 
se estou abrindo unidades porque a minha 
(marca) principal está se esgotando. Não é 
nada disso! Muito pelo contrário, a marca O 
Boticário continua crescendo de vento em 
popa. Este ano devemos superar (a inaugu
ração de) 250 lojas de O Boticário. O que f i 
zemos foi ousar um pouco mais e dar vazão 
a outras iniciativas criativas que tínhamos. 

M&M — Como trabalhar o negócio e a co
municação de marcas distintas sem que 
uma prejudique a outra? Há equipes es
pecíficas para cada uma? 
Grynbaum — Sim, mas o primeiro pon
to nasce na concepção de cada marca. 

Cada uma vem ao mundo para aten
der a uma estratégia de negócios ba
seada em oportunidades detectadas 
no mercado e na forma como vamos 
conseguir materializar essas oportuni
dades. Aí construímos as propostas de 
valor e, a partir disso, fechamos um no
vo raciocínio. Fazemos questão de ter 
as equipes de marketing e comerciais 
totalmente separadas de cada unida
de, para que elas possam ter persona
lidade própria. 

M&M — A principal concorrente de vocês 
no País tem uma identidade muito bem de
finida, um posicionamento ligado à nature
za brasileira e à sustentabilidade. Que ca
racterística o senhor diria que distingue o 
Grupo Boticário? 
Grynbaum — Hoje, o Grupo Boticário 
pode ser reconhecido através de um 
DNA extremamente empreendedor, de 
uma empresa voltada a marcas alegres, 
que tragam diferenciais para seus con
sumidores. E cada marca tem uma pro
posta muito mais tangível do ponto de 
vista de comunicação. O Boticário são 
as mulheres apaixonadas pela beleza, 
que acreditam no poder de transfor
mação da beleza, adoram se cuidar e 
têm uma atitude bastante significativa 
perante a vida, da maneira como tra
tam seus relacionamentos e sua har
monia. Em Eudora, a gente fala de uma 
mulher que não precisa abrir mão dos 
papéis que ocupa na sociedade para 
ser feminina, trazendo todos os quesi
tos dos sentidos, a questão da sensua
lidade em seus aspectos mais amplos. 
Já Quem Disse, Berenice? é uma mar
ca que veio pregando liberdade, que as 

pessoas possam ser mais espontâneas, 
sem padrões tão rígidos, menos certo 
e errado, cada uma podendo criar sua 
própria beleza. 

M&M — Esse crescimento tem sido fomen
tado com orçamento próprio ou o grupo lan
ça mão de linhas de investimento? 
Grynbaum — Grande parte é proveniente 
de capital próprio, mas, obviamente, tam
bém aproveitamos algumas oportunida
des de captura [definanciamento) que te
mos. No ano que vem, teremos a abertu
ra de uma fábrica e centro de distribuição 
novos, no Estado da Bahia, também com 
capital próprio — mas também estuda
mos as possibilidades de financiamen
to, através do BNDES e correlatos. Para 
o lançamento das novas unidades, pos
so te dizer que quase 100% vêm de ca
pital próprio. Citei o BNDES porque ele 
diz respeito mais à capacidade de aten
dimento fabril e logística. 

M&M — Em que fase está esse processo, 
de quanto é o investimento e que produ
tos devem ser produzidos no Nordeste? 
Grynbaum — Estamos falando no Nor
deste em um investimento de R$ 580 m i 
lhões para a fábrica e R$ 155 milhões pa
ra um novo centro de distribuição. Deve
mos ter uma fábrica completa, fabricando 
praticamente toda nossa linha de produ
tos, menos maquiagem, que ficará con
centrada em São José dos Pinhais (PR). 
A nova fábrica será em Camaçari (BA) e 
o centro de distribuição em São Gonçalo 
dos Campos. Com essas duas unidades, 
esperamos atender toda a região Norte-
-Nordeste do País. Tomamos nossas de
cisões de investimento por questões ope

racionais: como podemos servir melhor 
nossos franqueados, nossas revendedo
ras. Somado a isso, se há algum pacote 
de benefícios, é extremamente bem-vin
do. O Nordeste brasileiro tem tido, sim, 
uma performance bastante expressiva 
nos últimos anos e tem crescido bem, o 
que nos faz desejar estar mais próximos 
desse consumidor. 

M&M — A economia global não consegue 
engrenar uma recuperação, e no Brasil o 
crescimento do PIB tem sido constante
mente revisto para baixo pelos economis
tas. Como o setor de cosméticos e o Grupo 
Boticário, especificamente, estão se pre
parando para esse cenário? 
Grynbaum — O setor, como um todo, tem 
um balanço ao longo dos anos muito po
sitivo. Em épocas de crescimento do País, 
o segmento cresce alavancado e, quando 
o Brasil sofre um pouco mais, sua descida 
tem sido mais suave que a de outros se
tores. O pessoal brinca até com o famoso 
"efeito batom" Como o valor monetário é 
pequeno para um grande valor agregado 
de sensação, as pessoas tendem a não eli
minar esse item das suas cestas de com
pra. Pelo contrário, é um prazer bastan
te em conta, em função da autoestima e 
tudo mais. Temos, muitas vezes, ao lon
go dos anos, suplantado o crescimento do 
setor entre uma vez e meia e duas vezes. 
Não vejo forte desaceleração em nosso 
setor e muito menos no nosso negócio. 
O Brasil hoje tem uma posição de muito 
destaque no mundo, é o terceiro mercado 
mundial em perfumaria e cosméticos. Há 
categorias, como a de perfumaria, em que 
é o primeiro do mundo; em maquiagem, 
é o terceiro. Tudo isso foi construído por 
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meio dos novos consumidores, da famosa 
questão da classeC, mas também de um 
grande trabalho do setor e das indústrias 
que conseguiram gerar inovação e capi
laridade, conseguindo fazer os produtos 
acessíveis a esse consumidor. 

M&M — Como está a operação de Eudora? 
Quais as ambições com essa marca no seg
mento de venda direta? Vocês esperam ser 
mais fortes em venda direta com Eudora 
ou com O Boticário? 
Grynbaum—Eudora é uma marca que tem, 
basicamente, um ano de operação. É muito 
recente, porque abrimos a primeira loja em 
março, depois começamos o trabalho de ex
pansão, com a captura de supervisoras e re
vendedoras para a venda direta. Um ano é 
muito pouco tempo para uma marca total
mente nova no mercado e estamos muitos 
satisfeitos com os resultados atingidos. Tem 
entregado o que estimamos em nosso pla
nejamento e um potencial bastante impor
tante de crescimento. O Boticário tem feito 
um movimento por catálogo, atendendo a 
uma solicitação dos nossos franqueados. 
Porque eles já faziam algumas vendas no 
modelo 'in company" e cada vez mais nos 
pediam diferentes materiais. E nós, como 
franqueadora, precisávamos dar estrutura, 
a fim de que realizassem essas vendas. O re
sultado foi bom, então, decidimos investigar 
mais e abrir esse novo canal. Qual das duas 
vai ser (mais forte)! Acredito que as duas te
rão papel bastante relevante dentro do canal 
de venda direta no Brasil. Há um business 
plan de Eudora sobre o qual não posso dar 
maiores definições. Obviamente que O Bo
ticário, por ser uma marca conhecida há 35 
anos, permite uma possibilidade de pene
tração mais rápida. 

M&M — A proposta de Quem Disse, Bere
nice? é atingir um público mais jovem? 
Qual foi o papel da agência Santa Clara 
(que atende também a Eudora, enquanto 
a AlmapBBDO tem a conta de O Boticário) 
na concepção da nova marca? 
Grynbaum — Fizemos um planejamento, 
detectamos uma oportunidade a ser tra
balhada no segmento de maquiagem e 
começamos a realizar todos os trabalhos. 
A Santa Clara nos ajudou, então, a fazer a 
transformação do que queríamos em uma 
proposta de valor para o consumidor. Não 
é uma marca para jovens, mas para atender 
a todas as faixas etárias dentro de um espí
rito diferente, que busca quebrar as regras, 
principalmente da categoria de maquia
gem, que tem muito certo e errado. Quem 
disse que não pode usar batom vermelho 
durante o dia? Alguém convencionou isso 
por você, não foi você. Quem Disse, Bere
nice? intenta muito mais o próprio jeito da 
consumidora buscar ser bonita, fazendo 
do seu jeito, porque se não gostou do re
sultado, vai lá e apaga. Isso tem permiti
do que a faixa etária seja bastante ampla. 
Em lojas, percebo adolescentes e senhoras 
com mais idade fazendo compras, porque 
tem muito mais a ver com um jeito de se 
relacionar com a categoria do que propria
mente uma questão de faixa etária. Abri
mos este ano sete lojas, em São Paulo. Fa
laremos em expansão a partir do primeiro 
trimestre do ano que vem. Estamos fazen
do ajustes e estudando a melhor forma de 
fazer a expansão para o Brasil. 

M&M—Marcas de perfumaria e maquiagem 
estrangeiras expandiram a atuação no Bra
sil. Como a indústria nacional reage a essa 
competição de alto nível? 

"Várias marcas internacionais (de cosméticos e beleza) 
querem desembarcar no Brasil, mas, para terem sucesso, 
terão que ser muito profissional. A indústria nacional 
investiu muito em pesquisa, inovação e na construção de 
canais para facilitar o acesso ao consumidor" 

Grynbaum — É normal que essas indús
trias olhem para cá, até independentemen
te do que acontece mundo afora. Quem vai 
olhar para crescimento e olha para a Euro
pa não vai ficar muito impressionado ou 
motivado a fazer grandes investimentos. 
Nos EUA também não está muito bem de
finido, então, o Brasil cada vez mais pas
sa a ser visto com olhos gulosos por essas 
marcas — pelo mercado consumidor em 
geral e pelo próprio relacionamento que 
o povo brasileiro tem com a beleza. Várias 
marcas querem, realmente, desembarcar 
aqui, mas para elas terem sucesso preci
sam fazer isso de uma maneira muito pro
fissional. A indústria nacional investiu mui
to ao longo dos anos em pesquisa, inova
ção, novas tecnologias e formas de acesso, 
construindo seus canais, dando capilari
dade a seus produtos e facilitando o aces
so do consumidor — enfim, promovendo 
grandes experiências das marcas com os 
consumidores. Isso constitui uma relação 
importante, sem detrimento da qualidade. 
Os produtos da indústria nacional, hoje, 
posso garantir, são comparáveis e melho
res do que várias das grandes marcas in
ternacionais tão cultuadas por aí. É uma 
questão de tecnologia e foco dado pelas 
empresas do setor no mercado nacional. 

M&M — A empresa está trabalhando com 
que perspectivas para o Natal, em todas 
as suas unidades de negócio? 
Grynbaum — Nosso ritmo é intenso, a gen
te está em clima de preparação para o Na
tal. Já fizemos nossa cesta de ofertas para 
os franqueados; eles estão avaliando e vão 
colocar seus pedidos. Temos uma expecta
tiva bastante otimista quanto ao Natal, de 
manter o crescimento nos 20% que vínha
mos tendo nos últimos quatro, cinco anos. 
De 2010 até agora, abrir três novas unida
des (de negócio) tem sido um trabalho bas
tante desafiador para todos nós aqui. Mas 
sempre falo para o pessoal que o resultado 
é importante, sem dúvida nenhuma, por
que garante nosso futuro, mas tão impor
tante quanto o resultado é a forma como 
ele é gerado. Com respeito às pessoas que 
estão conosco, sejam nossos colaborado
res, sejam nossos parceiros e franqueados, 
revendedores ou fornecedores. A questão 
das práticas de sustentabilidade está inse
rida em nosso negócio. Não temos uma l i 
nha específica de um ou outro produto, di
zendo que é sustentável, mas trazemos es
ses valores para as práticas do negócio no 
dia a dia. A gente respira isso, e como é um 
dos nossos valores fortes, eles acabam re
fletidos dentro da nossa operação. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1530, p. 6-7, 8 out. 2012.




