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CAPÍTULO 1: SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a estrutura da política comercial do O
Boticário, 8ª maior empresa varejista do Brasil, que oferece uma linha completa de
cosméticos, maquiagem e perfumaria.
Diante de um mercado altamente competitivo e dinâmico, a empresa se destaca pela
diferenciação, inovação de produtos e sua grande capilaridade através de seus pontos de
venda. Dessa forma, garante uma presença constante no dia a dia do consumidor ao oferecer
facilidade no acesso aos produtos.
A empresa possui dois canais de comercialização, sendo composto por canal direto e
canal indireto. No canal direto, que foi implantado recentemente, a empresa comercializa
seus produtos através do site. Esse canal é de extrema importância devido ao seu baixo custo
e interação com o cliente, além de possibilitar o mapeamento do perfil de consumo. Já no
canal indireto o grupo mantem a rede de atendimento com lojas próprias e franquias.
Buscar a satisfação do cliente é de suma importância para a empresa. Através dos
seus canais de venda ela é orientada a manter padrões elevados de produtos e serviços. A
companhia investe grande parte do seu orçamento na comunicação da marca, com forte
presença na mídia e com campanhas criativas.
O Boticário tem uma cultura de valorização dos seus colaboradores, com
remunerações acima da média de mercado e com programas de desenvolvimento
profissional. A empresa acredita que o conhecimento sempre pode agregar novas habilidades
e competências. A avalição de desempenho é uma ferramenta importante para o
desenvolvimento profissional do colaborador, e é feita anualmente.
A política de preços acompanha o modelo de empresas que atuam no mesmo
segmento de mercado. Não há uma dinâmica de guerra de preços, pois os produtos apesar da
sua similaridade contem alta diferenciação nas suas fórmulas, conceito, embalagem e
público.
Com base em nosso estudo, podemos sugerir a internacionalização da marca. Outra
melhoria é diminuir o prazo de entrega do canal e-commerce, com a utilização de novos
parceiros com o intuito de reduzir os riscos de falha que o atual sistema oferece.
7

Além das sugestões citadas, existe oportunidade com o público masculino. Há
potencial para aumento dos investimentos na divulgação de produtos para este público, como
forma de estimular a utilização/demanda de produtos e aumentar a participação desta linha
dentro do mix de produtos.
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CAPÍTULO 2: VISÃO, MISSÃO, VALORES E DESCRIÇÃO DA EMPRESA
2.1 VISÃO
É contribuir para um mundo mais belo.
2.2 MISSÃO
Conectar as pessoas aos ideais de beleza, sendo a marca preferida, com rentabilidade
e crescimento acima do mercado.
2.3 VALORES
Ética, valorização das pessoas, valorização das relações, criatividade, cuidado e
atenção aos detalhes, entusiasmo pelos desafios e pelas realizações e foco no e do cliente.
2.4 DESCRIÇÃO DA EMPRESA
O Boticário é uma indústria que oferece uma linha completa de cosméticos,
maquiagens e perfumaria com sede no Paraná. A empresa possui uma das maiores redes de
franquia do Brasil e é a maior do mundo em perfumaria e cosméticos. É a oitava maior
empresa varejista do país, fundada em 1977, por Miguel Gellert Krigsner como uma farmácia
de manipulação no centro de Curitiba.
As fábricas estão localizadas em São José dos Pinhais, região metropolitana de
Curitiba, e em Camaçari, região metropolitana de Salvador. Possui escritórios corporativos
em Curitiba (PR) e São Paulo (SP), além de dois Centros de Distribuição - um na cidade de
Registro (SP) e outro em São Gonçalo dos Campos (BA), este inaugurado em Abril de 2014.
O Boticário possui cerca de 3.750 lojas localizadas em todo território nacional para venda
dos seus produtos, além de contar com uma loja virtual com versão mobile e-commerce.
2.4.1 HISTÓRICO DA EMPRESA
Em

1977,

quando

dois

farmacêuticos,

recém-formados,

com

ambição

e

empreendimento por um negócio próprio, abriram as portas de uma pequena farmácia de
manipulação, numa estreita e tranquila rua da parte histórica de Curitiba: a Rua Saldanha
Marinho, nº 214. O estabelecimento recém-aberto chamava-se “O Boticário”.
A organização e aparência da farmácia, matérias-primas naturais da mais alta
qualidade, a personalização de atendimento, a atenção ao cliente, já refletiam a predestinação
de uma marca de sucesso.
Como o movimento de clientes para aviarem as suas receitas dermatológicas ainda
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era pequeno, a ociosidade de tempo passou a ser preenchida com pesquisas de perfumaria e
cosméticos, mediante constatação no mercado de que as pessoas estavam começando a aderir
a uma onda de naturalismo.
Dois produtos pioneiros foram desenvolvidos à base de algas marinhas.
Estrategicamente expostos na sala de espera da farmácia, começaram a despertar o interesse
de clientes, sendo rapidamente aceitos. Nesta década de 1970 o fundador de O Boticário,
Miguel Krigsner, ficou sabendo da existência de 70 mil frascos de vidro que estavam no
depósito de um fornecedor. Em formato de ânfora, os frascos eram do apresentador Silvio
Santos, que tinha desistido de lançar uma empresa de perfumes. A produção do Boticário
estava crescendo, mas ainda era pequena para aquela quantidade toda de frascos – não havia
sequer espaço para acomodá-los. Mas Miguel Krigsner, visionário, adquiriu os frascos e
desenvolveu uma nova fragrância para preenchê-los, foi aí que em 1979 foi lançada Acqua
Fresca, não somente impulsionou o sucesso da marca O Boticário como também tornou-se
um clássico da perfumaria brasileira, e encontra-se entre os perfumes mais vendidos.
Em 1979 com projeto criado pelo arquiteto Alberto Celli, O Boticário inaugura a
primeira loja exclusiva, instalada no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos
Pinhais/PR.
Em 1982 para aumentar a capacidade produtiva, os laboratórios da Saldanha Marinho
em Curitiba foram transferidos para novas instalações em São José dos Pinhais/PR, lá foi
construída a primeira fábrica de O Boticário e nesse mesmo ano 1982 com a expansão dos
negócios em todo o Brasil levou à formatação do primeiro modelo de loja exclusivo,
chamado de Vidro Verde.
Em 1998, O Boticário adota conceito de loja interativa para estimular a
experimentação e aumento do contato do consumidor com a marca. Ao eliminar o balcão
entre o cliente e a consultora, surgem as ilhas e as prateleiras para deixar os produtos mais
perto das pessoas.
Em 1999, acontece o Lançamento do Programa O Boticário de Fidelidade. Garantiu
um conhecimento apurado sobre o comportamento e os hábitos de compra de seus clientes
Chegando em 2001 com duas mil lojas franqueadas, Miguel Krigsner recebe os prêmios
Empreendedor 2001 e The President´s Achievement Award, concedido pela The Nature
Conservancy. Além disso, é escolhido Líder Social Ashota / Ethos e Líder Empresarial do
Setor de Franquias.
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No dia 22 de março de 2010 nasceu uma das maiores organizações no segmento de
beleza do Brasil: o Grupo Boticário, que reúne todos os negócios sob uma única estrutura.
Com logomarca, identidade visual e pilares próprios, o Grupo é a representação do
empreendedorismo que marcou a história desta organização.
O compromisso com a qualidade e a real satisfação das necessidades dos
consumidores teve como recíproca, perante o público, a disseminação de elevados conceitos,
transformando o conhecimento daquela farmácia em a Loja O Boticário para todo o Brasil e
até mesmo além de nossas fronteiras.
2.4.2 CULTURA ORGANIZACIONAL
A cultura da empresa tem como base valorizar as pessoas e as relações, integridade,
paixão pela evolução, desafios e comprometimento com os resultados.
A empresa é de capital fechado, porém auditada conforme padrões e processos de uma
empresa de capital aberto.
A cultura da empresa proporciona um ambiente de crescimento profissional através
de ações inovadoras e éticas, possibilitando ao funcionário a construção de um plano de
carreira baseado no sucesso com qualidade de vida.
A organização faz parte dos principais índices de avaliação das melhores empresas
para trabalhar, como Guia Você S/A & Exame e Great Place to Work, e também da
publicação Melhores Empresas para Começar Carreira, veiculada pela revista Você S/A.
Os funcionários seguem padrões de conduta profissional que representam os valores e
crenças pelos quais são conduzidos os negócios da empresa, sempre tendo como foco
principal os relacionamentos.
2.4.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
O Grupo Boticário possui além de O Boticário, outras marcas como: Quem Disse,
Berenice?, Eudora e The Beauty Box. O Conselho, a Presidência e a Vice-Presidência
atendem a todas as marcas. As Diretorias e demais cargos da hierarquia são direcionadas
conforme organograma abaixo.
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2.4.4 PRODUTOS E SERVIÇOS
Com um portfólio de mais de 1.100 produtos, O Boticário oferece soluções completas
em cosméticos, maquiagem e perfumaria.
São 13 categorias de produtos divididos em 55 marcas entre regulares e edições
limitadas.
As classificações seguem a metodologia da ABIPEH (Associação Brasileira da
Indústria de Higiene Pessoal Perfumaria Cosméticos).
Categoria

Marca

Gênero

ÓLEOS PERFUMADOS

BOTI MAMMY

FEMININO

CUIDE-SE BEM

FEMININO

EGEO

FEMININO

ESSENCE

FEMININO

FLORATTA

FEMININO

GLAMOUR

FEMININO

LINDA

FEMININO

MAMIE BELLA

FEMININO

NATIVA SPA

FEMININO

TEMATICOS NAMORADOS

FEMININO

BABY BOTI

UNISSEX
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BOTI BABY

UNISSEX

BOTI MAMMY

UNISSEX

ACCORDES

FEMININO

ACTIVE

FEMININO

AGNI

FEMININO

BOTI

FEMININO

CAPRICHO

FEMININO

CUIDE-SE BEM

FEMININO

INTENSE

FEMININO

MAKE B.

FEMININO

NATIVA SPA

FEMININO

PETIT SOPHIE

FEMININO

SPULOKIS

FEMININO

VAPORIZADORES

FEMININO

BOTI

MASCULINO

MALBEC

MASCULINO

SPULOKIS

MASCULINO

BABY BOTI

UNISSEX

BOTI

UNISSEX

BOTI BABY

UNISSEX

CUIDE-SE BEM

UNISSEX

NATIVA SPA

UNISSEX

SPULOKIS

UNISSEX

VAPORIZADORES

UNISSEX

AROMATIZAÇÃO

NATIVA SPA

FEMININO

CABELOS

CAPRICHO

FEMININO

CUIDE-SE BEM

FEMININO

INTENSE

FEMININO

MA CHERIE

FEMININO

NATIVA SPA

FEMININO

PETIT SOPHIE

FEMININO

SOPHIE

FEMININO

ACESSÓRIOS
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CUIDADOS COM A BARBA

CUIDADOS COM A PELE

BOTICARIO MEN

MASCULINO

XTREME

MASCULINO

BABY BOTI

UNISSEX

BOTI BABY

UNISSEX

SPULOKIS

UNISSEX

ARBO

MASCULINO

BOTICARIO MEN

MASCULINO

COFFEE

MASCULINO

EGEO

MASCULINO

GALBE

MASCULINO

MALBEC

MASCULINO

PORTINARI

MASCULINO

QUASAR

MASCULINO

UOMINI

MASCULINO

ZAAD

MASCULINO

ACCORDES

FEMININO

CAPRICHO

FEMININO

COFFEE

FEMININO

CUIDE-SE BEM

FEMININO

EGEO

FEMININO

ESSENCE

FEMININO

FLORATTA

FEMININO

GLAMOUR

FEMININO

MAKE B.

FEMININO

MAMIE BELLA

FEMININO

MYRIAD

FEMININO

NATIVA SPA

FEMININO

PETIT SOPHIE

FEMININO

THATY

FEMININO

BOTICARIO MEN

MASCULINO

MALBEC

MASCULINO

BABY BOTI

UNISSEX
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CUIDADOS FACIAIS

DESODORANTES

BOTI BABY

UNISSEX

BOTI MAMMY

UNISSEX

ACTIVE

FEMININO

CAPRICHO MAQUIAGEM/ACNE

FEMININO

CUIDE-SE BEM

FEMININO

NATIVA SPA

FEMININO

BOTICARIO MEN

MASCULINO

ACCORDES

FEMININO

ACQUA FRESCA

FEMININO

CAPRICHO

FEMININO

COFFEE

FEMININO

CUIDE-SE BEM

FEMININO

EGEO

FEMININO

ESSENCE

FEMININO

FLORATTA

FEMININO

FREE

FEMININO

GLAMOUR

FEMININO

LINDA

FEMININO

MYRIAD

FEMININO

NEUTRALIS

FEMININO

SOPHIE

FEMININO

THATY

FEMININO

ARBO

MASCULINO

BOTICARIO MEN

MASCULINO

COFFEE

MASCULINO

CONNEXION

MASCULINO

DIMITRI

MASCULINO

EGEO

MASCULINO

GALBE

MASCULINO

MALBEC

MASCULINO

NORTH WIND

MASCULINO

PORTINARI

MASCULINO
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GIFTS

QUASAR

MASCULINO

STYLETTO

MASCULINO

UOMINI

MASCULINO

XTREME

MASCULINO

ZAAD

MASCULINO

ACCORDES

FEMININO

ACQUA FRESCA

FEMININO

ACTIVE

FEMININO

ANNI

FEMININO

CAPRICHO MAQUIAGEM/ACNE

FEMININO

CAPRICHO

FEMININO

CUIDE-SE BEM

FEMININO

EGEO

FEMININO

ESSENCE

FEMININO

FLORATTA

FEMININO

GLAMOUR

FEMININO

INTENSE

FEMININO

LINDA

FEMININO

MAKE B.

FEMININO

NATIVA SPA

FEMININO

SOPHIE

FEMININO

SPULOKIS

FEMININO

ARBO

MASCULINO

BOTICARIO MEN

MASCULINO

COFFEE

MASCULINO

CONNEXION

MASCULINO

DIMITRI

MASCULINO

EGEO

MASCULINO

GALBE

MASCULINO

MALBEC

MASCULINO

PORTINARI

MASCULINO

QUASAR

MASCULINO
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MAQUIAGEM

PERFUMARIA

SPULOKIS

MASCULINO

STYLETTO

MASCULINO

UOMINI

MASCULINO

ZAAD

MASCULINO

CAPRICHO MAQUIAGEM/ACNE

FEMININO

INTENSE

FEMININO

MAKE B.

FEMININO

MAQUIAGEM O BOTICARIO

FEMININO

NATIVA SPA

FEMININO

PETIT SOPHIE

FEMININO

SOPHIE

FEMININO

ACCORDES

FEMININO

ACQUA BOTICARIO

FEMININO

ACQUA DI COLONIA

FEMININO

ACQUA FRESCA

FEMININO

ANNI

FEMININO

CAPRICHO

FEMININO

CECITA

FEMININO

COFFEE

FEMININO

EGEO

FEMININO

ELYSEE

FEMININO

ESSENCE

FEMININO

FLORATTA

FEMININO

FREE

FEMININO

GLAMOUR

FEMININO

INTENSE

FEMININO

LINDA

FEMININO

MA CHERIE

FEMININO

MAKE B.

FEMININO

MYRIAD

FEMININO

NATIVA SPA

FEMININO

OOPSS!

FEMININO
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SABONETE

PETIT SOPHIE

FEMININO

RIO EU TE AMO

FEMININO

SPULOKIS

FEMININO

THATY

FEMININO

ARBO

MASCULINO

BOTICARIO MEN

MASCULINO

COFFEE

MASCULINO

CONNEXION

MASCULINO

DIMITRI

MASCULINO

EGEO

MASCULINO

GALBE

MASCULINO

MALBEC

MASCULINO

NORTH WIND

MASCULINO

PORTINARI

MASCULINO

QUASAR

MASCULINO

SPULOKIS

MASCULINO

STYLETTO

MASCULINO

UOMINI

MASCULINO

XTREME

MASCULINO

ZAAD

MASCULINO

BABY BOTI

UNISSEX

BOTI BABY

UNISSEX

ACCORDES

FEMININO

ACQUA FRESCA

FEMININO

CAPRICHO

FEMININO

CUIDE-SE BEM

FEMININO

EGEO

FEMININO

ESSENCE

FEMININO

FLORATTA

FEMININO

GLAMOUR

FEMININO

LINDA

FEMININO

MYRIAD

FEMININO
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SOLAR

NATIVA SPA

FEMININO

PETIT SOPHIE

FEMININO

SOPHIE

FEMININO

THATY

FEMININO

BOTICARIO MEN

MASCULINO

MALBEC

MASCULINO

PORTINARI

MASCULINO

QUASAR

MASCULINO

UOMINI

MASCULINO

BABY BOTI

UNISSEX

BOTI BABY

UNISSEX

FUN

UNISSEX

NATIVA SPA

UNISSEX

SPULOKIS

UNISSEX

GOLDEN PLUS

FEMININO

BOTI BABY

UNISSEX

CUIDE-SE BEM

UNISSEX

GOLDEN PLUS

UNISSEX

2.4.5 OPERAÇÕES
A marca O Boticário é o maior negócio do grupo. Possui 2 fábricas, 2 Centros
Administrativos e 2 Centros de Distribuição localizados estrategicamente pelo Brasil.
A planta localizada em São José dos Pinhais (PR), além da operação fabril possui um
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo, inaugurado em 2013.
Em 2014 a mais nova fábrica (Camaçari/BA) foi inaugurada e dimensionada para
fabricar itens de perfumaria e cremes de alto giro, para atender 80% da demanda do Grupo
Boticário nas regiões Norte e Nordeste. O empreendimento foi erguido com base em padrões
internacionais de sustentabilidade.
Os escritórios corporativos estão localizados nas cidades de Curitiba e de São Paulo.
Na cidade de Registro (SP), no Vale do Ribeira, localiza-se o Centro de Distribuição
inaugurado em 2010. Em 2014, o novo CD (São Gonçalo dos Campos/BA) do Grupo
Boticário, foi projetado para distribuir produtos da empresa para atendimento às regiões
Norte e Nordeste.
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A empresa é uma das maiores redes de franquias do Brasil e a maior do mundo em
perfumaria e cosméticos, com cerca de 3.750 lojas no Brasil e presente em outros oito países
(Portugal, Espanha, Japão, Angola, Paraguai, Peru, Bolívia, Estados Unidos). Possui também
uma loja virtual para complementar sua operação.
2.4.6 CAPACIDADES E LIMITAÇÕES
Conforme planejamento estratégico do grupo, as fábricas e os centros de distribuição
trabalham para atender uma demanda de longo prazo, conforme necessidade de todas as
marcas do grupo. Atualmente a planta de São José dos Pinhais, possui capacidade total de
produzir 315 milhões de unidades por ano somado a uma média de 122 milhões de produtos
acabados da fábrica de Camaçari.
O produto acabado, ao sair da fábrica, segue para os centros de distribuição para
armazenagem. Quando o pedido de compra é feito pelo franqueado (via sistema) é iniciado o
processo de separação no centro de distribuição conforme calendário. Após essa fase, é
encaminhado para uma das dez filiais distribuidoras localizadas estrategicamente pelo país,
que concluem o processo e o entregam via transportadora homologada.
O centro de distribuição de Registro recebe os produtos diretamente da fábrica de São
José dos Pinhais para atender as regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste. O terreno do CD em
Registro totaliza 130 mil m² e a área construída conta com 32 mil m². A capacidade de
expedição do CD é de 2.150 caixas/hora. O CD que opera em São Gonçalo dos Campos foi
projetado para distribuir produtos nas regiões Norte e Nordeste. A área construída (dividida
em operacional, administrativa e utilidades) soma, aproximadamente, 25 mil m². Com
estrutura modular, será possível expandir o empreendimento conforme o crescimento da
demanda. Entre os equipamentos de última geração do CD, destaque para o transelevador
que faz a movimentação e armazenamento de pallets de forma automatizada. Inicialmente, o
empreendimento tem capacidade para armazenar 16 mil posições-pallet, separar 42,3 mil
itens/hora (fracionados) e 28 mil itens/hora (caixas fechadas), totalizando 70,3 mil itens/hora
na linha de separação. A capacidade de expedição é de até 1.800 caixas/hora e deve suprir
toda a demanda dos franqueados da região.
A indústria, bem como seus centros de distribuição, está preparada para absorver o
impacto da sazonalidade na questão da demanda de produtos, utilizando-se de planos de
contingência para atender a rede franqueada, repondo os produtos no momento certo
evitando rupturas. Uma limitação que o grupo enfrenta é a capacidade de atendimento pela
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equipe de vendas (consultoras de vendas e caixas) das lojas nas datas comemorativas, pois
existe restrição de espaço físico das lojas para atendimento de clientes.
2.4.7 ANÁLISE DOS RECURSOS DA EMPRESA
O Boticário tem como base seus recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de
marketing para atingir seus objetivos. Sua excelente estrutura física dá suporte para as
pessoas realizarem o seu trabalho com a qualidade que o consumidor espera.
Hoje são mais de 6 mil funcionários diretos e mais de 40 mil indiretos, considerando
as franquias e fornecedores. O Boticário vê as pessoas como o principal recurso para
sustentar o crescimento que somado as suas fábricas, centros de distribuições e centros
administrativos reforçam a cultura de desafios e inovação.
Como exemplo, em 2013 o Grupo Boticário inaugura oficialmente o prédio do Centro
de Pesquisa e Desenvolvimento, uma estrutura ampla, moderna e totalmente dedicada à
inovação. A estrutura foi planejada para proporcionar a completa integração das equipes
envolvidas na criação de produtos, evidenciando também a importância que a organização dá
à atuação efetiva em pesquisa e inovação em todos os seus âmbitos para a evolução contínua
de nossos negócios. Como um dos exemplos do resultado deste investimento, em 2016 o
grupo noticiou que é a primeira empresa brasileira a desenvolver a tecnologia da pele 3D,
com ela, é possível reduzir testes em humanos e garantir a qualidade e confiabilidade dos
nossos produtos. Por aqui, não são feitos testes em animais já há bastante tempo.
No aspecto financeiro e gestão os principais pontos da gestão do Boticário são:
- Dívida Baixa, crescimento com recursos próprios.
- O Boticário tem dois sócios, Miguel Krisgner que detém 80% das ações e seu
cunhado Artur Grymbaun, dono dos outros 20%. Até 2013 a empresa recusou mais de 20
ofertas de fundos e bancos interessados em comprar participação ou abrir o capital da
empresa.
- Longo Prazo: Apesar de ter metas anuais para cada unidade de negócio, O Boticário
investe em projeto de maturação mais lenta. A previsão é que negócios lançados em 2012
deem retorno no final da década.
- Baixa rotatividade: A empresa forma internamente seus executivos e não é adepta
do troca-troca na alta liderança.
- Satisfação Conta: Para calcular os bônus, o Boticário não leva em conta somente o
faturamento e o lucro. O índice de satisfação de clientes e de franqueados também conta.
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No marketing o grupo investe fortemente em mídias de massa para consolidação da
marca e divulgação de novos produtos.
2.4.8 ADMINISTRAÇÃO
A empresa possui cerca de 6.000 funcionários no Brasil, e mais 40.000 indiretos. O
recrutamento é realizado através dos gestores responsáveis por cada canal, captando
profissionais através de currículos deixados nas próprias unidades.
Os treinamentos seguem o cronograma disponibilizado pela franqueadora.
Possui plano de carreira definido, cujo relacionamento da equipe com a administração
é centralizado no operador para tomada de decisão.
O mesmo vale para a comunidade, o relacionamento com os clientes através das
equipes de vendas e reforço das ações diretas realizadas pela franqueadora.
2.4.9 ORIENTAÇÃO PARA O MARKETING
O Boticário é uma empresa referência no mercado e se posiciona como empresa
ousada, inovadora e de qualidade, que busca sempre o respeito do mercado, a confiança dos
parceiros e a admiração de seus consumidores.
A empresa se apoia em diferentes estratégias de marketing: inovação da comunicação
visual, compras on-line, franquias, revistas de revenda e cursos de auto maquiagem. Estas
estratégias trouxeram um diferencial competitivo que fizeram com que a marca se
valorizasse no mercado a ponto de ser reconhecida como Top of Mind dentro do seu
segmento.
O Grupo O Boticário trabalha dentro de um posicionamento concorrencial, lançando
estratégias diferenciadas, buscando novas oportunidades e a fidelização da marca. A empresa
busca a expansão contínua de seus negócios visando à satisfação do consumidor e de seus
colaboradores.
Através da estrutura de suas lojas de varejo, a empresa objetiva alinhar e trazer ações
para reforçar a sua missão de conectar as pessoas aos ideais de beleza. O foco no cliente está
em cada ponto de contato com a marca, pois a empresa acredita que este é o diferencial na
sua atuação no varejo.

22

CAPÍTULO 3: OBJETIVOS E ESTRATÉGIA CORPORATIVOS
OBJETIVOS

2016

2017

2018

Volume de Vendas

12%

13%

11%

Lucratividade

8%

12%

12%

4% Crescimento no

5% Crescimento no

3% Crescimento no

número de Tickets

número de Tickets

número de Tickets

1,5%

3%

1%

Clientes / Mercado

Marca/Imagem

3.1 ESTRATÉGIA
A empresa adota a estratégia de diferenciação, investindo constantemente em
pesquisas e desenvolvimento de produtos, sempre pautados na sustentabilidade.

3.2 CADEIA DE VALOR
Logística Interna – O Grupo conta com uma operação logística interna minuciosa para
garantir que todos os insumos necessários de determinado produto estejam disponíveis para
sua fabricação. Os lotes de insumos e matérias-primas são devidamente identificados e
contam com programas de computadores refinados que garantem o local e hora certos sempre
que necessário.
Operações – A fábrica em São José dos Pinhais tem capacidade para produzir 315
milhões de unidades por ano, com cerca de 2.200 funcionários. A fábrica em Camaçari tem
capacidade para produzir 122 milhões de unidades por ano.
Logística Externa – Para não colocar em risco a entrega de seus produtos nas
franquias, a empresa detém uma complexa operação logística, que se inicia dentro da fábrica e
envolve desde a compra dos insumos para a produção até as definições das rotas de entrega
dos caminhões. Para evitar atrasos, até mesmo uma ordem de acomodação dos produtos nos
veículos de acordo com seu itinerário é verificada.
Marketing & Vendas – Campanhas na TV, rádio, revistas e internet; Atendimento
personalizado pelas consultoras; SAC.
Serviços Pós-Venda – Respeitar a Política de Troca, realizar ações de relacionamento
através do Clube Relacionamento e equipe de vendas em ambos os canais de vendas.
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Infraestrutura da empresa – Fábricas – Centros de Distribuição – Lojas franqueadas
Gerência de Recursos Humanos – Remuneração acima da média do mercado e Plano
de Carreira.
Desenvolvimento de Tecnologia – Pesquisas para novos produtos; Equipamentos
laboratoriais de alto nível tecnológico.
Aquisição – Transelevador (movimentação automatizada dos pallets nos centros de
distribuição); matérias-primas e insumos renováveis.
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CAPÍTULO 4: MERCADO
4.1 HISTÓRICO DO MERCADO
A história foi marcada em diversos momentos pela valorização da aparência e
cuidados pessoais. Desde a Pré-História através das pinturas em rochas e tatuagens nos
corpos de nossos ancestrais. No Egito, eram utilizados henna, açafrão e curry para pintura
dos rostos por acreditarem na relação entre espiritualidade e aparência. Na Grécia havia a
preocupação com a saúde e beleza do corpo, bem como em Roma, onde óleos perfumados de
massagem e banhos faziam parte dos rituais de beleza.
A Idade Média também foi marcada por hábitos e toques de vaidade, na qual os
cabelos eram clareados com água de lixívia expostos ao sol, as sobrancelhas eram depiladas e
os lábios mordidos para que ficassem rosados. Durante o renascimento, a maquiagem passa a
ser utilizada no dia-a-dia e surgiram as monches, que são pintas feitas de veludo e colocadas
nos seios e na face de homens e mulheres. O século XVIII foi marcado pelo exagero, do uso
de pó de arroz e aspersão de vinho tinto no colo para que ficasse mais rosado. Após o fim da
Primeira Guerra, a maquiagem ficou forte, os lábios pintados em forma de coração e os olhos
bem marcados.
Um dos principais acontecimentos dos anos 30 foi a criação de truques de maquiagem
pelo químico Max Factor. Esses deixavam as atrizes de Hollywood com o rosto especial. Foi
a partir de então, que nasceu a indústria de cosméticos para ruivas, morenas e louras. O fim
da Segunda Guerra Mundial nos anos 50 foi marcado pela utilização de spray de cabelo,
delineador e tintas para cabelo. Nos anos 60 o batom e esmalte eram bem claros, com cílios
enormes e postiços, assim como nos anos 70, que além dos olhos bem enfatizados, era
comum o uso de muito blush. É a partir dessa década, que a indústria de cosméticos e higiene
pessoal começou a se especializar cada vez mais, com a vinda de uma grande variedade de
cremes, desodorantes, sabonetes e uma infinidade de cores para maquiagem.
No Brasil, na segunda metade do século surge a Natura Cosméticos na cidade de São
Paulo, desenvolvendo produtos de beleza. Em Curitiba, O Boticário nasceu de uma farmácia
de manipulação aberta na década de 70, e se destacou por uma linha própria de cosméticos.
4.2 TAMANHO E EVOLUÇÃO DO MERCADO
Mercado Brasileiro de Higiene e Cuidados Pessoais fica atrás apenas de China e
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Estados Unidos em tamanho de mercado, com US$ 42 Bilhões. O mercado evolui acima do
PIB, com crescimento médio de 13% a.a., já o grupo O Boticário nos últimos anos tem tido
um crescimento de 22% a.a.

Fonte: Adaptado do Caderno de Tendências (2014 – 2015) ABDI

Nossa economia desacelerou devido ao aumento de endividamento dos consumidores,
elevação dos preços, e aumento no custo de vida. Porém isso não interferiu diretamente no
desejo de consumo dos brasileiros. É o primeiro mercado em perfumaria e desodorantes, e o
segundo mercado em produtos para cabelo. A expectativa é que ultrapasse os Estados Unidos
até 2017. O Brasil também é líder mundial em cosméticos de massa, beneficiando-se de seu
amplo mercado de jovens (Geração Y), segmento bastante significativos para as empresas.
Alguns fatores contribuíram para o crescimento da indústria de Cosméticos e Higiene
Pessoal nos últimos 17 anos no Brasil:


Aumento da expectativa de vida

 Expansão da classe “C”
 Modernização das fábricas e ganhos de produtividade
Pesquisa da ABIPEC mostra que as brasileiras gastam em média R$ 150,00 reais por
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mês com produtos de beleza. Em função de novas consumidoras que estão emergindo
economicamente, o foco dos novos produtos é popularizar o luxo.
No gráfico abaixo temos uma previsão do crescimento da demanda, divido por
categoria de produtos:

Fonte: Adaptado do Caderno de Tendências (2014 – 2015) ABDI

Os dados acima demonstram que em todas as categorias de Cosméticos, há a
perspectiva de crescimento para os próximos anos.
4.3 ANÁLISE DO MACROAMBIENTE
Ambiente Político: Novos impostos no segmento.
Oportunidades: Aumento da Alíquota de Importação.
Ameaças: Aumento da Alíquota de IPI para os fabricantes/atacadistas.
Ambiente Econômico: Variação do dólar, que impacta diretamente no custo (matéria
prima importada).
Oportunidades: Ascensão da Classe C e D.
Ameaças: Desaceleração da economia.
Ambiente Social: Aumento da expectativa de vida.
Oportunidades: Aumento do mercado consumidor.
Ameaças: Aumento da criminalidade.
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Ambiente Tecnológico: Novas tecnologias de interação com o consumidor.
Oportunidades: Novos canais de vendas e novas formas de impactar o consumidor.
Ameaças: Acesso a novos produtos e marcas.
4.4 ANÁLISE DO MICROAMBIENTE
Rivalidade entre os Concorrentes Atuais:
Alto, maior mercado mundial de Cosméticos, com diversos players de ponta
disputando o share, com isso a competição deverá ser mais acirrada, reforçando foco em
produtividade e eficiência.
Ameaça de Novos Entrantes:
Alto, como o potencial do mercado nacional é muito expressivo, a entrada de novos
entrantes internacionais acontece já há algum tempo.
Ameaça de Produtos Substitutos:
Alto, existe um avanço do canal Farma sobre outros canais (Franquia e Venda
Direta), com isso tem-se perdido espaço para canais que focam disponibilidade imediata e
autosserviço Multicanal.
Poder de Barganha dos Fornecedores:
Alto, pela concentração em cadeias de fornecimento centralizadas em poucas
empresas.
Poder de Barganha dos Compradores:
Baixo, inúmeras marcar no mercado nacional, que podem atender o consumidor que
busca preço, quanto ao consumidor que paga mais pelo produto.
4.5 CONCORRENTES
Historicamente o mercado de Higiene e Cuidados Pessoais cresce acima do PIB e por
essa razão a entrada de novos players é constante. Hoje no mercado destacamos as seguintes
marcas: Natura, Unilever, Avon, Procter & Gamble, L’Occitane, Sephora, Granado,
Mahogany, Body Store, Embeleze, Benefit, Jequiti, Racco, Vult, Mary Kay, Contém 1g,
Coty, Chorophylla, L’Oreal, Água de Cheiro, Valmari, Bel, Hinode, Época, Men’s Market,
The Body Shop, Maybelline, Estée Lauder, Drogaria Panvel, Drogaria Venancio, Niely,
Phebo, Sépha, Abelha Rainha, entre outros.
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Fundação: 1969
Origem: Brasil
Revendedores no mundo: 1,2 milhões
Presença global: 40 países
Revendedores no Brasil: 1,3-1,4 MM
Maiores mercados: Brasil, Chile e Argentina
Público-alvo: mulheres classe B
Não informações locais.

Fundação: 1886
Origem: Estados Unidos
Revendedores no mundo: 6,2 milhões
Presença global: 145 países
Chegada no Brasil: 1959
Revendedores no Brasil: 1,5 MM
Maiores mercados: EUA, Brasil e Japão
Público-alvo: mulheres classe C

Fundação: 1929
Origem: Inglaterra
Presença global: 190 países
Chegada no Brasil: 1929
Maiores mercados: EUA, Brasil, Reino Unido e China
Público-alvo: mulheres classe C
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Boticário passa da décima oitava para a décima sexta colocação (1% de share mundial)

4.6 ANÁLISE DA COMPETITIVIDADE

Apesar de o Boticário estar acima dos concorrentes na somatória dos percentuais, a
empresa deverá manter o foco para aumentar as vendas e sua economia de escala para manter
competitividade frente à Unilever. Por existir uma grande igualdade competitiva entre os
players, até uma pequena diferenciação pode tornar e manter a empresa líder de mercado no
segmento.
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4.7 PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DAS PRINCIPAIS MARCAS
O varejo ainda é o líder absoluto entre os canais, ainda que venha perdendo
participação ao longo dos anos. Os hipermercados vêm perdendo espaço para a crescente
importância do médio e pequeno varejo (algumas importantes mudanças nos espaços de
venda têm ocorrido) e mesmo o canal farmácia têm se mostrado vigoroso no que diz respeito
à melhora de seus lay-outs para atender ao consumidor em bens de consumo.
A Venda Direta segue forte como o segundo canal de vendas mais importante do país,
graças ao bom desempenho e contínuo desenvolvimento de fabricantes como Natura e Avon.
As lojas especializadas também vêm mantendo firme a sua participação, contando com a
importante presença de O Boticário como líder entre elas.

No ano de 2013, o Boticário passou a ocupar a primeira posição no ranking do
mercado brasileiro de fragrâncias (vide tabela acima). A empresa é a maior franquia de
perfumaria e cosméticos do mundo. Sua maior força está na categoria perfumaria, a que
recebe maiores investimentos em desenvolvimento e mídia.
A Natura vem logo atrás com um share de 28% do mercado. A Avon é a segunda
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maior empresa de vendas diretas do setor e a terceira no ranking dos fabricantes, tendo
perdido espaço essencialmente para Natura. Caracteriza-se pelo amplo portfólio de produtos,
que atende aos diversos públicos e às diversas faixas de renda da população, e também pela
maior força de vendas em todo o mundo: 1 milhão de revendedoras só no país. Por ano,
possui 19 campanhas, distribui cerca de 114 milhões de catálogos e atinge cerca de 25
milhões de consumidores. Assim como a Natura, possui maior força no tripé de categorias
cosméticas (core beauty): maquiagem, perfumaria e tratamento de pele.
4.8 SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
Importante destacar que a atratividade do crescimento deste mercado faz com que
sempre haja novos entrantes, nacionais e internacionais, em todos os canais de venda –
varejo, franquia e vendas diretas. No entanto mesmo com todo dinamismo do segmento,
apenas 6 empresas detêm 52% do mercado total.
As linhas de produtos do Boticário majoritariamente estão dispostas em dois
segmentos de mercado: Cosméticos e Perfumaria, abaixo descrevemos as características e
diferenciações de cada um deles:
- Cosméticos: Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária),
os cosméticos são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, que podem
ser usadas em diversas partes do corpo humano (pele, sistema capilar, lábios, etc.). Tem
como objetivo limpar, perfumar, corrigir odores corporais, melhorar a aparência, proteger e
principalmente manter em bom estado a parte exposta a substância. Estes produtos em geral
possuem agentes bio ativos, que foram comprovados através de inúmeros estudos, e atestam
a sua eficácia.
- Perfumaria: A ANVISA determina que perfume, é uma composição
aromática à base de substâncias naturais ou sintéticas, que tem por principal finalidade a
odorização de pessoas. São utilizados vários materiais, tais como: extratos aromáticos,
essências, águas perfumadas, odorizantes, etc. Abaixo apresentamos as nomenclaturas
utilizadas no Brasil.
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A estratégia de diferenciação nesse segmento advém da percepção que o consumidor
tem do produto, tanto no Cosméticos quanto no Perfume. O Boticário busca atingir um
público das classes B e C, entre 25 e 35 anos, com isso os produtos são pensados para
diferenciar-se dos itens da concorrência, trazendo bem-estar e sensação de frescor.

4.9 ANÁLISE DO COMPOSTO DE MARKETING (4P´s)
Na decisão do consumidor há variáveis que impactam na decisão de compra sendo
fidelidade à marca e canal de distribuição como as principais, onde as principais
características do Boticário são o canal de distribuição com grande capilaridade com mais de
3750 pontos de vendas, WEB e suas revendedoras sendo um diferencial competitivo através
da plataforma multicanal para atender a tendência do consumidor multicanal (omnichanel).
A Fidelidade a marca vem do programa fidelidade, chamado de Clube Viva Linda
onde com mais de 18 milhões de consumidores cadastrados se relacionam com a marca
através do clube de descontos e demais ações de relacionamento com comunicados sobre
lançamentos, promoções e incentivos.
Entre as marcas há necessidade de diferenciação pela atuação multicanal (Lojas,
WEB, Catálogo), onde temos a principal diferenciação entre as marcas.
Produto: Os produtos são diferentes para atender cada tendência ou soluções para o
seu consumidor, que compõe as categorias que são as mesmas entre as empresas, onde o
posicionamento, produtos existentes, características e benefícios, apresentações e
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embalagens, pontos de diferenciação, nível de qualidade, serviços e atendimento ao cliente;
Preço: No Boticário os preços são tabelados pela franqueadora em ambos os canais,
olhando demais concorrentes para analisar objetivos e estratégias considerando a principal
categoria para uma análise, Perfumaria o posicionamento de preço (R$ 56,13) fica entre o
preço médio da Avon (R$ 35,83 inferior ~36%) e Natura (66,66 superior ~18%). As
condições de pagamento no Boticário são diferenciadas por canal e seguindo direcionador da
franqueadora, no canal loja em dinheiro e cartão 3x, no canal venda direta com dinheiro,
boleto 30 dias e cartão de credito (conforme a disponibilidade do franqueado, o Grupo
Malbec trabalha com 3x no cartão de crédito).
Praça: O Boticário tem atuação nacional e está presente em todas as regiões do Brasil.
Suas lojas estão presentes nos principais centros comerciais e shoppings. Com a estratégia de
materializar a marca, as lojas estão localizadas em pontos estratégicos para atender cada
perfil de cliente (Rua, Hipermercado e Terminal de Ônibus), e a venda direta busca atender
os clientes com dificuldade de acessar as lojas ou com perfil para venda com catálogo.
Promoção: As promoções são direcionadas pela franqueadora com mecânicas de
compra e ganhe, desconto em produtos, bonificações de pontos no programa fidelidade
divulgada nos diversos meios de comunicação (TV, Rádio, Mídia Exterior, Encartes, Mídia
Online, Catálogos, Ambientação Interna, entre outros) seguindo o posicionamento e
diretrizes da marca.

4.10 PROJEÇÕES DE MERCADO
O mercado brasileiro de beleza deve crescer 10,2% ao ano na média para o período
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entre 2015 e 2019. A previsão é da consultoria britânica Mintel, que acaba de divulgar um
relatório sobre as tendências de consumo para o mercado local. O setor é um dos que deve
manter um bom nível de crescimento, mesmo que a crise afete a intensidade. A Mintel
aponta que com o crescimento médio anual entre 2015 e 2019 de 10,2%, o consumo de
produtos de higiene pessoal e de beleza devem atingir os R$ 107,30 Bilhões em 2019. No
período entre 2010 e 2014 o crescimento médio anual foi de 13%. Segundo a consultoria,
esse crescimento menor é causado principalmente pela alta da inflação, dos impostos,
desaceleração do crédito e renda. No entanto, a categoria de cosméticos mostra o maior
crescimento quando comparada com outras áreas de consumo, acumulando alta de 63%,
entre 2014 e 2019.
O momento econômico atual, de inflação alta e desaceleração da economia, afeta o
setor de cosméticos, cujo crescimento para os próximos anos será moderado, mas ainda
constante. Em época de crise, as pessoas tendem a cuidar mais de si mesmas com mais
frequência, a fim de esquecer os problemas. Como batons são um dos produtos mais baratos,
assim como esmaltes, eles ainda são acessíveis em tempos difíceis e podem ser vistos por
muitos como um “agrado”. Para complementar, as oportunidades de crescimento também
estão nos consumidores cientes da importância em cuidar de sua pele e que procuram por
itens inovadores.
Para o Grupo, nos próximos 3 anos a tendência de crescimento será 12% na média,
com base em um crescimento normal de mercado, sem considerar possíveis eventos externos.
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CAPÍTULO 5: CONSUMIDORES
5.1 PERFIL DO CONSUMIDOR
A empresa possui produtos para todos públicos, mas foca no target mulheres das
Classes B e C de 25 a 35 anos, na qual cada produto direciona-se para atender nichos, valores
ou tendências do mercado de perfumaria e cosméticos mundial.
O grupo O Boticário possui quatro unidades de negócio: O Boticário, Eudora,
Quem disse, Berenice? e The Beauty Box, todas no segmento de beleza - sendo que todas
competem no mesmo mercado, mas cada com seu posicionamento claramente definido.
5.2 NECESSIDADES E DESEJOS DO CONSUMIDOR
A promessa de marca a ser percebida nos diversos pontos de contato é para que cada
um se sinta especial, O Boticário é sempre um presente. Um presente que propõe uma atitude
alegre e contagiante para o dia a dia. Experiências sofisticadas que estimulam os sentidos e
aproximam as pessoas das tendências do universo da beleza. Com expertise em entender os
desejos e necessidades de seus consumidores, O Boticário conta com uma ampla linha de
produtos e serviços e atua em vários canais e formatos para possibilitar que cada um revele
sua beleza, aumente sua autoestima e viva para cima.
A marca entrega emoção, bem estar e beleza para si e para presente através dos
seguintes atributos:
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5.3 HÁBITOS DE USO E ATITUDES DO CONSUMIDOR
A empresa tem no seu portfólio produtos de uso diário, na qual o consumidor busca
produtos para a sua higiene pessoal. Seus produtos se caracterizam como uma boa opção de
presente.
Trata-se de uma venda altamente influenciada pelas datas comemorativas, com picos
de vendas elevados e com forte apelo emocional para o consumidor.
Através de sua grande capilaridade de lojas, o consumidor encontra comodidade e
praticidade para adquirir os produtos do O Boticário.
5.4 PAPÉIS DE COMPRA
O papel da compra é feito pelo próprio consumidor sendo no canal loja pelas equipes
de vendas: consultoras de vendas e caixas ou no canal venda direta através das revendedoras
por catálogo.
Os benefícios que o consumidor percebe quando adquire um produto ou serviço são:
disponibilidade, facilidade, eficiência e a necessidade na qual entregamos no prazo,
facilidade de troca, aplicação na pele, sem considerar os intangíveis como segurança, status,
sentimento de pertencer a um grupo como a tranquilidade de compra de produtos de alta
qualidade percebida ou status da marca O Boticário.
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CAPÍTULO 6: POLÍTICA COMERCIAL
POLÍTICAS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO E
ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS
Análise Crítica 6.1 Recrutamento & Seleção
Atualmente todos sabemos que o recrutamento e seleção é uma parte fundamental e
estratégica das empresas. O processo mudou muito no decorrer dos anos, e hoje as empresas
lançam mão de métodos de seleção cada vez mais sofisticados e arrojados, isso independente
do cargo que está sendo recrutado. O histórico de recrutamento e seleção é abordado por
Passos, et. Al (2008, p. 18). Eles destacam que foi a partir da Revolução Industrial, a partir
do século XVIII, que as empresas iniciaram o processo de estudos sobre a sistematização de
mecanismos que melhorassem a produtividade e os processos produtivos. Isso impactou
diretamente no recrutamento dos operários, que começaram a ser selecionados para
determinadas especificações conforme as demandas das tarefas que eles iriam realizar.
É a partir da sistematização do recrutamento e seleção que as empresas começam a
ficar interessantes para os operários, que vislumbram além do salário boas oportunidades e
condições de trabalho. Chiavenato, (2009, p.67), destaca que as companhias atraem
colaboradores, bem como os funcionários são atraídos para trabalhar em determinada
empresa.
As pessoas e as organizações estão engajadas em um contínuo e interativo processo
de atrair uns aos outros. Da mesma forma como os indivíduos atraem e selecionam
as organizações, informando-se e formando opiniões a respeito delas, as
organizações procuram atrair indivíduos e obter informações a respeito deles para
decidir sobre o interesse de admiti-los ou não.

Nessa esteira entendemos que o processo de recrutamento e seleção, é uma via de mão
dupla, aonde a empresa busca selecionar a melhor opção para sua necessidade, bem como o
funcionário busca aquilo que vai de encontro as suas aspirações e ambições. Chiavenato
(2009, p. 68) comenta sobre a premissa básico do recrutamento.
A função do recrutamento é a de suprir a seleção de pessoal com a matéria-prima
básica (candidatos) para seu funcionamento adequado. Ambos – recrutamento e
seleção – fazem parte de um processo maior que é o de suprir e prover a organização
de talentos e competências necessários à sua continuidade e sucesso em um contexto
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altamente dinâmico e competitivo. Dentro desse conceito, recrutamento é uma
atividade de relações públicas e de desenvolvimento da organização com a
comunidade que a rodeia.

Podemos afirmar que o recrutamento e seleção é algo altamente estratégico para as
companhias, pois é através dele que as empresas podem alcançar seus objetivos e metas. Os
funcionários fazem parte de um todo que faz a empresa funcionar, e somente eles podem
extrair e conseguir os resultados esperados.

Ainda comentando sobre a importância do recrutamento e dos funcionários, cito a frase
de Fleury, em Passos et. Al (2008, p. 55):
Já se tornou lugar–comum afirmar que o recurso mais valioso das organizações em
um cenário de mudanças e complexidade crescentes são as pessoas. O recrutamento
passou a ser, então, o movimento de se atrair esse recurso valioso para ingressar nas
organizações, conforme a necessidades delas.

Passos et. Al (2008, p. 67) comenta que existem 2 tipos de recrutamento: recrutamento
interno e recrutamento externo:
O recrutamento interno é caracterizado pela busca de candidatos que fazem parte da
organização que possui a vaga em aberto. Quanto esse tipo de recrutamento é
utilizado, a organização procura preencher a vaga por meio de remanejamento de
seus empregados.

Segundo o pensamento de Passos et. Al (2008, p. 70):
O recrutamento externo, como o próprio nome já indica, caracteriza-se pelo
preenchimento das vagas em aberto por candidatos que não fazem parte do quadro
de efetivos da organização.

Chiavenato (2009, p. 78), cita também estas duas fontes de recrutamento: interno e
externo.
Como todo o processo sistematizado dentro das organizações, existem vantagens e
desvantagens nas duas formas de recrutamento. Segundo Chiavenato (2009, p. 81) as
vantagens do recrutamento interno são:
 É mais econômico para a empresa: evita despesas com anúncios em jornais ou
honorários de empresas de recrutamento;
 É mais rápido: evita demoras frequentes do recrutamento externo, se o funcionário
39

pode ser disponibilizado imediatamente pela área em que está saindo;
 Apresenta maior índice de validade e segurança: isso tudo pois o funcionário já é
conhecido, e já foi avaliado durante certo período de tempo;
 É uma fonte poderosa de motivação para os funcionários: os funcionários podem
vislumbrar a possibilidade de crescimento dentro da própria companhia;
 Desenvolve um sadio espírito de competição entre o pessoal: tendo em vista que as
oportunidades serão oferecidas aqueles que realmente demonstrarem condições para
merecê-las.
Chiavenato (2009, p. 92) cita também as vantagens do recrutamento externo:
 Traz “sangue novo” e experiências novas para a organização: a entrada de recursos
humanos novos, sempre traz a companhia ideias novas com diferentes abordagens;
 Renova e enriquece os recursos humanos da organização: principalmente quando a
política é a de admitir pessoal com alto gabarito;
 Traz novas competências para a organização: permite a empresa “comprar” alguma
competência nova que ainda não tenha;
 Aproveita os investimentos em preparação e desenvolvimento de pessoal efetuados
por outras empresas, ou pelos próprios candidatos.

Porém esses processos citados acima, apresentam algumas desvantagens peculiares a
cada tipo de recrutamento escolhido. Passos et. Al (2008, p. 69), sobre as desvantagens do
recrutamento interno:
 Quando aplicado incorretamente, as empresas podem elevar seus funcionários a uma
posição que ultrapassa seu grau de conhecimento;
 Pode ocorrer um conflito de interesses, caso não seja disseminada na organização
uma cultura de sensibilização entre os gestores, que por vezes não querem abrir mão
e liberar para outro departamento o funcionário que passou num processo de
recrutamento interno.
Existem várias ferramentas que podem ser utilizadas para realizar o recrutamento e
seleção. No recrutamento interno, os meios utilizados para divulgação da vaga podem ser:
quadro mural, banco de oportunidades interno, intranet, e-mail divulgando a oportunidade,
etc. Já no recrutamento externo, Chiavenato (2009, p. 85) cita as principais formas utilizadas
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pelas companhias para atrair potenciais colaboradores:
1. Consulta aos arquivos de candidatos ou banco de talentos;
2. Apresentação de candidatos pelos funcionários da empresa;
3. Cartazes ou anúncios na portaria da empresa;
4. Contatos com sindicatos e associações de classe;
5. Conferências e palestras em universidades e escolas;
6. Contatos com outras empresas que atuam no mercado;
7. Viagens de recrutamento em outras localidades;
8. Anúncios em jornais e revistas;
9. Agências de recrutamento;
10. Recrutamento on-line (LinkedIn).

Após a fase de recrutamento, inicia-se a fase de seleção dos candidatos, Passos et. Al
(2008, p. 74) resumem bem o processo de recrutamento:
O subprocesso de recrutamento consiste numa avaliação prévia de candidatos que
apresentam as condições mínimas exigidas para a vaga em aberto.

Passos et. Al (2008, p. 78), afirmam que o processo de seleção, que se inicia logo após
o recrutamento pode ser realizado de várias formas. A começar pela triagem de currículos, e
uma prévia entrevista de triagem com o objetivo de averiguar se as informações prestadas
vão de encontro ao que a organização busca.
Nesse sentido, Chiavenato (2009, p. 105) diz que a seleção tem por objetivo escolher e
filtrar, entre os candidatos recrutados, aqueles que tenham maiores probabilidades de se
ajustar aos cargos vagos. Sendo a sua premissa básica, escolher e classificar os candidatos
adequados as necessidades da organização.
Dentre as técnicas de seleção, Chiavenato (2009, p. 126) cita:
 Entrevista de seleção: é a mais amplamente utilizada, a mais subjetiva, e a que mais
influencia a decisão final a respeito dos candidatos;
 Provas ou testes de conhecimentos ou de capacidade: servem para validar as
informações fornecidas pelo candidato, e também para vagas técnicas que requerem
conhecimentos específicos;
 Testes psicológicos, testes de personalidade: são utilizados com o intuito de mapear
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as aptidões e habilidades do candidato.
Atualmente tem se dado bastante enfoque no processo de seleção e entrevista por
competências. Leme (2009, p. 75) nos diz que geralmente todos os processos seletivos são
feitos através da seleção por competências, porem por competências técnicas, e hoje em dia
o que as empresas procuram nos candidatos são as evidências comportamentais no decorrer
do seu trabalho. Com isso as perguntas em um seleção e entrevista por competências sempre
procuram saber quais foram as atitudes tomadas pelo candidato diante de determinada
situação-problema, evidenciando-se sempre o que o candidato viveu e de que forma agiu.

6.1.2 Política Comercial: Recrutamento & Seleção
O Boticário busca sempre manter relações duradouras com seus funcionários, pois é através
deles que o grupo alcança seus objetivos estabelecidos pela diretoria. Dessa forma existe uma
cultura de valorização dos colaboradores, que realmente se sentem inseridos na companhia.
O processo seletivo é realizado de duas formas: interno e externo. No recrutamento interno
são oferecidas vagas através da Intranet da empresa, e os funcionários que estiverem dentro
dos critérios pré-estabelecidos podem se candidatar à vaga. Já no recrutamento externo são
utilizados os serviços de empresa de captação de talentos, geralmente de São Paulo, que
atuam na busca de funcionários que se enquadram nas exigências da vaga.
Na área comercial da empresa os cargos são os seguintes:
- Diretor Comercial: responsável por toda a estratégia comercial junto aos Gerentes
Comerciais. Acompanha a execução do plano anual de vendas e relacionamento com o
franqueado, reportando-se ao Diretor de Formatação de canais e franchising do O Boticário;
- Gerente Regional: responsável pela elaboração do planejamento estratégico, do
fornecimento das diretrizes estratégicas à equipe de consultores, garantindo a implementação
de projetos definidos pela franqueadora e padrões de negócio;
- Consultor Comercial: responsável por avaliar e atuar em oportunidades de expansão dos
canais, contribuindo para o processo de planejamento estratégico junto à rede de franquias.
Além disso, é responsável por visitar as lojas e centrais de serviços, promovendo interações
periódicas com as equipes das franquias, garantindo a implementação de projetos definidos
pela franqueadora e padrões de negócio.

42

Análise Crítica 6.2 Treinamento & Desenvolvimento
O treinamento é parte intrínseca e fundamental da área comercial. É somente através
dele que a empresa, e principalmente a área comercial, conseguem atingir níveis satisfatórios
de atendimento, uniformidade de serviços, padronização de tarefas. Segundo Dessler (2002,
p. 140), treinamento é o conjunto de métodos usados para transmitir aos funcionários novos
e antigos as habilidades necessárias para o desempenho do trabalho.
Já Chiavenato (2009, p. 366), comenta que o conceito de treinamento mudou através
dos tempos, antigamente os especialistas de RH consideravam o treinamento somente como
um meio de ocupar cargos e desenvolver a força de trabalho necessárias para determinada
função. Já nos dias atuais, a percepção de treinamento mudou consideravelmente. Focando
muito mais no desempenho do funcionário para determinada posição e a melhora da sua
performance no cargo. E também no desenvolvimento de competências que tornem seu
trabalho mais produtivo, eficiente, inovador, revolucionário.
Com isso, podemos entender que o treinamento é algo que gera valor para as
companhias, a partir do momento que alavanca os resultados dos seus colaboradores,
melhora sua performance, padroniza a execução do trabalho. Chiavenato (2009, p. 367)
salienta que o treinamento é geralmente focado na execução de tarefas imediatas, tais como:
procedimentos internos da empresa; nova sistemática de execução de determinado serviço;
políticas e novas diretrizes da área em que o colaborador atua. Mas também podem servir
para desenvolver novas competências, habilidades e para capacitar colaboradores. Por fim, o
treinamento pode também objetivar a mudança de hábitos e a cultura da companhia.
Boog (2007, p. 2), nos diz que as diretrizes do treinamento e desenvolvimento devem
ser sempre balizadas por estratégias que busquem o equilíbrio entre o crescimento e
desenvolvimento, com o foco em operacionalizar os novos conceitos de gestão e de pessoas,
que são o elo final para colocar os ensinamentos aprendidos em ação, e dessa forma atingir
os objetivos econômicos da empresa.
É tema recorrente nas empresas a verificação das necessidades do treinamento, ou
seja, quando é necessário fornecer treinamento para os funcionários. Dessler (2002, p. 141),
nos fornece uma interessante definição acerca desse tema.
Levantamento das necessidades de treinamento. O primeiro passo é determinar se o
treinamento é necessário. Alguns chamam essa etapa de identificação do gap de
habilidades. Os funcionários determinam as habilidades necessárias para cada cargo
e as habilidades dos ocupantes atuais e futuros dos cargos, prepara-se então um
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treinamento que visa eliminar a diferença (gap). Para identificar as necessidades de
treinamento dos funcionários atuais, usa-se normalmente a análise de tarefas –
desmembra-se o cargo em sub tarefas para ensinar cada uma ao novo funcionário.

Chiavenato (2009, p. 368), ilustra bem a sistemática de treinamento aos colaboradores:

Figura 1. Fases da Aplicação do Treinamento
1 – Levantamento de
necessidades de
treinamento a serem
satisfeitas

4 – Avaliação dos
resultados do
treinamento

2 – Desenho do
programa de
treinamento

3 – Aplicação do
programa de
treinamento

Fonte: Adaptado de CHIAVENATO, Idalberto (2009, p. 368)

Segundo Chiavenato (2009, p. 368), o treinamento é composto de 4 fases:
1) Diagnóstico: É a fase de levantamento das necessidades de treinamento, essas
carências podem ser atuais, antigas ou futuras – que ainda aparecerão.
2) Desenho: É o projeto que será desenvolvido para atender as necessidades de
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treinamento.
3) Implementação: É a parte de desenvolvimento e execução do treinamento proposto.
4) Avaliação: Essa parte é a verificação/análise dos resultados obtidos através do
treinamento.

Já vimos que o diagnóstico das necessidades de treinamento é parte fundamental do
processo, já que é através dele que tudo é iniciado. Após essa fase o desenho das ações é
realizado, objetivando planejar como será realizado o treinamento visando dirimir os gaps
existentes na organização.
A terceira, e talvez, mais importante fase é a implementação ou desenvolvimento do
treinamento. Essa fase se desenvolve com o auxílio de inúmeras ferramentas que dispomos
nos dias de hoje. Sem dúvidas a tecnologia ajudou muito na disseminação, pulverização e
aplicação dos treinamentos nas empresas. Geralmente buscando não onerar muito o caixa da
companhia, opta-se por treinamentos que se utilizam de tecnologia.
No quadro abaixo temos um estudo dos tipos de treinamento que são oferecidos pelas
organizações americanas.

45

Figura 2. Tipos de Treinamento oferecidos por organizações americanas

Avaliação Crítica: TIPOS DE TREINAMENTO OFERECIDOS POR
ORGANIZAÇÕES AMERICANAS
% DE
TIPO DE TREINAMENTO
FREQUÊNCIA
1. Habilidades gerenciais
2. Habilidades de supervisão
3. Habilidades técnicas
4. Habilidades de comunicação
5. Serviços e relações com clientes
6. Desenvolvimento de executivos
7. Novos métodos e procedimentos
8. Habilidades de vendas
9. Habilidades burocráticas e de secretariado
10. Desenvolvimento pessoal
11. Habilidades básicas com computadores
12. Relações com empregados
13. Prevenção de acidentes/promoção da saúde
14. Educação do consumidor
15. Educação básica para prevenção

74,3
73,4
72,7
66,8
63,8
56,8
56,5
54,1
52,9
51,9
48,2
44,9
38,9
35,7
18,0

Fonte: Adaptado de CHIAVENATO, Idalberto (2009, p. 378)

Nota-se sobretudo que nos treinamentos que envolvem habilidades de gerência e
supervisão a frequência é muito maior que treinamentos que visem a educação básica para
prevenção por exemplo. Assim sendo chega-se à conclusão que o desenvolvimento de
habilidades continua sendo o item que mais os funcionários procuram. Dentre os 10 tipos de
treinamento que tem maior frequência nas organizações americanas, temos em 8° lugar as
Habilidades de Vendas, isso inerente somente a área comercial.
Outro fato importante a se destacar são os resultados após o treinamento, bem como a
avaliação do programa de treinamento que foi adotado. Segundo Chiavenato (2009, p. 382),
o treinamento deve ser avaliado se trouxe os resultados esperados, pois a companhia investiu
dinheiro e tempo dos seus colaboradores, que estavam fora de suas funções realizando o
treinamento. Ele cita algumas questões que devem ser respondidas afim de avaliar o
treinamento:
1. Custo: qual foi o valor investido no programa de treinamento;
46

2. Qualidade: como o programa atendeu as expectativas;
3. Serviço: se o programa atendeu as necessidades dos participantes;
4. Rapidez: como o programa se ajustou aos novos desafios oferecidos;
5. Resultados: quais os resultados que o programa ofereceu.

Nessa esteira, Kirkpatrick (1998, p. 147) nos diz que existem 4 níveis de resultado que
precisam ser avaliados: Reação – é o teste de reação ou de sorriso do participante, ele tem a
ver com a experiência do aprendiz em relação ao treinamento, se ele gostou e se indicaria
para outro participante. Aprendizado – avalia se os colaboradores adquiriram novas
habilidades após o treinamento e se adquiriu novos hábitos e atitudes. Desempenho –
avaliam o impacto destas novas habilidades adquiridas no trabalho do colaborador.
Resultado – esse é talvez o KPI mais importante a ser observado, é medir o resultado do
treinamento nos resultados da organização.
Por fim, Chiavenato (2009, p. 118) cita que as empresas estão migrando do
Treinamento e Desenvolvimento para uma Educação Corporativa, isso feito geralmente
através de uma Universidade Corporativa, algo muito mais amplo e com as vantagens de ser
holística, sistêmica, proativa e sinérgica. Nas companhias do futuro, as pessoas precisarão
desenvolver algumas habilidades especificas inerentes ao negócio em que estão inseridas, a
saber:
1. Aprender a aprender: as pessoas precisam contribuir com todas ações da companhia,
através do conjunto de técnicas e habilidades que elas desenvolveram. O
conhecimento das pessoas é o maior patrimônio das empresas e é intangível.
2. Comunicação e colaboração: a eficiência das pessoas é medida pela sua capacidade
de colaboração e sua habilidade de comunicação interpessoal.
3. Raciocínio criativo e solução de problemas: hoje em dia espera-se que os
funcionários critiquem suas tarefas, propondo novas maneiras de realiza-lo e de
resolução de problemas.
4. Conhecimento tecnológico: o computador deixe de ser uma ferramenta operacional
de trabalho, ele deve levar os funcionários a trocarem experiência com outros
colaboradores do mundo todo, trocando conhecimento.
5. Conhecimento global dos negócios: as pessoas devem cada vez mais ter uma visão
global e sistêmica dos negócios.
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6. Liderança: o segredo do sucesso das organizações do futuro está no desenvolvimento
de líderes, que possam conduzir a companhia para o futuro.
7. Autogerenciamento de carreira: isso deve ser uma competência do colaborador nas
empresas do futuro. Como as qualificações necessárias mudam constantemente, as
empresas esperam que seus funcionários se autodesenvolvam e se auto gerenciem.

6.2.1 Política Comercial: Treinamento & Desenvolvimento
O Grupo O Boticário acredita que conhecimento nunca é demais e por isso, realiza
treinamentos individuais e em equipe para desenvolvimento da sua área comercial. Os
programas são destinados aos mais variados públicos, promovendo a capacitação,
especialização, reciclagem dos conhecimentos e reforçando as habilidades no dia a dia das
franquias. Os conteúdos são desenvolvidos pelo O Boticário, com a finalidade de repassar
informações práticas sobre os processos e procedimentos do modelo de gestão e operação da
franquia, além de apresentar e esclarecer todas as estratégias da marca.
O método de treinamento utilizado nos franqueados é através da Extranet, disponibilizada
pela franqueadora (O Boticário), através da sua Universidade Corporativa (Universidade da
Beleza). Anualmente a empresa faz uma Convenção Anual de Vendas, que reúne os
franqueados de cada regional. Dentro de cada franqueado tem um funcionário responsável
pelo recebimento e aplicação dos treinamentos aos colaboradores, assim como realiza o
report no site (Extranet) destes treinamentos.
Toda franquia deve ter pelo menos um multiplicador de treinamento e gestão do
conhecimento das equipes de loja e de venda direta, visando aumentar o desempenho e
podendo potencializar o resultado das vendas.

6.2.2 Perfil de Competências Desejado do Vendedor
Identificação

Desenvolvimento

Empresa

Treinamento/Integração Avaliações
desde a

Conhecimentos
Técnicas de Venda

entrada

Mensuração

na periódicas

empresa

gestor

Cursos/Treinamentos

Avaliações

com os produtos da periódicas
empresa

com

o

com

o

gestor
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Comunicação

Ter boa comunicação Acompanhamento
verbal e corporal

Empatia
Habilidades

Se colocar no lugar do Acompanhamento
cliente

Foco

Manter-se

sempre Acompanhamento

focado nos objetivos
impostos

pela

companhia
Determinação

Não desistir perante as Acompanhamento
adversidades do dia-adia

Atitudes

Resiliência

Sair

fortalecido

de Acompanhamento

situações negativas
Motivação

Estar sempre motivado Acompanhamento
para cumprir as metas e
desafios diários

Análise Crítica 6.3 Administração de Vendas
No atual ambiente de negócios em que vivemos, as capacidades do gestor são testadas e
colocadas a prova todos os dias. Isso não é diferente na administração de vendas, aonde o
gestor gerencia uma equipe de vendedores diariamente, e onde suas ações refletem
diretamente na performance, entrega de resultados, ambiente de trabalho e na motivação de
sua equipe.
Nesse contexto, a liderança do gestor é habilidade importantíssima e inerente a esse
profissional. O assunto liderança é tema recorrente nas companhias, pois é cada vez maior o
desafio de desenvolver lideres hábeis em lidar com diferentes perfis de funcionários, e
conseguir com que eles explorem o máximo de suas habilidades e competências.
Segundo Schein (2009, p. 10), liderança e cultura estão intrinsicamente ligadas. Ele cita
que a principal importância do líder é criar e gerencias a cultura organizacional, que o talento
natural do líder é a sua capacidade de entender e trabalhar a cultura.
Fato interessante descreve Schein (2009, p. 230), como os líderes fixam crenças, valores
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e suposições.

Figura 3. Principais mecanismos de fixação das crenças, valores e suposições
Principais mecanismos de Fixação
Ao que os líderes prestam atenção e o que eles mensuram e habitualmente controlar:
- Como os líderes reagem a incidentes críticos e a crises organizacionais
- Como os líderes alocam recursos
- Como os líderes deliberam sobre a modelagem de papéis, o ensino e o coaching
- Como os líderes alocam recompensar e status
- Como os líderes recrutam, selecionam, promovem e demitem
Mecanismos de Articulação Secundária e de Reforço
- Design e estrutura organizacional
- Sistemas e procedimentos organizacionais
- Ritos e rituais da organização
- Design do espaço físico, das fachadas e dos edifícios
- Histórias sobre eventos e pessoas importantes
- Declarações formais de filosofia, dos credos e dos códigos organizacionais
Fonte: Adaptado de SCHEIN, Edgar H. (2009, p. 230)

Notamos que o papel de fixador da cultura organizacional do líder é fundamental no
desenvolvimento dos colaboradores. Dessa forma o gestor deve sempre ter como principal
objetivo o desenvolvimento da sua equipe. A gestão deve ser desenvolvida e guiada embaixo
desses princípios.
Cavalcanti et al (2009, p. 21) ilustra bem esses novos desafios que estão presentas na
vida dos gestores e líderes. Cita que o papel dos líderes mudou definitivamente nas
companhias atuais e eles devem assumir novas responsabilidades, não somente voltadas para
o atingimento das metas propostas, mas para o desenvolvimento de habilidades de liderança
entre os seus subordinados. Para que eles possam preparar subordinados que estejam
preparados para as constantes mudanças a que o ambiente corporativo está exposto.
Boog, (2007, p. 221) comenta sobre o empowerment e o papel dos gestores nas novas
organizações. Somente foi após os anos 90 que as companhias começaram a destacar o papel
do líder e do gestor nas companhias, dando-lhes novas atribuições, devido a competitividade,
a popularização da tecnologia, e as novas exigências dos consumidores.

50

Figura 4. Mudança da era tática x era estratégica:

Ações da era tática
As pessoas são notificadas sobre o que
têm a fazer
As pessoas não estão convencidas sobre
a importância de suas ações
Descrição formal de cargos
"Cenoura" e "Chicote"
Ordem
Avaliação de desempenho

Ações da era estratégica
As pessoas identificam-se e envolvem-se com as
atividades
As pessoas apresentam um alinhamento entre o
que querem e o que fazem
Os objetivos dos cargos visam à obtenção de
resultados macro
Empatia, respeito e resultados
Cooperação e colaboração
Gerenciamento de desempenho
Fonte: Adaptado de BOOG, Gustavo (2007, p. 222)

No quadro supracitado, podemos perceber como os comportamentos e atitudes mudaram
na chamada era estratégica, que estamos vivenciando. Destaca-se o papel do gestor e líder,
que deve desenvolver habilidades específicas para gerenciar esse ambiente em constante
mudança.
Dentro dos conceitos até aqui expostos, cabe frisar uma ferramenta que muitos líderes
estão utilizando para gerir suas equipes, que é a gestão por competências. Leme, (2009, p. 21)
nos diz que a gestão por competências visa sobretudo que os colaboradores atinjam os
objetivos constantes na Missão, Visão e Valores da companhia. E ele recorre ao já clássico
conceito de definição de competências, descrito por Parry (1996, p. 134):

Um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes correlacionadas, que afeta
parte considerável da atividade de alguém, que se relaciona com seu desempenho, que
pode ser medido segundo padrões preestabelecidos, e que pode ser melhorado por
meio de treinamento e desenvolvimento.

Essa definição de competência como CHA (Conhecimento, Habilidade e Atitude), é cada
dia mais frequente nas empresas, e os gestores e líderes devem estar atentos ao
desenvolvimento de seus funcionários embasado nessas competências. Pois elas preparam,
desafiam e habilitam os colaboradores aos desafios frequentes em que as organizações estão
submetidas.
Faz-se importante destacar os perfis de liderança, que as mais variadas companhias estão
sujeitas nos dias de hoje. O estudo dos perfis de liderança é necessário, pois através dele é que
o gestor consegue identificar e explorar perfis de liderança que a empresa está buscando e
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necessita para o desenvolver das suas atividades.
Elenco abaixo alguns tipos de líderes, segundo definição do Instituto Brasileiro de
Coaching:
 Líder Exigente: acredita que o caminho para a excelência é não deixar passar
despercebido nenhuma falha ou erro do processo;
 Líder Autocrático: é mais conhecido como chefe do que líder. Cobra excessivamente
sua equipe, pois vislumbra nela competidores. Não abre espaço para nenhum
funcionário participar de algum projeto, toma todos os elogios para si;
 Líder Visionário: é o tipo de líder que valoriza e reconhece a importância dos
colaboradores para o atingimento dos resultados. Tem um otimismo genuíno e
também senso de oportunidade.
 Líder Democrático: é o líder que permite que todos os colaboradores participem
ativamente das tomadas de decisões. Tem sempre de prezar o equilíbrio para não
perder o foco das relações de trabalho e a objetividade.
 Líder Coach: sua principal característica é a assertividade na tomada de decisões.
Sempre procura desafiar sua equipe e potencializar suas habilidades e técnicas.
Como podemos verificar acima, existem vários tipos de líderes que estão na rotina das
empresas. O importante sempre é alinhar os objetivos macro da companhia, com os gestores
que compõem os seus quadros. Líderes sempre serão de extrema importância para o
desenvolver dos negócios, eles têm o poder de mudar a cultura da empresa, bem como
conduzir todos os funcionários. Um mal líder pode interferir na vida corporativa de um
funcionário por toda sua vida. Com isso percebemos que o mais importante é que os gestores
sejam realmente líderes, sempre cativando seus subordinados e trilhando o caminho rumo aos
objetivos da empresa.
Para finalizar podemos citar os conceitos de coaching e mentoring, presente de maneira
contundente no mundo dos negócios atual. Primeiramente faz-se necessário a definição de
coaching. Segundo o Instituto Brasileiro de Coaching, coaching é o processo em que o
profissional coach conduz o aprendiz a desenvolver suas habilidades e técnicas, dentro do
ambiente corporativo. Com isso entendemos que o líder de ter um papel atuante de coaching de
sua equipe, uma vez que ele tem interesse em explorar o máximo as capacidades dos seus
subordinados. O desafio nesse caso segundo Charam (2012, p. 259) é comunicar as pessoas de
forma motivadora, falando sobre suas oportunidades de melhoria.
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Nessa esteira os conceitos de coaching e mentoring as vezes é confundido. Mentoring, é
o processo ao qual uma pessoa experiente ajuda, instrui, orienta um profissional mais novo ou
trainee.
Nos dias atuais as duas funções de coaching e mentoring são cada vez mais necessárias,
pois em um ambiente de trabalho em constante mudanças e sempre mais acirrado, torna-se um
diferencial competitivo do colaborador dispor destas duas ferramentas.

6.3.1 Política Comercial: Administração de Vendas
No grupo O Boticário o gerente comercial busca fortalecer o elo entre a diretoria e os
franqueados. Sua principal função é garantir o cumprimento de metas e objetivos préestabelecidos anualmente, bem como manter padrões elevados de serviço e atendimento aos
clientes do grupo.
O gerente comercial deve também zelar pelo bom ambiente de trabalho nas lojas, sempre
fornecendo feedback e contribuindo para o crescimento profissional dos funcionários. Ele
deve liderar com seu exemplo, ser um balizador da ética, promovendo as boas práticas nas
suas relações comerciais e com seus subordinados.
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