
ParafundadordaNatura,
estratégiademarketing
daempresaprecisaser
coerentecomos
conceitosquedefende

SEGUNDA-FEIRA
Mídia
e Publicidade

TERÇA-FEIRA
Microempresas

QUARTA-FEIRA
Projetos Sociais

QUINTA-FEIRA
Carreiras

SEXTA-FEIRA
Agronegócios

SÁBADO
Tecnologia

LuizSeabra:Fundador e presidente do conselho de administração daNatura

MÍDIA&PUBLICIDADE

Entrevista
Google
predomina
noBrasile
naÍndia

FILOSOFIA– ‘Háatalhosnomarketingmas,paranós, a coerênciaé fundamental’, dizSeabra

INTERNET

‘Lealdade
comocliente
temdeser
prioridade’

Marili Ribeiro

Antonio Luiz da Cunha Sea-
bra, presidente do conselho da
indústria de cosméticos Natu-
ra, no auge do sucesso da em-
presa, afastou-se da rotina dos
negócios. Passou um tempo fo-
ra do País e só voltou a acom-
panhar o centro nervoso das
decisões a partir de meados do
ano passado, depois de os indi-
cadores econômicos da empre-
sa exibirem um descompasso.
Acostumada aos elogios

constantes e apontada como
referência de empreendimen-
to bem-sucedido, a Natura via
seus resultados financeiros de-
sagradarem. Em 2007, as
ações da companhia haviam
perdidomais de 40% do seu va-
lor. Foi o sinal de alerta para
que o fundador e um dos con-
troladores da empresa reto-
masse o que pode ser conside-
rada a alma desse competitivo
mercado: o marketing, área
aonde a empresa vai investir a
mais inéditos R$ 400 milhões
em dois anos, até 2010.
Seabra gosta da tarefa. Qua-

renta anos depois de começar
a Natura, segue explicando os
conceitos filosóficos que de-
ram “alma” ao seu negócio.
Usa o mesmo tom amigável e
sereno desenvolvido para cati-
var as hoje 740 mil vendedo-
ras da linha de produtos da em-
presa. A Natura faturou no
ano passado R$ 4,9 bilhões. A
reestruturação operacional pe-
la qual vem passando desde a
crise, aliada ao maior desem-
bolso em marketing, começa a
dar resultados. Na área de
marketing, uma das novidades
da empresa é o Projeto Oscar
Freire – referência à rua na ca-
pital paulista onde a empresa
nasceu, em um pequeno espa-
ço antes ocupado por uma bor-
racharia.
A ideia do projeto é chamar

o consumidor a opinar sobre
quais produtos da marca quer
ver reeditados. A primeira sa-
fra, com seis itens, traz de vol-
ta os perfumes Shiraz, a linha
Vegetal para cabelos e o sabo-
nete líquido Bothânica.

QualéapropostadoprojetoOscar
Freire?
A ideia surgiu em um almoço
no Dressing (restaurante pau-
listano), onde uma cliente me
disse que tinha muita saudade

de um xampu vegetal, pergun-
tou por que ele havia saído de
linha e pediu que fosse relança-
do. Criamos então uma comu-
nidade na internet para que os
consumidores escolhessem os
produtos que gostariam que re-
tornassem. Nesta primeira eta-
pa, foram selecionados seis
produtos que estão chegando
agora ao mercado. São produ-
tos relançados por um perío-
do. Os que tiverem demanda,
voltam para o catálogo.

É uma nova estratégia de marke-
ting ir direto ao consumidor? Qual
o peso do marketing na operação
daNatura?
Não sei mensurar onde termi-
na ou começa o marketing. Ele
permeia tudo. Só não consigo
conceber para a Natura um
marketing que não seja coeren-
te com as crenças que nos com-
prometem com o mundo. Fu-
gir delas poderia resultar em
êxitos episódicos. Há atalhos
no marketing mas, para nós, a
coerência é fundamental. A
concorrência é acirrada no se-
tor. Tem uma moçada, que
vem dos MBAs da vida, que já
chega com aquele jeito de “kil-
ler”, quer sair atrás de todo o
êxito possível. Mostramos que
queremos vender, mas sem
nos pautarmos por esse concei-
to “matador”. O nosso negócio
é uma via de duas mãos, onde
a lealdade de nossas trocas
com o consumidor tem de ser
uma prioridade.

Por que essa volta ao passado?
A Natura é uma empresa que
começou modesta. Sem recur-
sos, mas com paixão. Quando
aos 25 anos fui trabalhar com
cosméticos, havia um precon-
ceito de que esse universo era
apenas feminino e superficial.
Na época, percebi que, muito
além da futilidade sugerida, o
cosmético poderia ser instru-
mento de proximidade com o
corpo. Iniciei uma pesquisa so-
bre o tema e vi que desponta-
vam estudos em torno de um
maior conhecimento sobre o
que é viver nesse “território
que habitamos”. Cuidar do cor-
po, por exemplo, é revigorar a
autoestima. O que me estimu-
lou desde o inicio foi perceber
que a indústria do setor, mes-
mo fazendo propaganda sobre
isso, não fazia isso. Afinal, o
melhor instrumento para ven-
der um produto é tentar pro-
meter algo. E esse algo prome-
tido foge da possibilidade real.

Foi assim que surgiu o conceito da
belezapossível que pauta a comu-
nicaçãodaNatura?
Creio que sim. Foi um choque
me deparar com uma famosa
mensagemda época que prega-
va a ideia do “eterna 27”. Fi-

quei perplexo com a esperteza
e o apelo à mentira. A distor-
ção do “eterna 27” atenuava
uma angústia, mas afastava as
pessoas do que é a natureza e
o que é natural. Isso inspirou
uma das bandeiras da Natura.
No começo parecia estranho,
mas depois foi sendo incorpo-
rado por todos.

Comoessa ideia se difundiu?
Na lojinha da Oscar Freire,
que naquele tempo estava mui-
to longe de ser o endereço

fashion em que se transfor-
mou hoje, foi onde dei início ao
desenvolvimento desse concei-
to, aliando produto a relaciona-
mento. Era lá que explicava às
compradoras as característi-
cas da nossa linha artigos. A
iniciativa foi bem-sucedida, a
partir da divulgação boca a bo-
ca dos clientes, que formavam
fila na rua, e que chamou a
atenção demédicos e esteticis-
tas sobre os cosméticos que de-
senvolvíamos. Foi assim que
se formou uma rede de interes-

ses que, mais à frente, deu ori-
gem à venda direta, porque
não era possível continuar só
com uma lojinha. A saída era,
ou adotar o sistema de fran-
quia ou ampliar a ideia da con-
sultoria de produtos. Optamos
pela segunda ideia.

Porqueaempresaaumentouos in-
vestimentos emmarketing?Serão
R$ 400 milhões adicionais até
2010.
Tem uma derivação do que es-
tá acontecendo nomercado, os
concorrentes estão ampliando
seus investimentos, o que exi-
ge um posicionamento da em-
presa. Há também a celebra-
ção dos 40 anos, com o que o
projeto Oscar Freire está rela-
cionando. Não sabemos que re-
torno de vendas ele vai dar.

Porqueadecisãodadescentraliza-
ção da gestão com autonomia de
marketing?
As unidades de negócios e as
regionais são recentes e revolu-
cionárias na nossa estrutura.
Estamos transferindo respon-
sabilidades e delegando. Isso
deve trazer um vigor no diálo-
go e na ação sem precedentes
na empresa. Fundamentalmen-
te, trata-se de atribuição de
responsabilidades, o que fará
com que a empresa seja perce-
bida pelo cliente final como

muito mais ágil. Com isso,
teremos atendimento de de-
mandas regionaismais rapi-
damente.

Como está indo a reestrutura-
çãoda empresa?
Estamos chegando onde
queríamos. Mas reestrutu-
ração sugere desconforto. O
que eu diria é que a empre-
sa está ficandomais ilumina-
da, mais do que em qual-
quermomento do nosso pas-
sado, como decorrência des-
se processo de mudanças.
Se a gente avaliar os dados,
eu fico pensando por que ga-
nhou tal dimensão. A empre-
sa não deixou de crescer,
houve apenas um trimestre
mais sombrio em 2007. Isso
mostra como essa questão
de mercado e dos analistas
é relativa e instigante. A
questão da nossa crise me
pareceu muito ligada ao
stress de crescimento que
nos tínhamos tido. A empre-
sa chegou ao seu limite, coin-
cidindo com um trimestre
menos favorável, houve en-
tão uma avaliação demerca-
do negativa. Surgiu uma
sombrinha no horizonte e is-
so ficou mais interessante
de se avaliar do que mais
um prêmio ganho pela em-
presa. ●

Miguel Helft
SÃO FRANCISCO

Édifícil negarqueoGoogle tem
opredomíniodainternetnosEs-
tados Unidos, onde a compa-
nhia é responsável por dois ter-
ços de todas as buscas feitas na
internet, possui o YouTube,
queédezvezesmaispopulardo
queoseuconcorrentemaispró-
ximo,eéanúmeroumemáreas
comomapas e bloggers.
Nototal,osusuáriosda inter-

netnosEstadosUnidosgastam
9%do seu tempo usando algum
serviço Google, de acordo com
a empresa ComScore.
Mas há lugares onde o Goo-

gle é muito mais dominante.
Principalmente na Índia e Bra-
sil, com base nos novos dados
daComScore.
Nesses países, para cada ho-

ra passada online, cerca de 18
minutos são num serviço Goo-
gle.
Para ser exato, Google res-

pondeporquase30%dosminu-
tosonlinedespendidosporuma
pessoanoBrasil equase29%na
Índia. Em terceiro lugar está a
Irlanda, com 16%.
A média global costuma ser

de 9,4%, que é ligeiramente
maior do que nos Estados Uni-
dos.
A liderança do Google sobre

seus rivais no Brasil e na Índia
em parte é resultado de uma
anomalia: a sua rede social, o
Orkut, que tem fracassado em
praticamente todas as partes
do mundo, é a número um nos
dois países. Mas o Orkut é ape-
nas uma parte dessa história.
No Brasil, Google captura

quase 90% de todas as buscas,
71% do tempo gasto em mapas
(comparado com apenas 42%
nos Estados Unidos) e 43% do
tempo passado em blogs (com-
paradocom30%entreosameri-
canos).
Na Índia, ele responde por

88%dasbuscas,64%dosmapas
e 48% dos blogs.
Andrew Lipsman, diretor de

análise do setor, da ComScore,
diz que o predomínio doGoogle
nesses países tem razões histó-
ricas. Para ele, embora em la-
dos opostos do mundo, no caso
da internet, ÍndiaeBrasil sede-
senvolveramparalelamente.
“Parte da explicação está no

fato de que o Google surgiu em
cenanomomento emque esses
mercadosestavamsedesenvol-
vendo”,dizele. “Àmedidaqueo
Googlesetornouo instrumento
debuscapadrão, amarca se es-
tendeu para os outros servi-
ços.”
Naturalmente existem ou-

tros países onde o Google não
conseguiu superar marcas lo-
cais – especialmente na China,
o mercado de internet com o
maior número de usuários, on-
de ele fica atrás do Baidu, e na
Rússia, onde o Yandex é o ins-
trumento de busca dominante.
Mas,globalmente, a Índiaes-

tá em sétimo lugar, e o Brasil
em nono, em termos de uso da
internet. E são dois dos merca-
dosquecrescemcommaisrapi-
dez. Obviamente, esse cresci-
mento é de bom augúrio para o
Google, pois indica que ele ain-
da tem muito espaço para am-
pliar seu domínio nos Estados
Unidos. E deixa claro como é
grandeodesafioparaumarival
comoaMicrosoft competir glo-
balmente com ele. ● THE NEW

YORK TIMES

‘Mudanças estão
deixando a
empresa mais
iluminada’
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