
TRÊSPERGUNTASA...

José Vicente Marino, vice-pre-
sidente de negócios da Natura,
une a visão de marketing neces-
sária para preservar a posição
de vanguarda de sua empresa
no segmento de vendas diretas
e ao mesmo tempo enfatiza a
urgência de ações que neutrali-
zem o materialismo marcante
no dia a dia da sociedade.

Marino dá este enfoque à
conversa ao comentar o lança-

mento da linha Natura Vôvó,
que se baseia em uma visão de
vida em que as qualidades de
ontem se aperfeiçoam e inspi-
ram o amanhã.

A Natura propõe tratar dessa
relação por meio de produtos
feitos especialmente para os
avós de todas as idades. Dois
perfumes (colônias feminina e
masculina), sabonete líquido e
hidratante cremoso para o cor-
po, creme para massagem de
mãos e braços e um álbum fo-
ram criados para inspirar as
lembranças pela memória olfa-

tiva, oferecer cuidados diários
que tragam conforto para a pe-
le dos avós e promover mais
proximidade física entre avós e
netos. Apesar do termo Vôvó,
nada de enfatizar propriedades
antissinais, diz o executivo,

“São mesmo voltados para
despertar emoção e reflexões
sobre o quanto é bom o diálogo
das gerações, como ocorre em
sociedades bem estruturadas e
nas quais há respeito às tradi-
ções e bem-estar social, onde
se preservam os elos do tem-
po”, afirma Marino. ■

Organizadores do Festival
de Sopas da Ceagesp, em São
Paulo, admitem que o evento
entrou definitivamente para o
calendário gastronômico daquele
centro de comercialização.
Retoma-se o prestígio de quando
— na década de 60 e 70 — era
famosa a Sopa de Cebola do
Ceasa. O chef Ivair Felix é o
responsável pela manutenção da
tradição e dos sabores da atração
destes dias de frio. O preço
básico da sopa, servida à vontade
do cliente, é de R$ 19,00.

Com mais de 1,2 milhão
de consultoras e quase
7 mil colaboradores,
esta força de vendas
permite à empresa consolidar
participação no mercado.

O envolvimento no cotidiano
do consumidor é adequado
ao perfil do mercado
nacional. Fora do país,
isto também é válido?
Natura é internacional, porém é
marca brasileira. Como o Brasil e

seus produtos têm boa imagem
no exterior, nossa empresa
também faz parte deste sucesso.

Além do ganho em termos
de marketing, dá para
mensurar os benefícios
que a empresa terá
com uma filosofia mais
focada na questão social?
Sabemos da importância de
reverenciar a cultura que
deu origem às nossas vidas.
O produto não deve trazer

apenas benefícios cosméticos
a quem usa. Queremos que as
pessoas sejam levadas a pensar
na proposta que motivou a
criação desta linha de produtos.

Faz parte do programa
de responsabilidade
social, não?
Quando a sociedade
se afasta das origens e
valores é responsabilidade
de todos preservar condições
para a reaproximação.

Smartz School, é a novidade
do Grupo Multi que tem marcas
como Wizard, Yázigi, Microlins,
Skill, S.O.S, Bit Company e
outras. É uma minifranquia
que atenderá estudantes do
ensino fundamental e médio
com aulas de reforço em
português e matemática.
Objetivo é, em dois anos, ter
uma clientela de 30 mil alunos.
A previsão é de abertura de
360 unidades e as dez primeiras
ficam no interior paulista e
Norte e Nordeste do país. Para
ser um minifranqueado é preciso
investir R$ 20 mil reais.

O frio chegou e o vestuário
próprio desta estação não
reflete, ainda, o custo de
algumas matérias-primas
usadas nas confecções. Assim é
como a indústria têxtil entende
a evolução dos preços no varejo.
É que o algodão, por exemplo, teve
180% de aumento e registrou
a maior cotação dos últimos
140 anos. Fernando Pimentel,
que preside a Associação
Brasileira da Indústria Têxtil e de
Confecção, acha que o reajuste
de preços é menor em relação
ao custo final do vestuário.
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Vice-presidente de
negócios da Natura
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CONSUMO POPULAR

Linha de cosméticos traz
mensagem que valoriza o
respeito entre as gerações

Nosso princípio é,
primeiro, nos
encantarmos com o
cliente, para depois
procurar encantá-lo
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Natura Vôvó prepara um
lançamento para despertar o afeto

...JOSÉ VICENTE MARINO
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