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“A gente tem uma
civilização para refundar”
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Aos 15 anos, ele já trabalhava. Começou como trainee e, oito anos depois, chegou a superintendente na Remington
Rand. Depois, foi gerente de um laboratório de cosméticos. Esse mundo que se abria para ele, aliado a seus estudos e
percepções, o levaram a lançar seu próprio negócio. Assim, Luiz Seabra fundou em 1969 a Natura, líder do setor com
receita líquida superior a R$ 6,3 bilhões. Desde sua fundação, ela segue um posicionamento que coloca a cosmética
como veículo de transformação das pessoas e que valoriza as relações humanas. Nessa base também se alicerçam
princípios que a fizeram ter projetos ligados à sustentabilidade, à cultura e ao bem-estar, conceito associado à marca.
Como diz Seabra, a Natura nasceu comprometida com a causa da vida. Como prova de que o caminho adotado tem
feito sucesso, a empresa foi sido escolhida no início do ano como a segunda mais sustentável do mundo (atrás da
companhia belga de tecnologia Umicore) no ranking Global 100, da organização Corporate Knights.
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Por LENA CASTELLÓN lcastellon@grupomm.com.br

Ter uma causa
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Há empresas que ainda pensam como
nos séculos 19 e 20. Acham que existem para gerar valor a seus acionistas e
produzir riqueza para o empreendedor.
Uma empresa existe para atender a necessidades, não apenas as do dono. O
que viabiliza a companhia é quanto mais
e melhor ela atender a essas necessidades, mais a sociedade vai credenciá-la.
Tudo nos mostra que o fenômeno da vida é um encadeamento de relações. É assim que conceituamos a primeira crença da Natura. No nosso entender, você
tem de saber servir com ética. Acredito
que a gente tem uma civilização para refundar. A civilização que está aí condena o mundo ao esgotamento de recursos naturais, à exploração de povos, ao
forte manipulando minorias. Por isso, o
fundamental é o compromisso ético com
o outro, do colaborador à sociedade como um todo. Isso é atender não apenas
aquilo que o século 21 pedirá das empresas como também a possibilidade de se
pensar algo articulado em muitos lugares, que é a necessidade de outra forma
de organização civilizatória.
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Servir com ética

Arthur Nobre
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Acho maravilhoso que as empresas tenham causas. A causa da Natura tem a
ver com sua razão de ser, que tem a ver
com o que chamamos de crenças da Natura. Em função dessas crenças, temos esta ou aquela causa. Mas mais importante do que a causa ambiental ou social é a
causa da vida. Costumo mencionar que,
depois de escrita a razão de ser da empresa, ela me parecia ser uma releitura
de uma emoção que senti na adolescência ao ler Plotino (filósofo considerado
fundador do neoplatonismo). Uma visão
que fala da importância do todo — apenas por meio do todo é que a gente pode
realmente conhecer e beneficiar a parte.
E não o contrário, como a gente vem vivendo nos últimos 300 anos com a evolução que tivemos a partir do Iluminismo,
mas que conduziu cada vez mais para
a fragmentação, para o individualismo.
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Desafio no mundo corporativo

É difícil implantar esses pensamentos nas
empresas porque a civilização é fragmentária. A gente tem de descobrir em nós as
razões que nos permitem mudar isso (o
individualismo). O mundo corporativo é
insensível. Frequentemente, para se organizar processos, elimina-se o humano. Mas sem o humano o que nos resta?
pressão da sociedade
Às vezes abraçar uma causa pode ser visto
como uma boa oportunidade de marketing. Se for assim, é um jeito pequeno de
ser, mas pelo menos que seja assim. É a
sociedade que adquire os produtos, que
mantém as empresas. É mais do que justo que ela as conduza para onde pretende
que as companhias se posicionem. Nós
acreditamos que a companhia deve ter

Luiz Seabra, fundador e copresidente do conselho de administração da Natura

também como função avaliar a importância de sua contribuição à cultura do povo.
Tem de se perceber como um agente de
transformação. Antes que a transformação a visite, ela pode ser a transformação
que ajuda a percepção por seus públicos
de que é geradora de cultura por meio de
seus produtos, do que diz, do estilo com
que reveste as suas embalagens. Há risco de linguagem dupla, que é: eu afirmo
isso e faço aquilo. Mas o consumidor está cada vez mais perspicaz.
O futuro
Daqui a cinco anos, desconfio de que vamos descobrir como somos não éticos.
Estou bastante influenciado por um livro de um sujeito da London School of
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Economics, John Gray. Chama-se Straw
Dogs: Thoughts on Humans and Other
Animals. Muitos o interpretam pela via
pessimista. Eu vejo um livro sério, de denúncia sobre os fundamentos da nossa
civilização. Gray diz que que o homem
é o único animal que tem consciência e
que, com essa consciência, só tem aniquilado o mundo. A pressuposição de
que a gente pode melhorar o mundo é
de grande arrogância. Uma série de manifestações da vida não vem sendo respeitadas. Por mais que isso pareça pessimista, para mim há elementos que nos
permitem ter autocrítica. Sem essa autocrítica, a gente continua imbuído do álibi
“ah, eu vou mudar o mundo” e não melhora a si mesmo. Se vamos melhorar?
Eu só sei viver com esperança.

Confira trechos inéditos da entrevista nesta terça-feira, 16, em http://migre.me/e1TtS
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1555, p. 68, 15 abr. 2013.
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