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Há dois anos, o paranaense
Grupo Boticário empreen-
deu uma agressiva onda de ex-
pansão, iniciada pela Eudora,
criada para disputar o merca-
do de vendas diretas com a
Natura. Entre novas marcas e
aquisições, foram abertas
seis unidades de negócios,
com níveis variados de êxito.
O ano de 2013 seria, segundo
a empresa, o momento de
uma “parada técnica” para ar-

rumar a casa. Essa estratégia
já fez uma primeira vítima: a
linha de cuidados dermatoló-
gicos com a pele Skingen.

A unidade foi fechada discre-
tamente, há três meses. O imó-
vel que por pouco mais de um
ano abrigou a Skingen Inteligên-
cia Genética, em uma rua movi-
mentada de Curitiba, está em
reforma e já não exibe o nome
da empresa. Os funcionários do
serviço de atendimento ao con-
sumidor informam que as ativi-
dades foram encerradas no dia
27 de maio e sugerem que os

pacientes procurem um derma-
tologista para a continuidade
do tratamento.

Foi em fevereiro de 2012 que
a empresa anunciou sua entra-
da no segmento de cuidados te-
rapêuticos com a pele, para tra-
tar rugas, flacidez e outros pro-
blemas. O valor do investimen-
to no negócio não foi revelado,
mas o presidente do grupo, Ar-
tur Grynbaum, disse na ocasião
que dava mais um passo para
alcançar o objetivo de ser “um
dos maiores players focados
em beleza e moda do mundo”.

A Skingen, porém, nunca de-
colou. O negócio começou pe-
queno, a partir do relaciona-
mento pessoal dos executivos
do grupo com dermatologistas
de Curitiba. A operação era um
tanto complicada, pois os pa-
cientes tinham de enviar amos-
tras de pele para o laboratório
da marca, que fazia produtos es-
pecíficos para cada problema.
Em entrevista ao Estado, no iní-
cio do ano, Grynbaum admitiu
que, quase 24 meses após sua
criação, a Skingen ainda estava
em estágio embrionário.

Hoje a marca nem aparece
mais no site do grupo, que cita
outras unidades – O Boticário,
Eudora, Quem Disse, Berenice?
e The Beauty Box. Embora a
existência da Skingen como ne-
gócio seja recente, a aposta nela
começou em 2008, quando o
grupo investiu em um laborató-
rio de pesquisa na área biomole-
cular focado no estudo de pro-
cessos de envelhecimento.

Primeiro o projeto foi batiza-
do de Labim, dentro da Univer-
sidade Positivo, de Curitiba.
Mais tarde vieram o Skingen
Lab, para análise genética de
pacientes encaminhados pe-
los dermatologistas, e a Skin-
gen Pharma, para manipular
os cremes.

Procurado, o Grupo Boticá-
rio não falou sobre o fim da Skin-
gen, mas o assunto rendeu um
pedido de explicação do médi-
co Omar Lupi, ex-presidente da
Sociedade Brasileira de Derma-
tologia e diretor científico do
Instituto Protetores da Pele. Pa-
ra ele, a empresa deve explica-
ções sobre o que vai fazer com
as amostras de pele recolhidas.

“Uma empresa de biotecno-
logia que guarda em seu poder
amostras biológicas frescas de
milhares de pessoas não pode
simplesmente fechar as portas
sem prestar esclarecimentos
sobre o destino deste material
biológico colhido”, diz Lupi,
em texto publicado no site do
instituto. A resposta da empre-
sa também está lá. “Com o en-
cerramento das atividades, o
Grupo Boticário esclarece que
não utilizou e não utilizará pa-

ra pesquisa qualquer sobra de
material biológico recebido
via Skingen Lab”. Lupi, no en-
tanto, pede “uma prestação de
contas para a classe dermatoló-
gica”.

Expansão. O Boticário foi fun-
dado em 1977 pelo farmacêuti-
co Miguel Krigsner e é coman-
dado por Grynbaum, seu cunha-
do, desde 2008. Com a nova ges-
tão, o grupo entrou em 2011 em
venda direta, com a Eudora,
que já passou por reformulação
por não atingir os objetivos es-
perados.

Em 2012, foi atrás de um pú-
blico mais jovem com a marca
Quem Disse, Berenice?, focada
em maquiagem, e estreou na
venda de cosméticos multimar-
cas com a The Beauty Box. An-
tes de Grynbaum, o grupo che-
gou a ter participação em shop-
ping centers, mas desistiu do
segmento.

Em entrevistas, Grynbaum
disse que 2013 seria o ano de
trabalhar na expansão dos no-
vos negócios, que ainda repre-
sentam uma pequena fatia do
faturamento total do grupo. O
carro-chefe continuará sendo a
marca O Boticário, que possui
rede de 3,6 mil lojas e faturou
R$ 6,9 bilhões no ano passado.

Gisele Tamamar

O servidor público aposentado
Yoshio Iziara resolveu arrega-
çar as mangas e, em fevereiro
deste ano, abriu uma franquia
da rede de reparos e reformas
em imóveis Praquemarido.
Mais do que o desejo de conti-
nuar ativo, Iziara, hoje com 60
anos, tem algo muito procura-
do por algumas redes franquea-
doras: maturidade gerencial.

A franquia, inclusive, não é a
primeira aventura empreende-
dora de Iziara – ele abriu uma
empresa de alinhamento e ba-
lanceamento de veículos, em
Pindamonhangaba, no interior
de São Paulo. Mas o servidor pú-
blico não gostou do negócio e
resolveu vender o ponto dois
anos depois.

A mudança para a região do
ABC, para acompanhar o filho
que passou no vestibular, ren-
deu a ele cinco anos de descan-
so. Tempo suficiente para Izia-
ra decidir, por meio da fran-
quia, recomeçar. “Não gosto de
ficar muito parado. Sempre fiz
os serviços em casa e achei a

franquia interessante. Fico na
parte administrativa, mas se
precisar fazer algum serviço no
cliente, faço também”, conta o
franqueado, que investiu cerca
de R$ 100 mil na unidade que
atende São Caetano do Sul.

Mas não são apenas os mais ve-
lhos que buscam hoje uma fran-

quia. As redes estão cada vez
mais interessadas nesse público.
A empresa de pastéis fritos e as-
sados Pasteca, de Santa Catari-
na, é um exemplo. Com duas uni-
dades próprias, a proprietária Mi-
riam Terezinha Felippi aderiu ao
sistema de franquias e está em
busca de interessados em ajudá-

la na expansão do negócio. A re-
de, entretanto, estabeleceu uma
prioridade: o interessado deve
ter mais de 45 anos.

“Buscamos pessoas com ex-
periência no gerenciamento de
pessoas. Eu vejo que essa é a
maior dificuldade de qualquer
empresário, seja ele do tama-
nho que for. Mesmo que o inte-
ressado nunca tenha tido um
negócio próprio, ela já passou
por várias experiências”, conta.
O investimento inicial para
abrir uma unidade da Pasteca é
de R$ 190 mil, incluindo a taxa
de franquia de R$ 30 mil.

Fast-food. Os negócios ligados
ao fast-food são os que desper-
tam maior interesse dos em-
preendedores mais experien-
tes. De acordo com projeção fei-
ta pela consultoria Rizzo Fran-
chise, 25,48% dessas pessoas
gostariam de atuar nessa área.
Em seguida aparece a preferên-
cia pelo setor de vestuário
(14,21%) e alimentação especia-
lizada (13,17%).

“Apesar da recomendação pa-
ra o interessado escolher um ne-
gócio com o qual se identifique,
a alimentação está em alta e
existe muita procura e espaço”,
diz o consultor Marcus Rizzo.

Outra característica aponta-
da é que 79% dos candidatos
mais velhos pretendem incluir

a família no negócio.
“Há um certo questionamen-

to em relação ao emprego para
os filhos. Essas pessoas acredi-
tam que a franquia é uma forma
de montar um negócio que te-
ria continuidade na família.
Não é necessariamente isso
que acontece, mas é como se
fosse uma desculpa”, diz Rizzo.

Segundo projeção da consul-
toria, com base em 270 fran-
queadoras do País, o número
de interessados em comprar
uma franquia com 55 anos ou
mais deve chegar a 57 mil pes-
soas apenas neste ano.

Análise semelhante, feita no
ano passado, indicava o interes-
se de 29,4 mil pessoas. Até dois
anos atrás, segundo Rizzo, o pa-
norama mostrava que os jovens
eram mais interessados no mer-
cado de franchise.

Franquia vira alternativa à aposentadoria
WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Grupo Boticário
desiste, pela 1ª vez,
de um negócio
Depois de lançar novidades, como as marcas Eudora e Quem
Disse, Berenice?, empresa fechou operação de cuidados com a pele

Disposição. Ex-servidor, Iziara não gosta de 'ficar parado' e iniciou negócio aos 60 anos

● Força no varejo

*Referente ao Plano Medial 100 - Adesão, QC de 0 a 18 anos. É necessário que o titular 
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● Perfil

Em busca de maturidade
gerencial, redes passaram
a procurar profissionais
mais experientes
para franqueados

3.600
é o número aproximado de
lojas da marca O Boticário,
que continua sendo o carro-
chefe do grupo e também
entrou fortemente no
setor de vendas diretas

● O Grupo Boticário vem tentando expandir seu portfólio com novos negócios; nem todos os novos projetos, porém, foram um sucesso
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PROPOSTA

RESULTADO

Linha especialmente criada 
para o mercado porta a porta, 
com algumas lojas próprias

Lojas de maquiagem voltadas 
para o público jovem, 
administradas por franqueados 
que já tinham lojas O Boticário

Loja multimarca, com 
produtos do grupo e 
também linhas importadas, 
voltadas à classe C

O grupo comprou uma 
participação na empresa que 
detém as marcas Trifil e Scala

Transformação da marca 
vendida dentro de O Boticário 
em uma rede própria, voltada 
ao bem-estar

Projeto de cosméticos 
receitados por 
dermatologistas com viés de 
tratamento para a pele

A captação de 
revendedoras está sendo 
lenta e as lojas tiveram de 
ser redesenhadas

Em pouco mais de um ano 
de atuação, a rede já se 
expandiu e pretende fechar 
2013 com 70 lojas

O projeto ainda tem poucas 
lojas; segundo o site da 
empresa, são seis unidades, 
em SP e MG

A ideia era dar uma "cara" de 
varejo à operação, mas o ritmo 
de mudanças está aquém do 
esperado pelos novos sócios

Expansão está sendo lenta, 
com poucas lojas abertas, e o 
modelo de negócios, que incluía 
até massagens, foi revisto

A proposta nunca decolou entre 
os médicos e o plano de 
negócio era muito complicado; 
a operação foi fechada

Evolução de O Boticário
Participação 
de mercado 
no setor de 
cosméticos
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“Nós buscamos
franqueados com
experiência no
gerenciamento de pessoas.
Mesmo que o interessado
na franquia nunca tenha
tido um negócio próprio, ele
já passou por várias
experiências”
Miriam Felippi,
PROPRIETÁRIA DA REDE PASTECA
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