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Vendas diretas 
consolidam o sucesso 
da Natura Cosméticos 
e a tornam líder 
deste sistema de 
negócio no país 
POR SILVIA DALP ICOLO 



á quem diga que a melhor 
propaganda é aquela feita 
pelo boca a boca. Mas o 
que poucos sabem é que 

as vendas com essa abordagem mais 
"intimista" também podem ser res
ponsáveis pelo sucesso de uma empre
sa. A prova de que a fórmula pode dar 
muito certo é a Natura Cosméticos. A 
marca, que está presente em diversos 
países da América Latina e também na 
França, é líder no setor da venda dire
ta, graças ao trabalho de milhares de 
consultoras que fazem as vendas com 
o catálogo de produtos. 

Para comprovar ainda mais a cre
dibilidade da companhia, ela foi elei
ta a mais inovadora do ano e recebeu 
0 Prêmio FINEP (Financiadora de 
Estudos e Projetos) de Inovação, na 
categoria Grande Empresa. 

Em 2010, a empresa faz 40 anos 
e alcança um número importante: 
1 milhão de consultoras, sendo 815 
mil somente em território nacional e 
150 mil nos demais países de atuação. 
Os colaboradores são responsáveis 
por incluir os produtos da marca 
em 50,4% das casas brasileiras. Para 
conhecer mais sobre este mode
lo de negócio, que colocou de vez a 
empresa no cenário nacional, a 
Carreira & Negócios conversou com 
o vice-presidente de Negócios da 
Natura, José Vicente Marino. 

José Vicente Marino: A Natura man
teve por quatro anos (de 1970 a 1974) 
uma loja em uma antiga borracharia 
na rua Oscar Freire. O atendimento 
era feito pelo próprio Luiz Seabra, fun
dador da empresa, e inspirou o siste
ma de consultoria e venda direta. Aos 
poucos, a Natura aumentou o número 
de lançamentos, começou a aparecer 
na mídia e lançou seu primeiro catá
logo. No final deste processo, ampliou 
seu público consumidor. 

Marino: Sim. O aumento de consultas 
personalizadas feitas a Luiz Seabra e 
a procura dos produtos Natura leva
ram, à criação de ações junto a esteti
cistas e distribuidoras independentes, 
que foram selecionadas entre as pró
prias clientes. Essas ações são consi
deradas as primeiras manifestações 
do sistema de venda direta adotado 
pela Natura. Em 1974, a empresa op
tou definitivamente por este método, 
resultando no fechamento da loja e 
na criação da Pró-Estética, a primei
ra distribuidora exclusiva no mercado 
paulista. O surgimento do primeiro 
catálogo foi de suma importância. Ele 
continha informações detalhadas so
bre a forma de utilizar os produtos e 
devido a isso se tornou uma ferramen
ta importante para as consultoras no 
atendimento às suas clientes. Logo de
pois, a Pró-Estética criou uma área de 
atendimento para ampliar o relacio
namento com as consultoras. 

Marino: As consultoras Natura (CNs) 
são responsáveis pela qualidade e pe
la aproximação com os consumidores 
finais. São elas também que levam os 
valores e crenças da empresa para os 
clientes. Para se ter ideia da impor
tância das CNs, o índice de aquisição 
dos produtos Natura, medido pelo 
Ibope, atingiu 50,4% dos lares brasi
leiros. Esses números influenciam di
retamente nos resultados da compa
nhia, que registrou lucro líquido de 
R$ 190,2 milhões no ter
ceiro trimestre de 2009. 
O aumento do número 
de CNs reflete no au
mento do número de 
clientes. 



Marino: Quando uma pessoa ingressa 
na consultoria Natura, o primeiro trei
namento é chamado de "Boas-Vindas". 
Nele, a nova CN aprende e tem contato 
com a filosofia da empresa e seu método 
de negócio. Até o 7o ciclo (nome dado ao 
período de vendas), ela precisa passar 
pelo treinamento chamado "Paixão por 
Produtos", queé quando ela aprende so
bre os produtos da empresa. 

Marino: Um exemplo dessa evolução 
é a publicação especial "Ser Natura", 
criada com o objetivo de aproximar a 
empresa ao seu público. Além de infor
mar e capacitar as consultoras sobre os 
produtos, a revista trazia notícias ins
titucionais sobre a Natura. Outra ação 
da companhia foi implantar a Central 
de Atendimento Natura (CAN), des
tinada ao atendimento das consul
toras, para captação de pedidos e ou
tros atendimentos relacionados à ati
vidade. O CAN significou uma grande 
profissionalização para a empresa e 
permitiu que as consultoras fizessem 
diretamente seus pedidos por meio de 
um atendimento digital. A criação do 
Encontro Natura também foi uma im
portante ferramenta no relacionamen
to com as consultoras e permitiu seu 
acesso aos principais lançamentos de 
produtos. No ano seguinte, a compa
nhia lançou seu primeiro site em que 
são encontradas diversas informações 
sobre seus produtos e crenças. Outra 
iniciativa que a Natura realizou foi a 
parceria com o Senac para a realiza
ção de treinamentos de suas consulto
ras. A ideia dos cursos é capacitar a for
ça de venda não só para a atividade de 
consultoria, mas também tornando-as 

melhores profissionais e aumentando 
suas possibilidades profissionais. 

Marino: As cinco Casas Natura - uni
dades Vergueiro, Santo Amaro, Osasco, 
Itaquera e Guarulhos -foram criadas 
exatamente com este objetivo e tam
bém com o de aumentar sua produti
vidade e ampliar o canal de vendas da 
empresa. Dentro de um conceito iné
dito no segmento de cosméticos e de 
venda direta, as Casas Natura fortale
cem o relacionamento das consultoras 
com os consumidores e também com a 
marca. Essas casas ainda são destina
das à realização de encontros, cursos, 
lançamentos e treinamentos das CNs. 

Marino: Em nosso último balanço, 
feito em outubro de 2009, alcança
mos a histórica marca de 1 milhão 
de consultoras. São 851 mil no Brasil 
e mais de 150 mil nas operações in
ternacionais. Um dos motivos apon
tados como responsável por esta evo
lução no número total de consultoras 
nas operações do Brasil e da América 
Latina foi a criação do programa 
Consultora Natura Orientadora 
(CNO) que passou a oferecer uma 
nova oportunidade de ascensão pro
fissional para sua força de venda. A 
implantação dessa atividade tem o 
papel de atrair potenciais candida
tas à consultoria e orientá-las em 
seu trabalho cotidiano. 
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