
A história do Beleza Natural é uma 
das muitas que fazem a fama dos ne
gócios ligados à beleza no Brasil, um 
mercado que, segundo a Associa
ção Brasileira da Indústria de Higie
ne Pessoal, Perfumaria e Cosméti
cos (Abihpec), reúne 2.392 empresas, 
movimentou RS 34 bilhões em 2012 e 
vem crescendo à taxa média de 10% 
ao ano nos últimos 17 anos. Esse vi
gor foi um dos motivos que levou a GP 
a investir no Beleza Natural. Segun
do o Euromonitor, o Brasil é o primei
ro mercado do mundo em perfumaria 
e desodorantes; o segundo em produ
tos para cabelos, banho, depilatórios e 
de proteção solar; o terceiro em pro
dutos cosméticos e de higiene oral; e o 
quarto em artigos para pele. Além des
se potencial, atraiu a GP o crescimen
to anual de 30% da receita do Beleza 
Natural e sua trajetória peculiar. Pa
ra iniciar o negócio, o marido de Zica, 
Jair, vendeu um fusquinha. Com a aju
da da amiga Leila e do irmão Rogério, 
eles focaram o negócio na classe C, ni
cho que, segundo Zica, era discrimi
nado em 1993 e ganhou grande poder 
de compra nos últimos anos.

Os quatro acertaram também na es
colha do conceito e do processo. A 
empresa desenvolve soluções para o 
cuidado e o tratamento dos cabelos 
crespos e ondulados com alto padrão 
de qualidade e oferece a aplicação des
sas soluções em unidades que funcio
nam por meio de estações de trabalho
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- sistema padronizado que elimina a 
dependência de funcionários especí
ficos. “Eles encontraram uma neces
sidade não atendida e um público dis
posto a pagar mais do que custa para 
entregar”, diz o consultor Marcelo 
Cherto. Segundo ele, mais do que os 
cabelos, o Beleza Natural trabalha a 
autoestima das clientes. “Ainda hoje 
poucos conseguem compreender a re
lação entre o lado fabril e o emocional 
de nosso negócio. Nós viemos de uma 
realidade de classe baixa e sabemos 
com que delicadeza temos de tratar 
nosso público”, diz Leila, hoje presi
dente da empresa. Para chegar ao co
mando, ela se preparou muito. Aos 38 
anos, formada em administração pe
la ESPM, com MBA pela Coppead, 
vai com frequência para Stanford, nos 
EUA, aprimorar sua formação acadê
mica. Zica é a grande embaixadora da 
marca e avalia como ninguém as can
didatas a trabalhar na rede - 70% de
las são ex-clientes. “Conseguimos nos 
organizar muito e hoje fico à frente 
dos treinamentos; faço as entrevistas 
e cuido da parte técnica”, diz Zica. Ro
gério está à frente da expansão; e Jair, 
no conselho. Com a entrada da GP, os 
quatro permanecem no negócio. “Va
mos mostrar o Beleza Natural para o 
mundo inteiro”, diz Zica.

ERROS E ACERTOS
Acertar a mão na condução do negócio 
de fato faz toda a diferença. Na área de 
perfumaria e cosméticos há pelo me
nos dois outros exemplos: Natura e O 
Boticário. Apesar de terem se firma
do com conceitos, produtos, formas de 
distribuição e atendimentos diferen
tes, essas empresas ganharam propor
ções jamais imaginadas por seus fun
dadores. O segredo? Uma sucessão de 
decisões acertadas e o bom senso de 
corrigir o rumo, quando necessário. 
“Não tivemos dúvidas em deixar de 
lado um grande planejamento de ex
pansão global, no início do ano 2000, 
quando percebemos que esse não ►
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era o caminho certo”, diz Alessan
dra Carlucci, presidente da Natura. 
Na época, a empresa estava bem esta
belecida no Brasil e em alguns países 
da América Latina. “Imaginamos que 
poderíamos ir para outros territórios, 
mas nos demos conta de que seria me
lhor apostar na expansão dos negócios 
na América Latina, onde temos maior 
domínio. Apesar das particularidades 
de cada país, muitas coisas nos unem, 
da proximidade geográfica ao idioma, 
hábitos e costumes”, explica. “Com is
so, expandimos no Brasil e entramos 
no México e na Colômbia. Foi uma de
cisão acertada, porque foi nessas re
giões que a indústria de cosméticos 
mais cresceu nos últimos dez anos.” 

Com 44 anos de mercado, a Natu
ra nasceu como um pequena loja em 
1969, aberta pelo economista Luiz 
Seabra, cuja experiência na área se li
mitava à gestão de um pequeno labo
ratório de cosméticos em São Paulo. 
Junto com o administrador de empre
sas Guilherme Leal e o engenheiro Pe
dro Passos, Seabra criou as bases para 
uma empresa que, em 2012, teve uma 
receita de R$ 6,3 bilhões, atua no Bra
sil e em outros cinco países da Améri
ca Latina e na França, tem 7 mil fun
cionários e 1,6 milhão de consultoras 
que fazem os produtos chegar aos con
sumidores por venda direta. Os três 
sócios-fundadores deixaram neste ano 
os cargos de copresidentes do conse
lho de administração, agora ocupado 
por Plínio Musetti.

A adoção desse sistema de vendas, 
segundo Carlucci, é uma das razões 
que explicam o sucesso da empresa. 
Ele cita outras: “A Natura nunca te
ve medo de ousar. Vai contra os para
digmas do mercado desde a escolha 
de seu nome, feita no boom da quími
ca, dos produtos sintéticos, das em
balagens rebuscadas. Havia até uma 
aversão aos produtos naturais porque 
eles não representavam o que a tecno
logia tinha de melhor”. O lançamento 
de refil de produtos, em 1984, quando

a sustentabilidade não estava nos li
vros de gestão das empresas, a deci
são de se tornar uma empresa pionei
ra no uso da biodiversidade brasileira 
e a ousadia de colocar mulheres nor
mais no lugar de modelos jovens para 
divulgar sua linha de produtos antis- 
sinais (Chronos) foram, segundo Car
lucci, outras decisões acertadas da 
empresa. “Procuramos mostrar coe
rência entre as práticas e os valores, 
buscando sempre a inovação”, diz ele.

Com ações como essas, a Natura se 
tomou a maior fabricante brasileira de 
cosméticos e produtos de higiene e be
leza e conquistou a liderança no setor 
de venda direta no Brasil. Só que man
ter essa posição vem exigindo um es
forço extra. “A indústria de beleza no 
Brasil continua vigorosa, mas se sofisti
cou muito nos últimos anos e a compe
tição cresceu: todas as marcas de cos

méticos estão presentes no país e todas 
estão investindo muito”, diz Carlucci. 
Para enfrentar esse cenário, a Natura 
tem algumas estratégias: está intensifi
cando os investimentos em marketing 
e em novos produtos; ampliando o Re
de Natura, projeto que utiliza a internet 
para potencializar a geração de negó
cios das consultoras; vai abrir no ano 
que vem, nas principais cidades brasi
leiras e nas capitais dos países em que 
está presente, o chamado espaço-con- 
ceito Natura (com base na loja-piloto 
inaugurada na rua Oscar Freire, em São 
Paulo); e analisa parcerias para uma no
va expansão internacional.

“A Natura reconhece que a venda 
direta é um grande canal, mas preci
sa evoluir por causa das mudanças no 
comportamento do consumidor. Pode
mos melhorar a experiência de compra 
se conseguirmos utilizar com profun
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didade a tecnologia digital, a mobilida
de, o CRM, os bancos de dados a ser
viço do cliente”, explica Carlucci. Com 
relação aos espaços-conceito, o execu
tivo explica que, nos mercados em que 
a venda direta é um bom meio, eles 
não serão alavanca de vendas. “Fun
cionarão como experiência de mar
ca - locais onde o consumidor pode
rá conhecer melhor os produtos e até 
comprá-los, mas não constituirão uma 
plataforma de negócios.” Na nova ex
pansão internacional, na qual a venda 
direta não for um bom canal de vendas, 
os negócios deverão ser feitos por meio 
de lojas. “Tudo dependerá do mercado. 
O que aprendemos é que, para expan
dir para outros países, precisamos de 
competências que não temos hoje, até 
porque somos muito focados na Amé
rica Latina e não sabemos fazer negó
cios em outras regiões. Por isso a ex
pansão internacional deverá ser feita 
por meio de parcerias. Não nos imagi
namos abrindo operações sozinhos em 
outros países”, afirma.

Atualmente, a Natura tem opera
ções no Chile, na Argentina, no Méxi
co, no Peru, na Colômbia e na França 
e um distribuidor na Bolívia. No total, 
302 mil consultoras levam aos consu
midores os produtos que são produzi
dos no Brasil ou fabricados localmen
te por terceiros (caso de Argentina,

Colômbia e México). “Ainda não é o 
caso de ter uma fábrica própria, mas, 
pelo volume exportado, que já é rele
vante, faz sentido produzir alguns de 
nossos produtos localmente, por ques
tão de impostos, flexibilidade logísti
ca, importação, alfândega”, explica. 
Em cada um desses países há também 
um centro de distribuição.

Esse olhar mais atento da empresa 
para o mercado externo tem suas ex
plicações. No terceiro trimestre do ano, 
as operações internacionais represen
taram 17,5% das vendas consolidadas. 
É a maior participação histórica, fruto 
do crescimento acelerado observado na 
região. As operações em consolidação 
(Argentina, Chile e Peru) apresentaram 
crescimento de 36,8% em moeda local 
no trimestre e as mais recentes (Méxi
co e Colômbia) avançaram 31,7%, im
pulsionadas pelo México.

FRANQUIA PIONEIRA 
Se a Natura se diferenciou graças à 
venda direta, Miguel Krigsner, funda
dor de O Boticário, atribui grande par
te do êxito da rede à adoção do sistema 
de franquias. “Quando comecei, em 
1977, havia dois ou três canais de dis
tribuição: o varejo tradicional de per
fumaria; as farmácias, que não tinham 
essa estrutura de hoje; e a venda direta, 
na época com três grandes empresas: a

eu construiria a marca. Quando abri a 
segunda loja, em 1979, no Aeroporto 
Afonso Pena, em São José dos Pinhais, 
começaram a surgir as primeiras opor
tunidades de franquia.”

O Boticário é hoje a maior rede de 
franquias do Brasil, segundo a As
sociação Brasileira de Franchising 
(ABF), e a maior do mundo no seg
mento de perfumaria e cosméticos, 
segundo o Euromonitor Internacio
nal. Com 6 mil colaboradores dire
tos, o grupo iniciado de uma pequena 
farmácia de manipulação em Curitiba 
(PR) faturou R$ 6,6 bilhões em 2012 e 
mantém hoje quatro unidades de negó
cios: O Boticário, rede de 3.600 lojas 
presente em 1.700 cidades brasileiras e 
em oito países; a Eudora, com foco no 
comércio multicanal (varejo, e-com- 
merce e venda direta); Quem Dis
se, Berenice?, com 77 pontos de ven
da, cuja proposta é quebrar as regras 
do mundo da maquiagem por meio do 
autosserviço, que permite às mulhe
res testarem os produtos; e The Beau- 
ty Box, rede com 13 unidades próprias 
que prometem uma transformação na 
experiência de consumo nesse seg
mento com todas as categorias do 
mundo da beleza em um só local (one 
stop shop), reunindo marcas interna
cionais consagradas, marcas debu- 
tantes no mercado brasileiro e marcas

Avon, a LArc en Ciel (que, mais tarde 
se fundiu com a Natura) e a Christian 
Gray. Achei difícil concorrer com es
sa turma e comecei a pensar em como 
eu poderia desenvolver um canal di
ferente. Nos distribuidores eu teria de 
investir em propaganda, o que era in
viável para mim. No porta a porta, as 
empresas eram muito grandes. Talvez 
pudesse entrar. Mas a venda direta não 
me atraía. Eu sempre pensei em como

nacionais renomadas com a possibili
dade de experimentação na compra.

As três últimas unidades de negó
cio foram lançadas nos últimos dois 
anos e o grupo tem novos planos pa
ra enfrentar os desafios futuros. “Am
pliamos nossa capacidade de produção 
na planta industrial e inauguramos 
um moderno Centro de Pesquisa & 
Desenvolvimento, ambos em São Jo
sé dos Pinhais (PR). Também esta- ►
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dade se explorasse a linha de cosmé
ticos e perfumaria que havia criado e 
que já comercializava nas vitrines da 
farmácia”, explica.

Outra importante decisão, segundo 
o empresário, foi tomada no início dos 
anos 1990. “Cheguei a um momento de 
muita exaustão e senti a necessidade 
de começar a delegar. É claro que, em 
determinado momento da organiza
ção, a centralização é importantís

veio a necessidade de ter alguém cui
dando do dinheiro. Nunca tive muito 
gosto por essa área de administração. 
O que me envolvia era a criatividade, 
a contribuição mais importante que eu 
podia dar. O Artur Grynbaum [atual 
presidente do Grupo Boticário] come
çou a trabalhar nesse período. Primei
ro na área financeira e depois na área 
comercial. Isso me deu segurança, até 
porque essa era a área dele. Depois ele

mos construindo uma nova fábrica 
em Camaçari (BA) e mais um cen
tro de distribuição em São Gonçalo 
dos Campos (BA), ambos com previ
são de inauguração em 2014, com in
vestimentos de RS 535 milhões e que, 
até o fim do próximo ano, vão gerar 
529 empregos diretos e aumentar o 
potencial de produção e distribuição 
do Grupo Boticário, principalmente 
nas regiões Norte e Nordeste, as que 
apresentam o maior crescimento no 
Brasil”, afirma. Não há, segundo ele, 
planos de expansão internacional. 
“Nosso foco é o mercado nacional, 
que está próximo de conquistar a se
gunda posição no ranking mundial de 
consumo de higiene e beleza, ultra
passando o Japão e ficando atrás ape
nas dos Estados Unidos.”

Além de aderir ao sistema de fran
quias, Krigsner cita outras decisões 
que ajudaram a dar vida ao conglo
merado. A primeira foi mudar o ru
mo da farmácia de manipulação. “Na 
época, manipulávamos cerca de 300 
fórmulas por dia vindas de diferen
tes especialidades além da dermatolo
gia, como endocrinologia e pediatria. 
Só que era um ritmo de evolução len
to e com poucas perspectivas de cres
cimento mais acentuado para atingir 
outro nível de empresa. Acabei por 
perceber que só teria essa oportuni-

sima. Mas, à medida que a estrutura 
crescia, senti que precisava começar 
a dividir o comando. Eu tinha um di
retor industrial que cuidava da fábri
ca e eu cuidava de todo o resto. Mas

foi se desenvolvendo para chegar ao 
Artur que nós temos hoje. A primeira 
área de atenção dele foi, exatamente, 
cuidar do dinheiro.”

Krigsner está hoje na presidência 
do conselho de administração, com 
a missão de definir estratégias e o ru
mo dos negócios e ainda responde pe
la presidência do conselho da Funda
ção Grupo Boticário de Proteção à 
Natureza. “Também me envolvo com 
desenvolvimento de produtos, comu
nicação, propaganda, isso tudo é a mi
nha paixão. Fui fazendo um processo 
de descentralização gradativa, me li
berando para coisas de que eu gosto e 
faço até hoje, como avaliação de fra
grâncias. E dentro da mesa de avalia
ção eu sou um voto. Vou porque gosto 
de participar, de sugerir, tenho cer
ta experiência no assunto... mas meu 
gosto não impera.” 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 429, p. 44-48, nov. 2013.




