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Meio & Mensagem — Você assumiu em março a vice-presi-
dência de marketing e vendas da Natura, vindo da Johnson & 
Johnson, onde era presidente. Como foi essa mudança?
José Vicente Marino — A minha nova fase tem a ver 
com meu momento de vida, com as minhas crenças, 
com aquilo que quero fazer no mundo. Desenvolvi 
uma carreira profissional de sucesso, virei presidente 
de uma multinacional. Aí, você chega a um deter-
minado patamar em que diz “O mundo já me deu 
tudo. Então está na hora de começar a entregar ao 
mundo”. Acho que a Natura tem a ver com a minha 
essência. O convite feito foi de negócios, mas tem a 
ver comigo, com meu projeto de vida, de realmente 
criar um mundo melhor, de contribuir, através de 
negócios, com as pessoas. 

M&M — Nos últimos anos a Natura passou por várias mu-
danças. Abriu o capital, os três sócios-fundadores saíram 
da operação e foram para o conselho, e uma série de novos 
executivos chegou à empresa. No começo do ano houve a 
divulgação de resultados de 2007, que ficaram abaixo do 
esperado, e o preço das ações caiu. Como você encara essa 
nova fase, na qual o projeto de crescimento da companhia 
é algo crucial? 
Marino — Acho que há duas coisas que aconteceram 
juntas: a Natura deixou de ser uma empresa média 
para ser uma empresa grande e os controladores 
foram para o conselho de administração. Então não 
é porque os controladores foram para o conselho 
que vieram os executivos e a Natura tem um desafio 
de crescimento. É porque a Natura é uma empresa 
grande. Se os conselheiros estivessem aqui ainda 

como executivos, eles estariam com o mesmo desa-
fio de fazer crescer. Ter uma postura mais agressiva 
em busca de crescimento tem a ver também com o 
mercado competitivo em que o Brasil está hoje. O 
País na primeira metade da década tinha um cenário 
competitivo e na segunda metade, outro. Os Estados 
Unidos não crescem, a Europa não cresce, todo mundo 
está vindo buscar crescimento nos Bric. E a Natura 
tem seu principal negócio no mercado brasileiro. 
Existe um novo ambiente competitivo, em que nós 
estamos atuando. Não tem ligação com a saída dos 
controladores. 

M&M — E nesse mesmo período a principal concorrente de 
vocês, a Avon, conseguiu dar uma recuperada.
Marino — A Avon dobrou os seus investimentos. Ela 
está dentro desse novo ambiente competitivo. Ela é um 
concorrente muito importante, mas há outros também, 
que estão entrando no mercado e estão se fortalecen-
do, investindo mais. É um segmento muito atraente, 
o Brasil é o terceiro maior mercado de cosméticos e o 
maior mercado de desodorantes do mundo. A Unilever 
é líder desse mercado, nós somos a segunda marca. 
Apesar de as estratégias das empresas e os modelos de 
negócios serem diferentes, nós concorremos no mercado 
de desodorantes.

M&M — A campanha recente que a Natura veiculou para di-
vulgar a linha Amor América é bem diferente das anteriores. 
Houve uma ruptura de linguagem. Por quê?
Marino — Não estamos buscando ruptura por ruptura, 
mas uma linguagem que construa nossas submarcas de 

uma maneira mais efetiva, que se destaque no mercado 
publicitário. Pois o que vemos hoje é mais do mesmo. 
Queremos fazer algo com personalidade. 

M&M — A própria bandeira da sustentabilidade, que é 
algo de que a Natura foi uma das precursoras, tornou-
se hoje bastante comum na comunicação de diferentes 
empresas.
Marino — Nós vamos radicalizar. Não vamos falar de 
sustentabilidade, vamos mostrar a sustentabilidade. 
Esse é o nosso comportamento empresarial. Em 
comunicação, o movimento que iremos fazer agora 
é aumentar significativamente nosso investimento 
publicitário. A nossa crença é que um investimento 
maior e mais eficiente vai trazer retorno aos nossos 
negócios. 

M&M — A compra do patrocínio da novela das 8 da Rede 
Globo, que começou na semana passada, está dentro dessa 
estratégia. Esse movimento é um indicativo de uma popula-
rização maior da marca?
Marino — A Natura é uma marca que vai da classe A à E, 
superdemocrática. Algumas pessoas dizem que a Natura 
é muito voltada às classes A e B, mas não é verdade. 
Isso acontece porque nossos produtos são sofisticados, 
as embalagens são bonitas, mas as pessoas das classes 
C e D também adoram e os consomem. Não queremos 
perder essa percepção, pois construímos um produto de 
qualidade. Embora haja a crescente fragmentação dos 
meios, no Brasil a eficiência da mídia de massa ainda é 
muito grande. Nós vamos usá-la, mas estamos buscando 
uma mensagem diferenciada dentro dela. 

José Vicente Marino

Aparecer  
para crescer
A criação da vice-presidência de marketing e vendas da Na-
tura, no final do ano passado, faz parte das medidas tomadas 
para recuperar os resultados da companhia, que atravessou 
nos últimos meses uma de suas piores fases desde a abertura de capital. José Vi-
cente Marino assumiu a posição em março, vindo da Johnson & Johnson, onde era 
presidente. O planejamento para 2008 prevê um substancial aumento da verba 
publicitária, cujo valor não foi divulgado pelo fato de ser uma empresa de capital aberto. Esse processo co-
meçou em setembro, com o início da seleção que resultou na troca de agências. Nesta entrevista exclusiva, 
Marino oficializa o fim do relacionamento com a Lew’Lara e fala sobre o desafio de fazer uma comunicação 
diferenciada no setor de cosméticos.  

Regina Augusto 
Fotos de José Bassit
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“Para valorizar a ação, 

nós temos de crescer. E, 

para crescer, adotamos 

algumas estratégias. Uma 

delas é aumentar o nosso 

investimento publicitário”

lidade. Então nossos negócios continuam saudáveis.

M&M — A decisão de aumentar a exposição da marca na 
mídia, de alguma forma, é para responder a isso? A idéia é 
aumentar o awareness da marca para valorizá-la?
Marino — Não, não é para responder. Isso é uma estra
tégia de negócios, é uma coisa que deve ser feita para a 
Natura crescer. Não é para valorizar a ação, nada disso. 
Para valorizar a ação, nós temos de crescer. E, para 
crescer, adotamos algumas estratégias, e uma delas é 
aumentar o nosso investimento publicitário.

de abertura de capital impõe? Isso exige uma mudança de 
postura empresarial? 
Marino — Nosso posicionamento é muito amplo e é 
também uma forma de fazer negócios. De jeito nenhum 
vamos deixar de lado essa nossa postura social, econômi
ca e ambiental. Ou seja, ganha, ganha e ganha. Se todas 
as partes não ganharem, não é um negócio bom para a 
Natura. Todo mundo tem de ganhar. Nós só sabemos 
fazer negócios assim. Se quisermos fazer de outro jeito, 
não vamos conseguir, porque esse tipo de coisa faz parte 
da alma da Natura e, se alguém quiser fazer diferente 
disso, vai fracassar.

M&M — E por que os resultados diminuíram?
Marino — Bom, tudo é relativo. A Natura hoje é líder de 
mercado no Brasil, nas categorias em que atuamos. Se 
somarmos tudo, nós somos os líderes, e até chegar a essa 
liderança a Natura teve um crescimento que veio muito 
acima do mercado. No ano passado teve um crescimento 
em linha com o mercado. As ações caíram no começo de 
2007 porque foi um trimestre que não teve o crescimento 
esperado. Mas, de lá para cá, as ações se estabilizaram, 
já começaram a crescer em um patamar normal. O mais 
importante é você ter consistência. Quanto às ações, é 
mais uma questão de expectativa do que, de fato, de rea

começando. E temos a nossa loja na França, em Paris. 
Também estamos estudando o mercado norteamerica
no, que é muito grande.

M&M — Qual é a participação da área internacional nos 
negócios da companhia?
Marino — Ela representa 6% das nossas vendas. O Brasil 
representa 94%. Tem tudo para crescer ainda.

M&M — Como conciliar a cultura de sustentabilidade com 
a exigência por resultados a curto prazo que o processo 

o “estarbem” é você com os outros e com o resto do mun
do. E esse conceito passa por mais categorias e não só por 
cosméticos, perfumes e produtos pessoais. Cada vez mais, 
a forma com que você se alimenta, os seus hábitos diários, 
vão provocar o seu “bemestarbem”. Existe um espaço desse 
conceito para alimentos mais funcionais. Nós temos barri
nhas de frutas 100% orgânicas e que contêm 5% de fibras. 
Existem os chás, que são todos orgânicos, que não passam 
por um processo de ionização para tirar impurezas.

M&M — Quando a Frutífera será lançada no mercado ofi-
cialmente?
Marino — Não temos previsão ainda. Já não é uma novida
de que está em teste, mas nem nós sabemos quando.

M&M — Como está a estratégia de internacionalização da 
Natura?
Marino — A América Latina continua sendo o foco princi
pal. Na verdade, a expansão geográfica é uma de nossas 
estratégias, porque internacionalizar é expandir geogra
ficamente. Na América Latina atuamos na Argentina, 
Chile, Peru, Colômbia, Venezuela e México. Já existem 
países na região que estão começando a trazer resultados 
financeiros para a Natura, nos quais começamos a ter um 
market share razoável, e há outros em que ainda estamos 

M&M — Como ficam as outras mídias e as outras ações de 
comunicação?
Marino — Nós vamos aumentar os investimentos nas 
outras ações e nas demais emissoras, fora a Globo. Es
tamos revendo neste momento nosso plano anual, e aí 
nós vamos começar a alocar de maneira mais firme. A 
novela foi uma oportunidade que surgiu, apareceu e que 
não perdemos. Fechamos por três meses para testar o 
formato, mas deveremos continuar por mais tempo. 
 
M&M — Qual das três agências atuais da Natura é responsá-
vel pelo patrocínio da novela?
Marino — A Taterka, que hoje é a agência da Natura. Nós 
temos a Peralta StrawberryFrog como uma agência para 
a linha Bebê e Criança, que é um nicho de portfólio que 
queremos testar um pouco, até para fazer um ensaio 
dessas marcas com o perfil da agência. 

M&M — E a Lew’Lara? 
Marino — A Lew’Lara está saindo do nosso atendimento. 
Eles ainda estão fazendo o nosso merchandising na no
vela, mas eu diria que a Lew’Lara já não está mais com 
a Natura, essa relação já está chegando ao fim.

M&M — A agência que criou a campanha da linha Amor Amé-
rica é a Madre, da Argentina. Você vai trabalhar com eles para 
campanhas regionais?
Marino — Foi uma licença poética, de usar uma agência 
diferente para fazer um trabalho diferente. Eles ainda 
estão fazendo algumas coisas para essa campanha, mas 
nossa agência é a Taterka.

M&M — Como se diferenciar na comunicação no segmento 
de cosméticos?
Marino — A Natura tem uma linguagem própria. Essa 
linguagem está a serviço da marca Natura. E todas as 
submarcas se desenvolveram através dessa linguagem. A 
Natura está tão grande que cada uma dessas submarcas 
é maior do que muita empresa. Nós temos Ekos, Chro
nos, Todo Dia, Kaiak, Mamãe e Bebê, Natura Criança. 
Nós estamos acostumados a ver a realidade reportada, 
editada. O que está acontecendo no mundo é que as 
pessoas querem editar a sua realidade. Essa é a grande 
mudança. Se você pegar o comportamento de pessoas 
de 50 anos na internet, é um comportamento download. 
Se você pegar o comportamento das pessoas de 20 anos 
na internet, já é upload e download. Então a gente quer 
fazer parte do upload e do download. E a televisão é 
importante porque temos de entregar uma mensagem, 
mas queremos construir também. Todas as submarcas 
cresceram e se alimentaram da linguagem e do ambiente 
de comunicação Natura. 

M&M — Você não acha que chamar essas linhas de produtos 
de submarcas, de certa forma, coloca-as em um nível inferior 
de importância? A Unilever, por exemplo, tem diferentes 
marcas, como Lux, Seda e Dove, e não submarcas.
Marino — Eu falo submarcas porque a marca é Natura
Chronos, NaturaEkos, e não vamos mudar a hierarquia. 
A diferença é que a Unilever é uma empresa, a Dove, 
uma marca. A Natura é uma empresa, mas também é 
uma marca. E, por isso, ela vai ter submarcas. Só que 
cada uma delas tem de ganhar um território, uma lin
guagem, um ambiente. O banheiro de Ekos é diferente 
do banheiro de Todo Dia. 

M&M — Vocês estão entrando na área de alimentos sau-
dáveis, com a linha Frutífera. Quando ela será lançada no 
mercado?
Marino — Já está no mercado, em algumas regiões do interior 
de São Paulo, mas ainda em teste. A Natura acredita no “bem
estarbem”. O bemestar é você estar bem consigo mesmo, e 
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