


HISTÓRICO



A botica mais tradicional 

do Brasil

Empresa reconhecida pela história de suas 

marcas tradicionais, pela qualidade de seus 

produtos e posicionamento diferenciado

• Mix diversificado de produtos com alta 

qualidade 

• Modelo de negócio verticalizado

• Estratégia de vendas multicanal

• Grande potencial para crescimento no 

mercado internacional representando Brasil



Como o consumidor 
pensa na crise?

1a edição da 

Farmacopéia Brasileira

Em 1926, Rodolpho Albino Dias da Silva,

farmacêutico e director técnico da

Granado, catalogou mais de 280 espécies

botânicas usadas como medicamento e,

assim, surgiu a primeira edição da

Farmacopéia Brasileira.



Como o consumidor 
pensa na crise?



Como o consumidor 
pensa na crise?



A TRADICIONALIDADE NA 

GRANADO



Loja Tijuca – 1900s

Loja Tijuca - Atualmente



Loja 1º de Março – 1900s

Loja 1º de Março store – Atualmente



Alcançando o Mercado Internacional

Le Bon Marché 

Paris, França



Alcançando o Mercado Internacional

Palácio Castilho

Lisboa, Portugal



O produto mais tradicional



Evolução da embalagem



Único do mercado que combine as ações antisséptica, antibacteriana, 

fungicida, secativa e desodorante, com eficácia comprovada

Polvilho Antisséptico Granado: mesma formula desde 1903 





LINHAS DE PRODUTOS



• Fórmulas hipoalergênicas e suaves

• Testes de eficácia

• Alta concentração de ativos 

naturais e extratos de plantas com 

propriedades terapêuticas 

• Uso de manteiga de Murumuru em 

todos os sabonetes barra

• Primeira perfumaria de luxo do 

Brasil

• Forte apelo sensorial e emocional

• Fragrâncias únicas e marcantes





Como o consumidor 
pensa na crise?





BIODIVERSIDADE BRASILEIRA



Como o consumidor 
pensa na crise?

Maior biodiversidade do 

mundo

• 6 biomas

• Mais de 2 milhões de

espécies diferentes

• Um dos solos mais férteis do

planeta



BIODIVERSIDADE NA GRANADO



Castanha do Brasil

• Originária da Amazônia

• Propriedade antioxidante e hidratante

Biodiversidade e Sensorial

Manteiga Murumuru

• Originária da Amazônia

• Propriedade antioxidante e hidratante



Biodiversidade e Eficácia

Angico Branco

• Originária do Cerrado

• Manutenção e reparação da barreira

protetora da pele

Erva Baleeira

• Originária da Mata Atlântica

• Propriedade antiinflamatória



OBRIGADA


