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A administradora de empre-
sas Cristina Palmieri, 45 anos, é 
uma consultora Natura que foge 
ao padrão. Diferentemente das 
quase 550 mil colegas em todo 
o País — que usam a revenda 
para completar o orçamento 
doméstico e, às vezes, conse-
guem até obter uma pequena 
fortuna com o trabalho que co-
meçou como “bico” —, Cristina 
procurou a Natura há um ano e 
meio para não fi car sem os seus 
cremes prediletos. “Eu era ana-
lista comercial em uma grande 
empresa e, depois de 19 anos, 
fui demitida em um corte de 
funcionários”, diz ela. “Procurei 
revender Natura porque era uma 
forma de continuar consumindo 
os produtos que gosto e confi o 
sem pagar tanto por isso”, conta 
a ex-executiva, ressaltando que 
não precisa do ganho da revenda 
para sobreviver e, por isso, nem 
tem idéia de quanto fatura por 
mês. Para fazer uma encomenda 
na Natura, toda revendedora 
precisa concluir um pedido que 
tenha, no mínimo, cem pontos 
— o que equivale a uma compra 
de aproximadamente R$ 430. O 
que interessa mesmo para Cris-
tina é incluir nesse pedido pro-
dutos da linha Chronos, uma das 
suas favoritas, com um desconto 
de 30% sobre o preço do catálo-
go, concedido às revendedoras. 

Natura faz imagem do Br
Exemplo de marca premium que enfrentou as gigantes de cosméticos usando o respeito à diversidade como plataforma de
Daniele do Nascimento Madureira
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Costa: “Colocamos até a idade da mulher nos potes, um exemplo máximo de ousadia 
para uma indústria que sempre se calcou no modelo da eterna juventude”

Produtos da empresa: opção por embalagens com refi l reforça preocupação da companhia com aspectos socioambientais de seu negócio

Para isso, mantém uma clientela 
em torno de 25 pessoas, com as 
quais se corresponde na maioria 
das vezes por e-mail. “É prático 
e não compromete outras ativi-
dades”, diz ela, que atualmente 
trabalha com eventos.

Mais do que uma revendedo-
ra engajada, Cristina é um bom 
exemplo de consumidora fi el à 
marca, que encontra maneiras 
de driblar uma eventual falta de 
dinheiro para manter a relação 
de longo prazo com uma linha 
premium (alguns itens de Chro-
nos custam mais de R$ 120). 
A maioria das consumidoras e 
revendedoras de Natura também 
se esforça para fazer o mesmo — 
prova disso é o lucro crescente 
da empresa brasileira, uma das 
maiores de venda direta no País, 
que concorre diretamente com a 
multinacional Avon. Em maio de 
2004, a companhia foi a primeira 
do setor de cosméticos a abrir 
o capital na Bolsa de Valores 
de São Paulo (Bovespa), onde 
exibe resultados surpreenden-
tes: no acumulado de janeiro a 
setembro de 2006, por exemplo, 
a receita líquida cresceu 22,5% 
em comparação com o mesmo 
período de 2005, ultrapassando 
R$ 1,9 bilhão. Na mesma época, 
o salto do lucro líquido foi ainda 
maior: 33%, chegando a R$ 344 
milhões. Em todo o ano de 2005, 

as ações da Natura se valoriza-
ram 38%, contra 27,7% do Índice 
Bovespa, que reúne os principais 
papéis negociados na Bolsa. Já o 
número de consultoras, que era 
de 475,1 mil até setembro de 
2005, subiu 15% para alcançar 
as atuais 546,7 mil.

Não seria exagero conferir a 
maior parte desse sucesso — in-
clusive na Bovespa — à marca 
que a empresa sustenta. O pró-
prio vice-presidente de fi nanças 

e de relações com investidores, 
José David Vilela Uba, afirma 
que a Natura não promoveu uma 
oferta pública de ações com o 
objetivo de levantar recursos 
para financiar sua expansão, 
como era de esperar. “Para isso 
já contamos com o fi nanciamen-
to de instituições como o Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) 
e a Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep)”, diz Uba. O 
BNDES, por sinal, aprovou em 
novembro uma linha de US$ 24 
milhões para apoiar as exporta-
ções da companhia, que devem 
ser estendidas para a Venezuela 
e a Colômbia.

Por que, então, abrir o ca-
pital? Para alinhar mais forte-
mente a gestão da Natura aos 
valores intrínsecos à marca, que 
remetem a alguns dos principais 
conceitos de governança cor-
porativa, como transparência, 
prestação de contas e eqüidade, 
tão procurados por investidores 
no mundo pós-escândalos contá-
beis. Não por acaso, a empresa 
— cujos três sócios, Luiz Seabra, 
Guilherme Peirão Leal e Pedro 
Luiz Barreiro Passos, presidem 
o conselho de administração 
— escolheu ser listada no Novo 
Mercado, segmento da Bovespa 
que tem as regras mais rígidas 
de governança. Exibir boas 
práticas é um cartão de visitas 
e tanto para uma organização 
empenhada em seu processo 
de internacionalização: além 
dos países latino-americanos 

(Argentina, Peru, Chile, Méxi-
co e Bolívia), a Natura está na 
França, berço do mercado de 
perfumes e cosméticos, onde 
já mantém uma loja-conceito 
e inaugurou recentemente um 
laboratório de pesquisas como 
parte dos investimentos em ino-
vação que consomem 3% de sua 
receita líquida anual.

Coerência e ousadia
Mas o que há de tão especial 

nessa marca, que disputa um 
mercado de R$ 15 bilhões ao 
ano com milhares de concor-
rentes, de diferentes portes e 
nacionalidades? “Se existe uma 
fórmula, ela com certeza mistura 
coerência e ousadia”, diz Eduar-
do Costa, que acumula as dire-
torias de marca e de inteligên-
cia competitiva — esta última 
criada recentemente. Segundo 
ele, a coerência diz respeito ao 
alinhamento entre discurso e 
prática, especialmente no âmbito 
socioambiental, uma vez que a 
Natura prega a viabilidade eco-
nômica de um modelo de negócio 
sustentável, em que tanto as 
comunidades fornecedoras de 
matéria-prima quanto os con-
sumidores, a empresa e o meio 
ambiente podem sair ganhando. 
Tal modelo, no entanto, enfrenta 
alguns desafi os.

Já a ousadia está relacionada 
à quebra de paradigmas — nesse 
ponto, talvez o primeiro deles 
seja justamente o da identidade 
da Natura, uma corporação que 
não abre mão de defender a cul-
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Critérios para fi gurar nesta seção
As regras para a defi nição 

das empresas ou marcas que 
serão retratadas na seção 
Case Report foram elabora-
das em conjunto pelo Comitê 
de Branding da Associação 
Brasileira de Anunciantes 
(ABA) e a redação de Meio
& Mensagem. Basicamente, 
consistem no seguinte:

a) lembrança espontânea 
ou reconhecimento pelo pú-
blico como marca forte em 

desempenho (inclusive fi nan-
ceiros) tanto no quesito conhe-
cimento/lembrança quanto no 
de diferenciação;

d) longevidade da marca;
e) independentemente 

dos resultados obtidos, serão 
desconsiderados casos de 
marcas em que existam indí-
cios de utilização de práticas 
de marketing e comunicação 
consideradas antiéticas;

f) não serão avaliados 
casos ligados 
a  p a r t i d o s 
p o l í t i c o s  e 
religiões.meio&mensagem

sua categoria de atuação;
b) capacidade de diferencia-

ção que agrega valor aos produ-
tos/serviços na categoria em que 
atua, gerando resultados como 
expansão de vendas, aumento de 
participação de mercado, fi deli-
dade e/ou preços premium;

c) será dada preferência às 
marcas que apresentem melhora 
comprovada por indicadores de 

Brasil très chic no exterior
ma de comunicação, a companhia agora busca difundir no mercado mundial o conceito “bem estar bem”

Relação com as comunidades é colocada em xeque
A suspeita de biopirataria 

que recaiu sobre a Natura em 
2005 quase pôs a perder todo 
um trabalho de construção de 
marca iniciado ainda em 1969, 
ano de sua fundação. A empresa 
realizou uma fi lmagem, há cerca 
de cinco anos, com várias vende-
doras de ervas e raízes do merca-
do Ver-o-Peso, em Belém (PA), 
abordando o processamento 
rudimentar da priprioca, uma 
raiz muito cheirosa usada pelas 
erveiras para fazer perfumes e 
banhos-de-cheiro. Segundo as 
feirantes, a Natura teria utilizado 
seus conhecimentos tradicionais 
para fabricar produtos à base de 
priprioca, cumaru e breu branco, 
que compõem a linha Ekos, sem 

dividir os ganhos, o que confi -
guraria um caso de biopirataria 
— infração bastante comum, 
mas dificilmente apurada em 
função das falhas da própria 
legislação brasileira. A Natura 
argumentou que o vídeo teve um 
papel puramente promocional 
e que o desenvolvimento dos 
produtos exigiu aplicação de 
alta tecnologia, desenvolvida 
em parte com a Universidade de 
Campinas (Unicamp).

O alerta à Associação Ver-as-
Ervas, que reúne as erveiras, foi 
feito pela Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) de Belém. 
O Ministério Público do Pará, 
por sua vez, recomendou um 
acordo entre as partes, antes 

que qualquer processo fosse 
aberto. Esse acordo — cujos 
valores não foram revelados 
— só saiu em outubro, depois 
de muita discussão em torno da 
Lei da Biodiversidade, que não 
indica até onde vai o conheci-
mento tradicional (intangível 
e de difícil identifi cação) e o 
quanto ele está associado ao 
patrimônio genético (que é o 
fornecimento da matéria-prima 
em si, base de diversos contra-
tos fechados pela Natura com 
comunidades no Norte do País). 
O que a empresa temia era abrir 
um precedente e ter uma lista 
de comunidades cobrando pelo 
conhecimento, o que poderia 
inviabilizar o seu negócio.

Chegar a um entendimento 
mostrou-se fundamental para 
a companhia, não só por conta 
da sua imagem institucional e 
de marca — toda apoiada na 
defesa do desenvolvimento 
sustentável — como também 
pela necessidade de utilizar 
os recursos da região. Tanto 
que a Natura escolheu o Pará 
para receber sua segunda 
fábrica, no ano passado. Com 
investimentos de R$ 13 mi-
lhões, a nova unidade, com 
sede em Benevides, conta 
com a parceria de 2,5 mil fa-
mílias da região para extração 
de óleos e terá capacidade 
de produzir 18 mil tonela-
das de sabão-base. (DNM)

tura e a diversidade nacionais 
em um mercado de grandes 
competidores europeus e norte-
americanos, os quais o consu-
midor se acostumou a encarar 
como os melhores. Desmontar 
uma idéia arraigada como essa, 
especialmente entre as classes 
média e média alta, principais 
públicos da empresa, não é uma 
questão simples de resolver. 
“Era preciso que as pessoas 
percebessem a qualidade dos 
produtos, algo comunicado de 
maneira mais efi ciente através 
da estrutura de venda direta, em 
que a confi ança na consultora 
pesa muito”, diz Costa. A pro-
paganda boca a boca contribuiu 
para os primeiros sucessos da 
companhia: o anti-sinais Chro-
nos e a linha Mamãe e Bebê (que 
inovou ao disseminar a aplicação 
da técnica indiana Shantala para 
massagear o bebê).

Também não foi fácil para 
a Natura decidir não contratar 
as jovens e belas modelos que 
tradicionalmente emolduram as 
campanhas de produtos de be-
leza. O estranhamento foi geral 
quando a empresa se tornou, em 
1996, a primeira do setor a usar 
“mulheres reais”, consumidoras 
da linha Chronos, nas suas ações, 
louvando a beleza sem estereóti-
pos. “Colocamos até a idade da 
mulher nos potes, um exemplo 
máximo de ousadia para uma 
indústria que sempre se calcou 
no modelo da eterna juventu-
de”, diz Costa. Ironicamente, a 
campanha pela “real beleza” é 
hoje explorada pela marca Dove, 
da Unilever, uma das maiores 
concorrentes da Natura na ca-
tegoria higiene pessoal (que 
inclui xampus, condicionadores, 
sabonetes, desodorantes e linha 
pós-barba).

Compromisso
com a verdade

A guinada na comunicação 
da marca aconteceu nos anos 
90, depois que a empresa tornou 
pública sua Razão de Ser e suas 
Crenças (como a Natura chama 
a sua missão e seus valores), 
baseadas no conceito “bem estar 
bem”. As campanhas passaram 
a exaltar o compromisso com a 
verdade, o estímulo à diversida-
de, a valorização da beleza real 
e o papel social da companhia. 
Foi aí que surgiu a expressão 
“Mulher bonita de verdade”, pro-
tagonizada por consumidoras de 

Chronos. Quem assinou a nova 
fase foi Ricardo Guimarães, en-
tão à frente da sua antiga agên-
cia, a Guimarães Profi ssionais. 
A experiência em mergulhar na 
identidade de uma marca, ali-
nhando toda forma de expressão 
em torno das mesmas crenças 
e valores, foi forte o sufi ciente 
para influenciar Guimarães a 
deixar a publicidade e espe-
cializar-se em branding, com a 
consultoria Thymus. Hoje, ele se 
dedica a embasar a comunicação 
da Natura e de várias outras em-
presas para que suas respectivas 
agências trabalhem em sintonia 
com a identidade das marcas 
(atualmente, a conta da Natura é 
atendida pela Lew’Lara). Na opi-
nião de Guimarães, de maneira 
geral, “o publicitário perde muito 
tempo em criar verdades, e não 
em mostrá-las”.

O alcance da comunicação da 
fabricante de perfumes e cosmé-
ticos surpreende quando se sabe 
que o valor investido em mídia 
— R$ 27,2 milhões em 2005, 
segundo o ranking da publicação 
Agências & Anunciantes, da 
Editora Meio & Mensagem,
o que equivale a 1,5% da sua re-
ceita líquida — é inferior ao dos 
seus principais concorrentes, 
como Avon (R$ 35,4 milhões) e 
O Boticário (R$ 28,8 milhões). 
“Nossa comunicação é efi ciente 
porque simplesmente expõe a 
nossa essência”, diz Costa. O 

executivo dá como exemplo a 
opção da Natura por produtos 
com refi l (que são mais econômi-
cos tanto para a empresa quanto 
para a consumidora, e ainda 
proporcionam menor impacto 
ambiental), por não usar animais 
em testes de laboratório e pela 
vegetalização da saboaria, adota-
da recentemente, que utiliza na 
fabricação de sabonetes apenas 
óleos de origem vegetal, e não 
mais animal, mineral ou sinté-
tica. Além disso, de acordo com 
Costa, a Natura, diferentemente 
da maior parte dos seus concor-
rentes, não investe pesado em 
mídia porque seu público não é 
levado a fazer uma escolha de 6 
segundos diante da prateleira 

do supermercado ou da loja. 
“Por se tratar de venda direta, o 
que mais importa é a relação da 
consultora com seu círculo de 
amizades, que acaba se tornando 
o seu primeiro público consumi-
dor”, diz.

Isso parece natural em um 
lugar como o Brasil, em que as 
relações pessoais determinam 
grande parte das escolhas, prin-
cipalmente quando se trata de 
consumo. Mas o que fazer em 
um mercado como o francês, cuja 
cultura é muito diferente e prega 
um certo culto à individualidade? 
“Lá ainda estamos construindo 
a imagem da marca a partir da 
Casa Natura Brasil em Paris, 
inaugurada em 2005, que convida 

a comunidade local a participar 
de fóruns de discussão sobre 
vários temas ligados ao aspecto 
socioambiental”, esclarece Cos-
ta. Na cidade-luz, o modelo de 
venda direta, pouco difundido 
localmente, teve início em ou-
tubro do ano passado, com 60 
vendedoras francesas divulgando 
o conceito “bem estar bem” e os 
produtos da linha Ekos, única 
vendida naquele território. São 
elas que realizam, em suas pró-
prias casas, as sessões batizadas 
de “descoberta sensorial”, em que 
ensinam automassagem às clien-
tes. Do sucesso da empreitada vai 
depender a chegada da Natura a 
mercados como Estados Unidos, 
Rússia e Grã-Bretanha.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1241, p. 38-39, 15 jan. 2007.




