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Por sua forte imagem de negócio bem-sucedido, a rede de perfumaria O Boticário foi eleita, em 
Pesquisa DCI, por mais de 2.488 empresários, uma das três primeiras empresas mais admiradas 
de seu setor. Os perfumes de sucesso fizeram escola. Aos 17 anos, Artur Noemio Grynbaum, 
cunhado do presidente da rede, começou por lá sua carreira, como auxiliar financeiro. Hoje, aos 
35 anos, é o vice-presidente.  
 
A expertise e o tino para os negócios renderam rápido reconhecimento de seu talento entre o 
mercado de franquia e o varejo de cosméticos. O jovem executivo acaba de ser eleito o novo 
presidente da Associação Brasileira do Franchising (ABF). Em janeiro, irá substituir, por dois anos, 
a atual gestão de Gerson Keila, representante da rede Dunkin Donuts no Brasil. 
 
Com o sotaque de curitibano, Artur contou ao DCI sua formação profissional. Revelou ter ajudado 
na reformulação da empresa, que começou em 1977 como uma botica. “O Boticário foi o 
precursor da perfumaria nacional. Me orgulho da filosofia da companhia, de valorizar o cliente, a 
qualidade, e ser socialmente responsável”. 
 
Carreira meteórica 
 
Artur Grynbaum planejou sua vida espelhada na perseverança dos pais, de origem humilde.  
 
O pai, polonês, passou a segunda guerra na Europa. Depois, mudou-se para a Bolívia e se casou. 
Há 45 anos, a família veio ao Brasil em busca de uma vida melhor. Instalaram-se em Curitiba 
(PR). A confecção de roupas Samuca Modas , própria, mantinha o sustento da família.  
 
Aos 12 anos, pensou em como incrementar a mesada. Pediu emprego ao pai. Trabalhou de office-
boy a carregador. “A loja foi uma grande escola. Tive contato com a área financeira, crediário, 
escolhia mercadorias. Aprendi a importância do atendimento”. Na época, Artur tinha resolvido ser 
empresário. Queria abrir duas lojas próprias. Sua mãe exigiu que ele estudasse.  
 
De adolescente despreocupado, se tornou um adulto obstinado. Fez, por um ano, o curso de 
Processamento de Dados e Administração de Empresas, simultanea mente. À tarde, trabalhava na 
loja da família. “Nunca desisti de abrir as minhas lojas”, brinca . Em 1986, sua vida virou do 
avesso. O Plano Cruzado, lançado pelo Governo Sarney, mexeu com a cabeça e o bolso dos 
empresários. Com seu cunhado, Miguel Krigsner, presidente d’O Boticário, não foi diferente.  
 
Ele resolveu buscar reforço para sair da crise, ao lado da família. Queria alguém de confiança para 
ajudar nos procedimentos financeiros. Artur, com 17 anos, tinha o perfil. 
 
Ingressou em O Boticário em 1987 para ocupar a posição de Assistente da Diretoria Financeira e, 
em seguida, foi promovido a Assessor da Diretoria. Em 1986, a rede tinha 1.100 pontos-de-
venda, sendo 830 próprios e o restante franqueado.  
 
No começo dos anos 90, Artur terminou a faculdade de Administração e seguiu o plano de carreira 
da empresa. À frente do processo como executivo, criou um processo de reestruturação da 
empresa, em 1995. Nessa posição, interagia com as diversas áreas da empresa e pôde adquirir 
conhecimentos relativos aos processos. Formatou o modelo de franquia e operação de varejo que 
foi repassado para a rede. A experiência como assessor da diretoria por quase 10 anos deixou-o 
habilitado a cuidar, também, das lojas que O Boticário possuía na rede. Hoje, Artur é o 
responsável por todas as lojas próprias de O Boticário. 
Entre 93 e 94, um empréstimo o fez sócio da rede. “Demorei cinco anos para pagar o empréstimo 
ao meu pai. Mas ele foi camarada, não cobrou juros bancários”, brincou.  
 



Em 1995, já como sócio, começou a atuar ativamente na reestruturação interna da empresa. Em 
1997, assumiu a diretoria financeira e, no ano seguinte, acumulou também a comercial. No ano 
do 25º aniversário de O Boticário (março deste ano), Artur assumiu a vice-presidência da 
empresa. Atualmente acompanha de perto a expansão internacional de O Boticário.  
 
Hoje, Artur é convidado para palestrar em diversos lugares, até fora do País. Recebe convites para 
contar sua experiência. 

 
 
Leia Mais 
 
Planos privilegiam exportações 
 
O Boticário conta hoje com perto de 2.260 lojas em território nacional. Presente em mais oito 
países, são 75 lojas no exterior e a tendência para os próximos anos é investir em exportação. A 
marca parece ter espaço fora. Só no Japão, existem 440 ponto-de-venda. São 12 mil consultoras 
da rede, que envolve 800 franqueados.  
 
A empresa implantou uma estratégia de logística para cuidar desde a compra da matéria-prima 
até a entrega dos produtos na casa dos franqueados. “Criamos a gestão de negócios, com 
tecnologia da informação, Recursos Humanos e parte financeira”, conta Grynbaum. 
 
O executivo passou a ser diretor financeiro e depois assumiu a direção comercial em 1998. Os 
hobbies nessa época eram cinema e ainda era um habituè de saídas à noite, sempre cercado de 
amigos além de viajar bastante, seja profissionalmente ou de férias. 
 
O Boticário foi uma das empresas fundadoras da Associação Brasileira de Franchising . 
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