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Empresa paranaense prevê faturar R$ 11 milhões no exterior em 2005  
 
O Boticário acaba de abrir a primeira loja no Cairo, capital do Egito, um dos berços da perfumaria 
mundial. E também chegou a Riad, na Arábia Saudita. 
 
Com expectativa de faturamento no exterior neste ano de pouco mais de R$ 11 milhões - valor 
pequeno em relação à receita total de R$ 1,9 bilhão, em 2004 -, a fabricante de cosméticos , 
desodorantes, sabonetes e deo-colônias paranaense está fora do país há 20 anos. 
 
Iniciou a presença no exterior em Portugal, onde tem lojas próprias. Hoje são 23 países, 59 lojas 
exclusivas, a maior parte em sistema de franquia, e 1004 pontos de venda. No Cairo inaugurou 
um show-room no shopping de maior circulação da capital egípcia. 
 

 
Fonte: A Empresa 
 
Além de apresentar a marca para novos consumidores, a idéia é que o show-room funcione como 
um escritório central para distribuir produtos no Norte e no Nordeste da África. A região, em 
termos de consumo de produtos de beleza, é pouco explorada. 
 
Em Riad, após dois anos de testes, também no final de julho, foi inaugurada a primeira loja que 
faz parte da estratégia de crescimento e que prevê a abertura de nove lojas na Arábia Saudita. 
 



A diretora de marketing do Boticário, Elaine Simões, explica que no Egito houve preocupação 
especial devido à tradição da perfumaria local. Mas após pesquisas, o Boticário manteve a mesma 
estratégia aplicada a outros países, oferecendo a linha do mercado brasileiro mas privilegiando 
um ou outro produto. 
 
Ela lembra que no México, por exemplo, há grande procura por sombras e maquiagem em cores 
fortes. No Brasil, por sua vez, Elaine diz que o Boticário identificou uma mudança no consumo. 
Bases, por exemplo, era mais utilizadas pelas americanas e européias devido ao inverno rigoroso, 
mas a brasileira também está aderindo. Para isso foram desenvolvidos produtos adequados ao 
clima tropical. 
 
Os perfumes representam 50% das vendas do Boticário, seguido pela maquiagem, sabonetes e 
linha de cremes. Mas entre os perfumes está crescendo a demanda por aromas masculinos, 
inclusive para mulheres. Um milhão de unidades foram vendidas no ano passado da linha 
masculina Malbec. Em 2005, já foi vendido outro milhão, informa Elaine. 
 
Nos últimos anos, a Boticário investiu mais de R$ 100 milhões em seu processo de 
internacionalização. O Uruguai acaba de ganhar uma segunda loja; o Japão 14 novos pontos-de-
venda; a Índia, 10; no Peru, três; Cabo Verde e Suriname, cinco; Austrália, três; e África do Sul, 
dois. Nos Estados Unidos, foram 20. 
 
O Boticário também está presente em lojas multimarcas do pequeno varejo americano. Em 
novembro do ano passado foi inaugurada a primeira loja em sistema de franquia em New Jersey 
(NY). A fase hoje nos Estados Unidos é de verificação do mercado e experimentação dos produtos. 
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