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Fernando Scheller

O que fazer com uma rede que
te tem 3,7 mil lojas e fatura
quase R$ 7 bilhões por ano? Há
três anos, a rede de lojas O Bo-
ticário resolveu virar um gru-
po de empresas para garantir
seu crescimento no longo pra-
zo. Porém, pelo menos por en-
quanto, é a “marca-mãe” que
garante a expansão dos negó-
cios. E a tendência continuará
em 2013, segundo Artur Gryn-
baum, presidente do grupo: so-
zinha, a marca vai crescer em
torno de 20% e superar a mar-
ca de R$ 8 bilhões em receita.

O executivo, cunhado e só-
cio do fundador Miguel Krigs-
ner, diz que ainda há espaço pa-
ra abrir lojas de O Boticário à
medida que mais regiões brasi-
leiras têm renda suficiente pa-
ra adquirir os produtos. Ele ad-
mite, no entanto, que o ritmo
de crescimento está em queda.
Serão abertas 150 lojas este
ano; em 2014, o número não
passará de 120 unidades. Ele ar-
gumenta, porém, que essa ex-
pansão é maior do que a rede
que muitas marcas conhecidas
foram capazes de montar ao
longo de sua história.

Para Grynbaum, ao se fir-
mar como um produto deseja-
do pelo consumidor, O Boticá-
rio conseguiu abocanhar uma
fatia da renda disponível. Para
os próximos anos, à medida
que a inflação e o endividamen-
to das famílias ameaçam a eco-
nomia, a empresa se prepara
para um crescimento mais mo-
desto. Modesto, mas não mui-
to. Mesmo perto da marca das
4 mil lojas, Grynbaum diz que
a meta ainda é crescer mais de
10% em 2014 e 2015.

Ao ficar acima da média da
expansão do mercado de cos-
méticos e beleza, O Boticário
galgou posições no ranking bra-
sileiro. Segundo a consultoria
Euromonitor, de 2003 para cá,
a fatia de mercado de O Boticá-
rio subiu de 6,4% para 9,1%.
Passou a ser a quarta maior em-
presa do ramo – quase empata-
da com a P&G, terceira coloca-
da – e deixou para trás pesos
pesados como a Avon.

Frente ao domínio de O Bo-
ticário, as demais marcas do
grupo ainda são negócios mo-
destos. A rede Quem Disse, Be-
renice?, a que cresce mais rapi-
damente, vai fechar o ano com
70 lojas. Criada para ser a es-
treia do grupo no porta a por-
ta, a marca Eudora teve de pas-
sar por uma reestruturação. O
negócio de cosméticos perso-
nalizados Skingen, que rece-
beu investimentos de R$ 22 mi-
lhões, foi encerrado.

De acordo com Grynbaum,
ao empreender uma rápida ex-
pansão em um curto período
de tempo, a direção do grupo
sabia que um período de ajuste
seria necessário. Para o execu-
tivo, é melhor ousar e errar do
que deixar a companhia se aco-
modar. “Não podemos ser re-
féns do nosso sucesso com O
Boticário. Por isso, resolvemos
expandir. E fazer um reposicio-
namento é normal. Nosso mo-
delo de negócio é de incentivo
ao risco.”

● O grupo está passando por
uma “parada técnica” após um

período de forte crescimento?
Sim, estamos usando os anos
de 2013 e 2014 para arrumar a
casa. Mas não estamos exata-
mente parados. Vamos inaugu-
rar uma nova fábrica em Cama-
çari, na Bahia, em abril. Tam-
bém teremos um novo centro
de distribuição no Estado. O
investimento total é de R$ 535
milhões. Também temos um
novo centro de desenvolvimen-
to de R$ 37 milhões em São Jo-
sé dos Pinhais (PR).

● O ano de 2012 foi bastante for-
te para a empresa. Dá para repe-
tir o resultado este ano?
No ano passado faturamos R$
6,9 bilhões e crescemos 25%. Es-
te ano estamos trabalhando e
acho que vamos conseguir cum-
prir a meta de crescer 20%.

● Os últimos cinco anos foram
bem fortes para O Boticário, que
ganhou posições no ranking do
mercado de beleza.
Foram muito fortes. Temos 36
anos de história e o advento da
classe média crescente ajudou
muita gente a realizar o desejo
de consumir a marca. Houve
um processo de inclusão.

● Como a criação de um grupo
de marcas foi decidida?
A ampliação do nosso portfó-
lio visa a oferecer diferentes ti-
pos de produtos para diferen-
tes consumidoras. Nisso, tive-
mos sucesso. Nossa proposta
sempre foi a de ousar em um

curto período de tempo, saben-
do que teríamos de corrigir a
rota em alguns casos. É o que
estamos fazendo, dentro da vi-
são que tínhamos por volta de

2008, 2009. Sabíamos que te-
ríamos cinco anos excepcio-
nais, seguidos de cincos anos
não tão bons.

● O que vai ser feito no caso da
Eudora, que fechou recentemen-
te a maior parte de suas lojas?
Vamos reposicionar as lojas,
que serão reabertas em 2014.
Não podemos ser reféns do
nosso sucesso com O Boticá-
rio. Por isso, resolvemos ex-
pandir. E fazer um reposiciona-
mento é super normal. O nos-
so modelo de negócio é de in-
centivo ao risco.

● O que cada marca adiciona ao
portfólio do grupo?
A ideia é sermos fortes no se-
tor de cosméticos, somos um
grupo de cosméticos. Na nos-
sa visão, Quem Disse, Bereni-
ce? chegou para preencher
uma necessidade do mercado,
de desvencilhar a maquiagem
daquela imagem do mundo da
moda. A The Beauty Box tem
um mix de 70% a 80% de pro-
dutos importados e vem para

preencher essa vontade do bra-
sileiro de comprar importa-
dos, mas com a orientação que
nosso consumidor precisa. Já
a Eudora vem para o território
da beleza e da atitude.

● Os franqueados de O Boticário
vão fazer venda direta da Eudora
também?
Não. Cada marca tem uma es-
trutura. O Boticário tem o ca-
nal lojas e o franqueado opera
as revendedoras. A Quem Dis-
se, Berenice? também opera
por franquias e é oferecida aos
franqueados de O Boticário
com a melhor performance. A
operação da Eudora, em lojas
ou venda direta, é toda pró-
pria. Desenvolver um canal
porta a porta leva entre 5 e 7
anos. Quem achou que a Eudo-
ra chegaria e teria 1 milhão de
vendedoras de uma hora para
outra estava errado.

● A expansão da Quem Disse...?
está sendo mais rápida.
A Quem Disse, Berenice? é só
uma marca nova, mas dentro

de um canal conhecido para a
gente, que é de varejo. É bem
diferente da Eudora.

● Como está o projeto de venda
direta de O Boticário?
Tínhamos um projeto para ven-
da em empresas e em peque-
nos municípios. Isso funcio-
nou durante vários anos. Ago-
ra temos lojas em municípios
a partir de 30 mil habitantes.
Implementamos um novo pro-
jeto de vendas diretas há um
ano, que está dando um bom
resultado, sem canibalizar a
operação do varejo. Decidimos
captar as revendedoras a par-
tir dos franqueados.

● O Boticário é a maior rede de
franquias do mundo. Qual é o “te-
to” de crescimento?
Este ano vamos abrir 150 lojas
de O Boticário e já temos pro-
gramadas mais 100 a 120 em
2014. Mesmo com 3,7 mil lojas,
vamos abrir mais unidades em
2014 do que redes famosas con-
seguiram abrir em toda a sua
história.

● O grupo está preocupado com
o desempenho da economia nos
próximos anos?
A renda disponível da popula-
ção afeta diretamente o nosso
negócio. Estou preocupado
com o que acontece com a in-
flação, por exemplo. O ano da
Copa do Mundo vai ser de mui-
tos dias parados, as lojas vão fe-
char em dias de jogos. Traba-
lhamos com um crescimento
do PIB (Produto Interno Bru-
to) de 2,5%. O ano de 2015 será
de pós-eleição, o que também
inclui desafios. Mesmo assim,
nosso planejamento prevê um
crescimento mínimo de 10%.

● O grupo fechou recentemente
a operação da Skingen. Por que
essa decisão foi tomada?
A Skingen trazia uma proposta
de leitura da pele, de tratamen-
to baseado na genética, na cus-
tomização. A aceitação pelos
dermatologistas não foi tão rá-
pida quanto projetamos. Tería-
mos de fazer um trabalho dife-
renciado, com promotores, al-
go que o volume não justifica-
va. Resolvemos fechar. O inves-
timento foi de R$ 22 milhões.
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‘Nosso modelo é de incentivo ao risco’
Artur Grynbaum, presidente do Grupo Boticário

Arrumando a casa. Após lançar várias marcas, Grupo Boticário, de Grynbaum, tirou 2013 e 2014 para corrigir falhas

Força da marca principal
permite que grupo
arrisque – e cometa erros
– ao testar outros
modelos de negócio

VLT CARIOCA MOBILIDADE INTELIGENTE

Metrô, carro ou avião. 
 De qualquer forma você 
pode estar com a gente.

www.invepar.com.br

Invepar. Uma empresa brasileira de infraestrutura de transporte.
Somos um grupo brasileiro formado por 11 concessões nos segmentos de rodovias, aeroportos e mobilidade urbana. O nosso trabalho          
é trazer mobilidade e acessibilidade a milhões de pessoas todos os dias. Para a Invepar, mais do que um desafio, é um imenso orgulho.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B5.
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