
O Boticário aposta na nacionalização  
Marília de Camargo Cesar 
 
Apesar do intenso processo de internacionalização empreendido pelo Boticário, uma das 
empresas fortemente associadas à cidade de Curitiba, as exportações ainda representam 
apenas 3% do faturamento da empresa, que em 2006 deverá atingir R$ 740 milhões.  
 
Ao mesmo tempo em que se expande no exterior, abrindo lojas, corners ou quiosques em 
locais tão diversos quanto a Arábia Saudita ou Uruguai, o Boticário está empenhado em reduzir 
a dependência de produtos importados e investe na nacionalização de sua produção. Nos 
últimos dois anos, a empresa utilizava cerca de um terço de insumos importados e no fim de 
2005 esse índice chegou a 7,5%. "Buscamos maior eficiência interna e estamos sempre 
revisando os produtos que fabricamos", afirma Artur Grynbaum, vice-presidente do Boticário.  
 
Essa mudança permitiu uma redução de custos de 4%, principalmente no material utilizado 
nas embalagens. Além da troca de insumos, parte do que se chama de cartucharia (as caixas 
onde vêm os perfumes e cosméticos) foi retirada da linha Nativa Spa, na qual os frascos vê 
sem as caixinhas.  
 
Se o câmbio não parece ser uma preocupação para a rede O Boticário, os investimentos em 
tecnologia têm recebido atenção constante nos últimos meses. A empresa está na segunda 
etapa de implantação de um sistema de gestão SAP para melhorar seus processos internos. 
Serão R$ 8 milhões de recursos aplicados nessa área. E R$ 70 milhões serão destinados a um 
processo para interligar toda a rede para troca de dados de vendas e estoques via satélite. 
"Isso vai permitir agilizar muito as vendas feitas nas lojas com cartão", explica Grynbaum.  
 
Outro recurso que deverá aproximar os franqueados - o grupo tem 2.367 lojas, das quais 44 
próprias - será a instalação de um circuito de tv corporativa, via satélite, para apresentar 
informações sobre produtos, lançamentos e promoções. "A comunicação permitirá colocarmos 
um gerente de produto, ao vivo, para que toda a rede tenha acesso a explicações sobre 
tecnologias de novos produtos. vamos ganhar na qualidade da informação", afirma o vice-
presidente da empresa.  
 
Mas o maior volume de recursos, 30% superior ao do ano passado, será reservado para ações 
na área de marketing. Serão R$ 72 milhões, incluindo a participação em feiras internacionais 
de cosméticos. Com isso, O Boticário estima um crescimento de 14% em 2006, pouco abaixo 
do que vinha esperando no começo do ano, que estava entre 16% e 17%. "No primeiro 
quadrimestre a performance não foi tão boa quanto se previa", explicou o vice-presidente da 
empresa. Em 2005, a empresa faturou R$ 650 milhões e a rede, como um todo, teve uma 
receita de R$ 1,9 bilhão.  
 
O Boticário é a face mais conhecida e que responde por 95% dos negócios do Grupo K&G, ou 
Grupo Boticário, controlado pelo empresário curitibano Miguel Krigsner. A atuação de Krigsner, 
um farmacêutico que fundou a empresa em 1977 como uma pequena farmácia de 
manipulação, tem se estendido, do ramo imobiliário, por meio de compra de participação em 
shopping centers do Paraná, para a construção de um centro de convenções e parcerias na 
área de educação.  
 
Krigsner não revela o faturamento total de suas atividades, que incluem um teatro de bonecos 
no Shopping Estação, em Curitiba, e o Museu do Perfume, no mesmo local.  
 
Há rumores de que o empresário tem interesse em entrar no setor de hotéis, mas ele não 
confirma. "Não prevemos um crescimento de nossa participação nesse mercado para os 
próximos anos. Nosso grande investimento ligado a turismo de negócios foi o Estação Embratel 
Convention Center, um empreendimento que aqueceu a área na cidade."  
 
Sobre as estratégias e as perspectivas para o próximo ano, Krigsner afirma que o grande 
projeto do grupo agora é "consolidar a marca no território nacional e desenvolvê-la no 
mercado internacional. Vemos grandes oportunidades lá fora, mas como cada país opera de 



forma diferente e tem uma cultura de consumo própria, temos que testar modelos diversos 
para realmente conseguir conquistar o mercado mundial."  
 
A marca da diversificação dos negócios do grupo aconteceu em 2001, quando adquiriu o então 
chamado Estação Plaza Show, um tipo de shopping de lazer e entretenimento que não vingou. 
Situado no antigo terminal ferroviário de Curitiba que hoje abriga também o centro de 
convenções do grupo, o Espaço Estação, como também é conhecido, recebeu R$ 140 milhões 
em investimentos entre os anos de 2001 e 2004.  
 
"Compramos o local no momento em que ele ia fechar as portas e vimos que precisava de 
investimentos urgentes", disse ele na ocasião. "Decidimos transformá-lo em um shopping com 
diferenciais como uma boa área cultural e um centro de convenções moderno."  
 
A paixão do empresário pela sua área de formação, a farmacêutica, transparece num passeio 
pelo Shopping Estação. O teatro de bonecos que conta com muitos exemplares de sua coleção 
pessoal se chama "Doutor Botica". E no Museu do Perfume, que também está instalado ali, 
pode-se conhecer a história de 5 mil anos de fragrâncias populares até os dias atuais.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 maio 2006, Especial / Curitiba, F7. 


