
O Grupo Boticário está pronto
para fazer de 2013 um ano mar-
cante em sua história. O fato de-
ve-se aos R$ 550 milhões que a
companhia investiu para a cons-
trução e ampliação de novas
unidades que duplicarão a capa-
cidade de produção no país.
Além disso, a empresa está pres-
tes de colocar o sexto negócio
no mercado com a marca Nativa
Spa, ainda um projeto piloto. So-
ma-se a essas iniciativas o fato
de 2013 ser o primeiro “ano
cheio” de quatro dos seis braços
que compõem o Grupo atual-
mente, o que deve impactar po-
sitivamente seu faturamento.

Este ano, a companhia au-
mentará em 20%
suas vendas sobre
2011, fazendo sua re-
ceita ultrapassar a
casa dos R$ 6,6 bi-
lhões. O plano pre-
via a abertura de
150 lojas pelo país
mas a empresa de-
ve fechar 2012 com
200 novos pontos de venda. E
segundo Artur Grynbaum, pre-
sidente do Grupo Boticário, a ex-
pectativa para 2013 é manter os
mesmos números com a expan-
são de mais 200 estabelecimen-
tos. “A expectativa é que o Bra-
sil cresça ainda mais no próxi-
mo ano e temos que aproveitar
esse momento do mercado”.

Atualmente, a companhia
mantém cerca de 3,5 mil unida-
des espalhadas por todo o país.

Uma das novidades previstas
para 2013 é a expansão da Nati-
va Spa, marca que integrava o
portfólio de produtos da rede O
Boticário e que, por conta das
boas vendas, ganhou cinco lo-
jas específicas desde o ano pas-
sado nas cidades de Salvador
(BA), São Paulo (SP, São José do
Rio Preto (SP), Curitiba (PR) e
Rio de Janeiro (RJ).

Apesar da companhia não
confirmar, a marca — que tem
nos ativos da biodiversidade
brasileira sua base — tem tudo
para se tornar passaporte para
outros mercados, cada vez
mais propensos a valorizar a na-
tureza e o meio ambiente. Ou-
tro indício é que a iniciativa
acompanharia a recente estraté-

gia da companhia de expandir
os negócios por meio de novas
marcas, assim como ocorreu
com as redes Eudora, Skingen,
quem disse, Berenice? e The
Beauty Box, todas elas lançadas
desde o ano passado. “É muito.
Mas queremos muito mais”,
diz o texto de apresentação do
Grupo Boticário em seu site, ao
citar, nome por nome, as cinco
redes que compõem a compa-
nhia hoje, além da Fundação
Grupo Boticário, que abrange
questões ambientais.

O Grupo também não descar-
ta a possibilidade de expandir
sua atuação através da aquisi-
ção de empresas já existentes
no mercado. “Hoje temos com-
petências em adquirir uma rede
e estamos atentos às oportunida-

des. Mas não há na-
da de concreto nes-
se momento”, diz
Grynbaum.

Produção duplicada
E para abastecer es-
sa expansão nas ven-
das, a companhia te-
rá nova estrutura

de produção e distribuição a
partir de do segundo de semes-
tre de 2013. Nesta época, o Gru-
po Boticário inaugurará uma fá-
brica em Camaçari, na Bahia,
iniciativa que dobrará a capaci-
dade de produção da empresa.
No mesmo município, será aber-
to também novo centro de dis-
tribuição que reforçará o forne-
cimento dos produtos para os
pontos de venda das regiões
Norte e Nordeste.

Além dessas novidades, a com-
panhia aumentará a capacidade
da fábrica de São José dos Pi-
nhais, no Paraná, e também cons-
truirá novo centro de pesquisa e
desenvolvimento na cidade para-
naense. Já em Registro, no inte-
rior de São Paulo, a empresa ex-
pandirá a capacidade do centro
de distribuição. “Todas essas ini-
ciativas somarão o aporte R$ 550
milhões”, diz Grynbaum. ■
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Atuação se expande em
Portugal comnovos pontos
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Grupo Boticário estuda
lançar sexta rede de lojas

Divulgação

Projeto-piloto da marca Nativa Spa já tem cinco pontos de venda e faz parte da meta de expansão para 2013

A crise que atinge o continente
europeu não tem afetado os
negócios do Grupo Boticário em
seu único mercado na região:
Portugal. Hoje, a companhia
mantém 53 lojas em solo
português e, segundo seu
presidente, Artur Grynbaum,
a empresa não deixou de investir
por conta do mau momento
pelo qual passa a economia local.
"Diferentemente das expectativas
para o mercado europeu, temos
aumentado nossa atuação em
Portugal", diz o executivo, ao
comentar que novas lojas foram
abertas no país ao longo deste
ano. E apesar da companhia
se caracterizar pela atuação
através de franquias, todas lojas
mantidas em solo português
são próprias, sendo que a
primeira foi inaugurada em 1986.
Além da expansão realizada este
ano em Portugal, a companhia
está de olho na abertura de novas

lojas nos países vizinhos ao Brasil,
sendo que o Grupo já mantém
unidades na Venezuela e
Paraguai. “Temos estudado uma
expansão na América do Sul, mas
nada de concreto”, diz Grynbaum.
Apesar de não citar detalhes,
um país o executivo já descarta
para o momento: a Argentina.
“É um mercado que não interessa
no momento”, comenta ele.
Além dos países citados, o Grupo
Boticário também atua nos
Estados Unidos, Japão, Arábia
Saudita, Angola e Moçambique.
No total, a companhia mantém
65 lojas entre franquias e
próprias, além de mais de 100
pontos de venda em geral
que comercializam produtos da
empresa. Entretanto, Grynbaum
faz questão de ressaltar que
as iniciativas no exterior estão
sempre em segundo plano
na estratégia do Grupo. “Nosso
foco é o Brasil", destaca.

Nova fábrica
na Bahia está
prevista para

ser inaugurada
no 2º semestre

de 2013
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Fonte: empresa      *projeto piloto com cinco lojas   
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CHEIRO DE LUCRO

Em menos de dois anos, Grupo Boticário abriu quatro novas 
redes e prepara seu sexto negócio no mercado
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 e 15 nov. 2012, Empresas, p. 16.




