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"A Natura quer ser menos exportadora e mais localizadora". Essa é a palavra de ordem da 
maior fabricante brasileira de cosméticos quando o assunto é expansão para o mercado 
externo. Ser mais "localizadora" significa ganhar tempo e dinheiro fechando parcerias com 
competidores locais que, de preferência, já tenham uma força de vendas pronta para trabalhar 
a marca Natura junto com a deles. A primeira experiência nesse sentido será anunciada 
oficialmente em 2 de dezembro com a guatemalteca Jaqueline Carol, uma empresa de venda 
direta de cosméticos, fundada há 27 anos, que tem produção própria e um time de 20 mil 
revendedoras. Além da Guatemala, a Jaqueline Carol atua em Honduras e El Salvador, 
mercados que movimentam juntos cerca de US$ 580 milhões ao ano em produtos de beleza.  
 
Perto das vendas da indústria brasileira de cosméticos e higiene pessoal, que beiram os US$ 
12 bilhões ao ano, os números da América Central parecem modestos demais. "Mas se 
somarmos esses pequenos mercados da América Latina onde a Natura ainda não está, como 
Uruguai, Costa Rica e Equador, a indústria de cosméticos vende cerca de US$ 1,5 bilhão ao 
ano", diz Pedro Villares, diretor de negócios da Natura para a América Latina, que engloba 
operações próprias no Peru, Argentina, Chile, México e Colômbia. Na Bolívia, a Natura opera 
com um distribuidor e, recentemente, encerrou a sua operação na Venezuela, devido à 
instabilidade política no país.  
 
O mercado latino-americano se tornou prioridade nos planos de expansão internacional da 
companhia, que desistiu, pelo menos temporariamente, de disputar grandes mercados como 
Estados Unidos e Europa. "Faz muito mais sentido trabalharmos a América Latina primeiro, é o 
que vai trazer mais retorno para o acionista", diz José Vicente Marino, vice-presidente de 
Negócios da Natura. "Temos que ter os pés no chão", diz Villares. Hoje, a empresa tem uma 
operação de venda direta na capital francesa, onde também possui uma loja. No acumulado de 
janeiro a setembro, a receita no exterior representou 7,2% do total, contra 5,7% do mesmo 
período de 2008. 
 
Segundo Villares, esta é a primeira vez que a Natura testa o modelo de vendas conjuntas com 
outra marca - uma estratégia diferente da adotada até hoje pela empresa, de implantar uma 
filial no país e de formar uma força de vendas local. Agora, não haverá filial em nenhum dos 
três países latino-americanos em que a Natura chega e a equipe de revendedoras já está 
montada. "Nosso esforço será o de convencer a maior parte das 20 mil consultoras a também 
comprar Natura, que será oferecida como uma marca premium, com preço cerca de 20% 
superior ao da Jaqueline Carol", diz Villares. Para isso, uma das ações que a empresa promove 
é oferecer uma viagem para o Brasil para 15 das 110 promotoras de vendas da fabricante 
guatemalteca, que poderão conhecer a sede da Natura, em Cajamar, Grande São Paulo.  
 
A fábrica de Cajamar tinha sido planejada para atender a demanda até 2015, mas já trabalha 
em três turnos e parte da produção da Natura é terceirizada. "É muito provável que a empresa 
comece a produzir no exterior, seja com operação própria ou de terceiros", afirma Marino. 
Segundo o executivo, a aproximação com parceiros locais ajuda a empresa também a definir o 
perfil do público de cada país. "No início de 2011 deve chegar ao mercado mexicano uma 
fragrância feita especialmente para as consumidoras locais, que preferem um produto mais 
sensual que as brasileiras, cuja preferência é pelas fragrâncias mais frescas", diz Marino.  
 
Mas a grande aspiração da Natura é chegar a um modelo de negócios regional "sem 
fronteiras", a exemplo do praticado hoje pela Jaqueline Carol. "A empresa tem um centro 
logístico unificado", explica Villares. Em um único espaço, a Jaqueline Carol recebe o pedido, 
separa os produtos e coloca a encomenda na caixa que será enviada à vendedora. "A empresa 
tem um acordo aduaneiro para a América Central, que lhe permite enviar diversas caixas 
picadas para Honduras e El Salvador", diz Villares. Segundo ele, a Natura poderia, por 
exemplo, usar a infraestrutura em Canoas (RS) para suprir parte da demanda na Argentina. 
Mas não é viável passar pela alfândega com várias caixas, já endereçadas para as consultoras, 
diz ele.  
 



"Nos países da América Latina, como eu não tenho acordos aduaneiros, preciso mandar pallets 
de produtos, ter um estoque em cada país e uma operação de separação", diz Villares. 
"Provavelmente, se a empresa estivesse na Europa, faria como a Jaqueline Carol". 
 
Na América Central, a Natura inova ao lançar a marca já com uma campanha de mídia, na TV 
e meio impresso. "Nos outros países, eu tinha que esperar pela chegada dos produtos e pela 
formação da equipe de vendas", diz Villares. Agora, a expectativa é que guatemaltecas, 
salvadorenhos e hondurenhos já possam presentear os produtos da marca no Natal. As 
revendedoras vão ganhar amostras de linhas consagradas, como Chronos, para distribuir às 
clientes. Villares, que estudou com afinco o mercado de vendas diretas na América Latina, 
afirma que a empresa vai aguardar os resultados da parceria inédita para buscar outras 
iniciativas semelhantes.  
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