
UMA VITRINE PARA 
A AMÉRICA LATINA 
Presidente da Natura vai comandar a federação 
mundial, divulgando a região e o uso de redes sociais 

Alessandra Carlucci, presi-
dente da Natura, tornou-
se o primeiro brasileiro 

a comandar a World Federation 
of Direct Selling Associations 
(WFDSA), a federação que reúne 
as 70 associações de vendas di-
retas no mundo. Recebeu o car-
go de Andréa Jung, a presidente 
mundial da Avon, uma das mu-
lheres mais poderosas do mun-
do, em evento da federação rea-
lizado em outubro, na cidade de 
Istambul, capital da Turquia. 

Para ele, estão claros quais 
são as estratégias e os desafios 
que terá pela frente nos próxi-
mos três anos no comando da 
entidade. Conta que deve traba-
lhar para divulgar mais as chan-
ces de negócios nos mercados 
da América Latina e diz que as 
redes sociais podem (e devem) 
alavancar o setor de vendas por 
catálogo. Numa comparação 
curiosa, Carlucci diz que "o futu-
ro da venda direta está em unir 
o melhor da Amazon e do Face-
book". A seguir a entrevista: 

Como o senhor avalia esta opor-
tunidade de comandar a federa-
ção mundial? 

Modestamente falando, é 
um enorme aprendizado. Eu e a 
Natura estamos envolvidos nos 
trabalhos da federação há mui-
to tempo. Agora, nós temos uma 
chance de ficarmos próximos 
das grandes empresas globais 
do segmento, que enfrentam 
desafios importantes em merca-
dos como a China, índia, Rússia, 
entre outros. É uma oportuni-
dade também de mostrar mais 
explicitamente as chances de 
negócios na América Latina. 
Isso é algo relevante no trabalho 
que vamos fazer. Teremos a pos-
sibilidade de apresentar melhor 
a região e mostrar que há espa-
ço para novos negócios. E nova-
mente de forma bem modesta, é 
fato que a Natura é uma empresa 
vitoriosa. Com atuação apenas 
na América Latina e na França, 
lembrando que na França a ope-
ração é pequena, acredito que 
a Natura alcançou um protago-
nismo na região, que acabou me 
levando agora a ocupar essa po-
sição. Somos uma empresa que, 
ao contrário de outras grandes 
multinacionais que a tuam em 
nichos específicos, crescemos 
a tuando em um segmento de 

considerável importância. Não 
somos uma empresa de nicho, 
e falo isso sem desmerecer nin-
guém. É apenas para explicar 
que criamos uma operação im-
portante, que se reflete na posi-
ção a ser ocupada por mim. 

Como o senhor imagina esse tra-
balho de maior integração entre 
Brasil e América Latina e os ou-
tros países da WFDSA? 

Conversamos com as empre-
sas, e os empresários dizem que 
o Brasil é um mercado enorme, 
mas não parece tão óbvio fazer 
negócios no país. Eles dizem 
isso por desconhecimento cul-
tural, em parte, e pelas dificul-
dades em estabelecer um negó-
cio no Brasil. Não conseguimos 
achar facilmente mão de obra 
de alta qualidade no país, por 
exemplo. É mais fácil recrutar 
um executivo de alto escalão na 
Europa do que no Brasil. O fato 
é que, como já conhecemos as 
dificuldades do país e da região, 
eu acredito que, ocupando essa 
posição, fica mais fácil mostrar 
o que os países latinos têm a ofe-
recer e como é possível driblar 
possíveis limitações existentes. 

POR A D R I A N A MATTOS 
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Existe alguma outra iniciativa 
que o senhor pretende trabalhar 
futuramente na federação? 

Acho que teremos uma chan-
ce boa de ampliar a voz de em-
presas regionais, de pequeno 
e médio portes, dentro da or-
ganização mundial . O próprio 
fato de nos terem oferecido a 
chance de liderar a WFDSA dei-
xa claro que existe espaço maior 
para que empresas como a Natu-
ra, que surgiu em um país em 
desenvolvimento, ganhem ter-
reno nas discussões envolvendo 
o mercado. Na composição dos 
grupos que coordenarão a enti-
dade, estão as grandes empre-
sas, e elas precisam estar, por-
que do contrário a associação 
perde representatividade, mas 
existem também companhias 
menores e de países asiáticos, 
por exemplo. Isso é sinal de que 
há possibilidades de uma mes-
cla maior entre as companhias. 
O objetivo é dar uma força extra 
para a integração das empresas. 
Acredito que nos últimos seis 
anos houve uma melhora sig-
nificativa nessa integração, mas 
podemos avançar ainda mais. 

Quais questões devem ser estra-
tégicas para o setor em seu perí-

odo à frente da federação? 
Temos quatro pontos no nos-

so plano estratégico estabeleci-
do em 2007: promover a ética na 
indústria; aumentar o alinha-
mento e a integração entre as 
empresas; melhorar os processos 
de governança e estrutura entre 
a WFDSA e as DSAs (associações 
regionais), fazendo-as ficarem 
mais fortes, e fortalecer a ima-
gem da venda direta. Tivemos 
um foco ainda maior na promo-
ção da ética e na relação entre a 
federação e as associações. Am-
bos foram muitos abordados nos 
últimos anos e devem continuar, 
mas o que vai ganhar peso, e não 
estava escrito no plano, é como 
temos a chance de inovar na pro-
posta de valor da venda direta, 
utilizando a tecnologia e o fenô-
meno das redes sociais. 

Como isso pode ser feito? 
Nós vamos avançar, mas ain-

da não posso detalhar. O fato é 
que acreditamos que a venda 
direta é o canal mais bem prepa-
rado para usar as tecnologias de 
comunicação, porque isso ainda 
é pouco usado por nós. 

Mas isso não pode gerar algum 
ruído no mercado? Maior inves-

timento em mídias on-line não 
pode acabar fortalecendo as 
vendas pela internet? 

Esse dilema ficou para trás há 
dez anos. Discutia-se que a in-
ternet iria acabar com as vendas 
diretas. Isso nunca aconteceu e 
o setor só se fortaleceu. A rede 
social não é uma ameaça. Esse é 
um tema que vai entrar na agen-
da. Acreditamos que a rede social 
pode alavancar a venda direta, 
melhorando serviços, dando 
maior informação para as con-
sultoras, entre outros aspectos. 
De forma simbólica, quero dizer 
que a venda direta pode unir o 
melhor da Amazon, que é a dispo-
nibilidade de serviços e a pratici-
dade, com o melhor do Facebook, 
que é a qualidade das relações. A 
soma das duas coisas pode ser o 
futuro da venda direta. 

Nesses períodos de ajustes da 
economia internacional, com 
crises financeiras e reorganiza-
ção das potências econômicas, o 
mercado de vendas diretas deve 
crescer em importância? 

É fácil imaginar que, com as 
dificuldades de crescimento do 
emprego no mundo, a venda di-
reta tende a ocupar um espaço 
natural. E isso dentro das mais 
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variadas formas e níveis de com-
pensação que a venda direta cria 
para os envolvidos nesse traba-
lho. Há variações de ganhos e 
chances de ampliar os ganhos ao 
longo do tempo. 

A questão de inclusão social é 
algo que vocês repetem há mui-
tos anos no Brasil. Na federação 
não se tem essa percepção? Isso 
é parte da sua plataforma? 

O discurso não é novo, mas em 
alguns países o estágio de desen-
volvimento da venda direta é me-
nor do que no Brasil. A Turquia, 
por exemplo, não está no come-
ço, mas está em uma fase menos 
avançada na comparação com 
o Brasil. Na China, de certa for-
ma, o negócio está começando, 
quando pensamos num conceito 
maior de indústria. Obviamente 
que, quando a China entrou no 
ranking mundial do segmento, 
como aconteceu no ano de 2010, 
ela ocupa o terceiro lugar na lista 
geral de países, mas o segmento 
deve ter dez ou 15 anos por lá. En-
tão, o discurso não é novo, mas 
ele começa a ganhar espaço mais 
relevante em outros países. 

De certa forma, a Natura vem 
caminhando na estratégia de 

se tornar uma empresa global. 
Ao mesmo tempo, aparece a 
chance para comandar a maior 
entidade do setor. Isso pode ser 
bom nesse processo de globali-
zar mais a Natura? 

As coisas não foram plane-
jadas milimetricamente. Elas 
acabaram acontecendo. A mi-
nha participação na primeira 
reunião geral da WFDSA foi há 
cinco ou seis anos e, antes de 
mim, os fundadores da empresa 
participavam ativamente dos de-
bates na entidade. Nos últimos 
anos, passamos a ter uma pre-
sença mais forte no "operating 
group", o grupo de operação da 
federação. Entendemos que era 
nossa responsabilidade apren-
der e mostrar o que fazíamos. 
Aconteceu porque tinha que 
acontecer. Por outro lado, con-
tinuamos com uma vontade de 
ir transformando a nossa marca 
em um marca global. Fizemos 
uma expansão mais planeja-
da na América Latina por meio 
do nosso modelo de negócio e 
acreditamos que a marca Natura 
possa estar em outras partes do 
mundo. Não temos nada dese-
nhado, porque achamos que isso 
tem que ser feito com parcerias. 
O fato de desembarcar no Brasil, 

e aí ir tentando ver se vai dar cer-
to, não funciona. Por outro lado, 
pensamos que, se conseguirmos 
parcerias ou alianças, há espaço 
para nossa proposta de valor ser 
vitoriosa. É comum ouvirmos 
perguntas de quando iremos en-
trar em vários países. Agora, isso 
não serve para muita coisa, ape-
nas para o nosso ego. 

Como o senhor avalia o atual 
desempenho do setor no mun-
do hoje? 

Os números mostram um 
crescimento de um dígito e é 
algo positivo. Se olharmos em 
um prazo um pouco mais exten-
so, algo como de dez anos para 
cá, a alta tem sido de 4% a 4,5% ao 
ano. É uma taxa alta comparada 
com os números do mercado de 
vendas de produtos para beleza e 
cosméticos no varejo tradicional. 
Nesse segmento, segundo dados 
da consultoria Euromonitor, o 
crescimento é bem menor. Temos 
que analisar levando em conta 
essa base de comparação, e esta-
mos indo muito bem. Esse cresci-
mento de um dígito é percebido, 
se excluirmos a China da nossa 
base de crescimento na venda 
direta. Ao incluirmos o mercado 
chinês, a alta é muito maior. 
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Text Box
Fonte: Valor Setorial, São Paulo, p. 26-29, out. 2011.




