
 
São Paulo, 9 de outubro de 2009.   
 
O caso Natura – uma visão estratégica 
 
A Natura surge no cenário da indústria cosmética brasileira em 1969 
completando 40 anos de existência no corrente ano. Quais foram (na 
percepção deste autor) as razões estratégicas que levaram a Natura ao sucesso 
que hoje desfruta no mercado brasileiro, enquanto se prepara para sua 
jornada mundial? 
 
Uma combinação de razões de natureza estratégica contribuiu para a Natura 
ser o que é hoje: 

1. A existência de uma oportunidade clara de mercado bem capturada 
2. Uma “visão” empreendedora diferenciada 
3. Capacidade efetiva de implementação  
4. Adaptabilidade e flexibilidade às circunstâncias 
5. Razões complementares 

 
1. A existência de uma oportunidade clara de mercado bem capturada 
A Avon iniciou suas operações no Brasil em 1959 (dez anos antes da 
Natura), sendo que a Avon tem cerca de 120 anos de experiência mundial 
em vendas diretas. Precisamos entender rapidamente a estratégia da Avon 
para entender (dez anos depois) parte da estratégia da Natura. 
 
O foco da Avon no Brasil foi o mercado de massa (grandes volumes) numa 
época que pouco se falava aqui em volume versus segmentação. A Avon 
optou em levar batons, perfumes e outros produtos cosméticos para as 
populações de baixa renda do Brasil, o que lhe rendeu enormes volumes ao 
longo dos anos. A empresa ganhou tanto dinheiro no Brasil com essa 
estratégia de grandes volumes e foco no mercado massivo, que estava pouco 
preocupada com os efeitos disso em sua imagem de marca junto aos 
segmentos sócio-econômicos A/B da população brasileira, fato esse que só 
veio preocupar-se novamente na década de 90 para cá. 
 
A estratégia de volume era essencial para a Avon construir localmente o que 
sabia fazer muito bem: um poderoso e exclusivo canal de distribuição. 
Revendedoras de classe média baixa não se sentem confiantes vendendo 
bens de luxo. Precisam vender artigos de consumo baratos, que gere negócio 
lucrativo rápido e a partir daí quem sabe se vende algo de mais valor com o 
passar do tempo. 



 
A estratégia de volume da Avon criou uma oportunidade prática e clara de 
mercado que foi bem capturada e explorada pela Natura que surgiria dez 
anos depois, quando a Avon estava profundamente imersa em sua estratégia 
de massificação do uso dos cosméticos no mercado local. A Natura nasceu 
focada na construção de uma imagem de marca bem posicionada dentre as 
classes A/B onde a Avon estava enfraquecida.  
 
Os volumes de vendas da Natura ocorriam, entretanto, na classe média e 
média baixa, com linhas de produtos como “Fresquinhas” na perfumaria e 
outras que foram importantes não apenas para vender volumes, mas para 
que a empresa adentrasse o canal de distribuição de venda direta, que era 
dominado pela Avon. Afinal, a Natura também se propunha adentrar esse 
novo canal de distribuição local tao promissor para a venda de cosméticos. 
 
A captura inteligente dessa oportunidade (desse espaço disponível no tempo 
certo) foi um dos fatores determinantes para o futuro sucesso da Natura, mas 
o domínio da relação espaço-tempo não conduziria à liderança, quarenta 
anos depois, se não estivesse fundamentada no “conhecimento”. 
 
 
2. Uma “visão” empreendedora diferenciada 
Nenhum negócio pode atingir as proporções que a Natura atingiu, 
disputando hoje palmo a palmo a liderança do mercado cosmético brasileiro 
de venda direta com a Avon, e se propondo levar essa disputa para o mundo, 
sem que os deuses do Olimpo estejam de acordo com tal empreendimento. 
 
O empreendedor tem que ter essa capacidade de consultar o inconsciente 
coletivo e intuir a partir dessa consulta uma “visão” diferenciadora na 
origem, na “razão de ser” do negócio, usando uma terminologia que Luiz 
Seabra concordaria. 
 
Como isso se manifestou no caso da Natura? –Um modo (dentre muitos) de 
entender isso é a leitura que Luiz Seabra (o fundador da empresa) fez do 
posicionamento das marcas mundiais existentes (Revlon, Avon e muitas 
outras), grande parte delas oriunda do mercado norte-americano. 
 
Um dos vetores de posicionamento para essas marcas era atitudinal (vamos 
chamar de vetor “y”) enquanto o outro era um vetor material (volumes de 
produção e vendas – vetor “x”): ou as empresas buscavam grandes volumes  
 



 
de produção a baixo custo ou buscavam pequenos volumes e segmentação. 
No eixo “y” (atitudinal) o foco das concorrentes era um conceito de 
“massificação de consumo” a partir de valores aspiracionais tais como “ser 
como as grandes estrelas de Hollywood”; “parecer como os famosos” e 
valores do gênero. As empresas que buscavam diferenciação e não volume 
vendiam aspirações relacionadas a “status social”, parecer como a elite, e 
outros valores pouco consistentes. 
 
Esse conceito (nos Estados Unidos) era uma conseqüência (e influência) do 
fordismo no campo cultural. Edgar Morin explicou com grande 
profundidade esse fenômeno em seu livro ”Cultura de Massa do Século XX”. 
 
O princípio aqui é massificar a cultura e vender tudo como se fosse um Ford-
T, um bem industrializado e padronizado sobre o qual se tem domínio. O 
consumidor entra na equação como um moderno robô de fábrica, sem 
vontade própria. 
 
Seabra, que sempre foi um admirador da cultura grega, consultou o Olimpo 
e viu que os deuses estavam enfurecidos com tal postura dos humanos nas 
questões cosméticas terrenas. Por quê? 
 
O conceito de cosmética surgiu justamente na Grécia antiga. A palavra 
cosmética vem do grego como uma combinação de “cosmos” + “ética” que 
resultou na cosmética. Qual era o significado disso para os gregos? – A 
cosmética era uma prática diária que visava aproximar o homem de sua 
essência cósmica (do Olimpo). O homem em suas práticas diárias de 
relacionar-se com a beleza deve se lembrar que é filho de “kosmós” antes de 
tudo (filho do universo organizado e não de “Kaós”).  
 
A ética é aquela parte da filosofia grega que afirma que existe uma maneira 
de viver que é preferível a outras. Muitas maneiras de vida levam o homem 
para o infortúnio enquanto a vida ética, regrada pelos valores reinantes no 
universo cósmico, pode levar o homem ao encontro da felicidade, e de sua 
plena realização.  
 
A cosmética tinha assim para os gregos essa significação mágica, profunda, 
libertadora, que era o encontro do homem e da Totalidade dentro de sua 
essência humana e divina, de seu próprio centro. (Deus para hebreus e 
cristãos, o Tao para os taoistas, o Tatagata para os budistas, Brahman, etc.)  
 



 
Seabra percebeu que a proposta cosmética americana/ ocidental (baseada no 
fordismo cultural) era uma “visão” oposta à “visão” cosmética grega e do 
Olimpo, e resolveu confabular com os deuses para concertar isso. 
 
A cosmética que a Natura praticaria seria essa cosmética da verdade, da 
busca do ser humano por sua essência, e não uma cosmética alienante, que 
afasta o ser humano de si mesmo, propondo a imitação de ídolos 
Holliwoodianos inatingíveis no bom estilo do mercado de massa cultural, 
que os americanos buscavam criar em todas as frentes de consumo, inclusive 
na cosmética. A cosmética da alienação vs. a cosmética da liberdade. 
 
Outro aspecto da visão da Natura está consubstanciado na frase “bem estar 
bem”, ou seja, temos que estar bem conosco para depois poder estar bem na 
relação com o outro. Precisamos encontrar nosso centro antes de ajudar o 
outro encontrar o seu, mas as relações também são centrais. Existimos na 
relação, como parte de um Todo indivisível. 
 
Essa visão dos negócios não só pautada no foco econômico (do fazer), mas 
buscando também integrar o pensar e o sentir (as relações), sempre foi 
essencial na construção da Natura, uma empresa muito voltada para a alma 
feminina e humana, e se relacionando com milhares de consultoras, 
promotoras e consumidoras desse modo especial.  
 
Essa “capacidade de visão” profunda e diferenciada foi o segundo pilar do 
sucesso estratégico da Natura a longo prazo, porque introduziu, por assim 
dizer, um novo eixo “y” atitudinal no jargão dos marqueteiros (rompeu 
muitos paradigmas vigentes). Estabeleceu novas regras (mais verdadeiras) 
para o jogo da diferenciação.  
 
3. Capacidade efetiva de implementação  
Luiz Seabra soube também se aliar a pessoas da qualidade de Iara Prícoli, 
Guilherme Peirão Leal, Pedro Passos e outros que contribuíram 
decisivamente para tornar aquela “visão” diferenciada uma realidade. 
 
O Luiz deve deter hoje algo em torno de 30% do controle acionário da 
empresa que criou, mas soube compartilhar (de fato) essa criação com um 
grupo de pessoas de talento, e mais recentemente compartilhar com o 
mercado acionário brasileiro (abrindo o capital da empresa). 
 
 



 
O perfil dessas pessoas é “fazer acontecer”, “realizar”, “implementar”. Dona 
Iara fez contribuições significativas para a construção prática do canal de 
distribuição da Natura. Guilherme se notabilizou por sua capacidade 
empreendedora, de liderança, de execução e pensamento estratégico, 
buscando o aperfeiçoamento da gestão sempre e trazendo uma mentalidade 
aberta e arejada para a empresa. Pedro Passos (terceiro sócio) dava o tom na 
produção, na qualidade dos serviços e dos produtos: Engenheiro Pedrão.  
 
Não existe “visão” estratégica que resista a uma implementação de segunda 
mão. No caso da Natura essa capacidade de fazer acontecer, de implementar, 
está no DNA da empresa com certeza. É um dos pilares estratégicos de seu 
sucesso. Muito mais poderia ser dito sobre isso. 
 
Pelo menos três grandes “execuções” bem articuladas permearam a Natura 
ao longo dos últimos quarenta anos: a) construção e crescimento orgânico da 
linha de produtos e b) construção e crescimento de um gigantesco canal de 
distribuição. Sair de 10 – 15 mil consultoras rumo a mais de 700 mil é uma 
epopéia; c) construção de uma empresa centrada em uma larga base de 
“serviços” para suas consultoras e consumidoras.  
 
4. Adaptabilidade e flexibilidade às circunstâncias 
A estratégia é um direcionamento para o negócio a longo prazo, e esse 
direcionamento precisa de ajustes periódicos, alinhados com a história de 
cada empreendimento. Assim tem ocorrido com a Natura. 
 
Nos últimos anos o processo de internacionalização da empresa trouxe a 
questão: o que é ser uma empresa brasileira de cosmética no mundo? – 
Historicamente as empresas francesas eram empresas cosméticas globais, ou 
as americanas, nunca uma empresa brasileira desempenhou esse papel.  
 
Que valores levar para o mundo a partir da cosmética brasileira? – Isso levou 
para ajustamentos na “visão” estratégica da Natura tais como comprometer-
se com a exploração racional (e orgânica) dos recursos naturais amazônicos, 
lançar linhas e produtos com esse apelo (Ekos, por exemplo); assumir uma 
postura pró-ativa na questão ambiental, e devido ao próprio nome da 
empresa (Natura) comprometer-se com a biodiversidade do planeta trazendo 
para dentro de suas linhas de produtos essências e ingredientes naturais 
representativos das diversas regiões das Américas onde atua. Abrir uma loja 
em Paris como vitrine para tudo isso. 
 



 
Esse “movimento” (de dentro para fora) garantirá no longo prazo 
legitimidade à Natura em seu posicionamento mundial como empresa 
cosmética comprometida com a sustentabilidade, a biodiversidade, economia 
limpa e assim por diante. A partir daí a correlação com o Brasil, um país com 
grandes riquezas ambientais passa a ser um ponto forte, visto que o bioma 
brasileiro tem um potencial para a cosmética (e muitas outras indústrias, 
desde que preservado) muito mais rico que os exauridos biomas norte-
americano e europeu. 
A “visão” estratégica original tão relevante para o sucesso nos últimos 
quarenta anos vai se integrando com uma nova “visão” que não visa 
substituir e sim refinar a anterior, ajustando-a ao mundo, não só ao Brasil. 
 
A capacidade de ajustar-se e reinventar-se da Natura ao longo de sua história 
foram notáveis e vários exemplos poderiam ser oferecidos, incluindo a fusão 
da Pró-Estética, Meridiana e demais distribuidoras para formar a Natura 
(como a vemos hoje) na década de 80.    
 
5. Razões diversas complementares 
Todas as razões acima foram muito importantes para as estratégias de longo 
prazo da Natura, mas não são únicas. 
 
Os budistas costumam dizer que existem inúmeras razões para algo ser como 
é: razões centrais, assessórias, temporárias, e assim por diante. O mesmo se 
pode dizer das razões estratégicas do sucesso da Natura. 
 
O foco no canal de distribuição da venda direta foi sempre aperfeiçoado. 
Esse foco nunca foi perdido. A consistência do modelo de canal adotado ao 
longo do tempo foi muito relevante também. Hoje são mais de 700 mil 
consultoras e a empresa pode aspirar nos próximos anos romper a barreira 
de 1 milhão de consultoras. O crescimento do mercado local vai permitir. 
 
O foco no canal trouxe junto o foco no serviço de atendimento ao 
consumidor final e ao canal de distribuição. Isso é crítico na indústria de 
venda direta. O consumidor não aceita um serviço de relacionamento 
deficiente, além de ter que esperar um pouco mais para receber o produto 
(em relação ao varejo onde a realização do valor-de-troca é imediata). 
 
A Natura trabalha para ser uma empresa líder na área de serviços antes 
mesmo que esse conceito houvesse se tornado central para todas as empresas 
como é hoje. 



 
O processo de desenvolvimento de produtos da Natura é bem alinhado com 
a “visão” que a empresa emprega para fazer cosmética. Um exemplo simples 
é a linha “Mamãe Bebê” que nasceu para promover uma relação mais 
harmônica entre as mães e seus bebês, remetendo diretamente ao conceito 
central de beleza da Natura (cosmo-ética grega). 
 
A empresa acelerou ao longo dos anos o processo de desenvolvimento de 
produtos encurtando o ciclo de vida de muitas linhas, passando assim uma 
imagem de desenvolvimento tecnológico e pioneirismo para as 
consumidoras. Foi uma estratégia inteligente para quem não liderava no 
acesso imediato às tecnologias de ponta quanto a ingredientes e pesquisas 
(Shiseido do Japão, por exemplo). 
 
Por volta de 1994 a Natura já buscava implantar no Brasil os processos de 
gestão sugeridos pelo Malcolm Baldrige quality award americano. O 
comprometimento da empresa com os métodos de gestão de ponta sempre 
foi um diferencial em relação aos seus competidores locais. 
 
Uma série de iniciativas operacionais ou que poderiam ser “isoladas” sempre 
foram bem articuladas com a “visão” estratégica da Natura. Esse alinhamento 
gera uma importante força estratégica adicional. Isso é liderança estratégica. 
A estratégia tem que ser “orquestrada”. Isso requer orquestra, regente, 
instrumentos afinados, e muito mais. 
 
A Natura foi uma das primeiras empresas de venda direta a ir para a mídia 
de massa no Brasil e soube fazer isso com qualidade. A comunicação da 
empresa foi sempre consistente com o que a empresa realmente era. Nunca 
houve dissociação cognitiva para as consumidoras. A construção da marca se 
deu muito de dentro para fora, de modo legítimo. A consumidora gostou da 
consistência da “pregação” com o que a empresa realmente era. Viu-se como 
parte dessa proposta, e não como um elemento externo. 
 
Muitos detalhes que para muitas empresas talvez fossem operacionais para a 
Natura sempre foram “estratégicos” ou estrategicamente alinhados. 
 
Desafios estratégicos externos 
Uma estratégia de longo prazo dificilmente consegue ser implementada sem 
que tenha que enfrentar as reações dos seus competidores, que também tem 
suas estratégias e trazem desafios significativos para a arena competitiva. 
 



 
No caso presente tomemos o exemplo da Avon que sob a liderança bem 
sucedida de Andrea Jung acabou de amealhar cerca de US$ 1 bilhão no 
cofre e promete gastar uma parte dessa energia no Brasil para retomar uma 
parte da classe média e média alta que perdeu ao longo das últimas décadas. 
 
A Avon é uma empresa global, com presença em dezenas de países, 
incluindo Japão, China, Índia e muitos países da Ásia. A Natura luta para se 
tornar uma empresa global, mas ainda é regional. Isso cria uma assimetria de 
forças temporária relevante. Não pode ser ignorado. 
 
Além disso, a medicina avança com velocidade incluindo a área genética. O 
significado disso para o futuro da indústria cosmética a longo prazo é grande. 
A competição promete vir mais de fora da indústria do que de dentro. 
 
Levar a marca Natura para novos países, em ambientes abertos e muito 
competitivos também é um grande desafio.  Muito do que ocorreu no Brasil 
tem que ser recriado e repensado. A diferença é que não existem dúzias de 
Luiz Seabra, Guilherme e Pedro para fazerem isso. Profissionais de mercado 
(ou da empresa) terão que conduzir a empresa em diversos países e culturas. 
 
Mais desafios estratégicos 
Na medida em que o trio de fundadores da Natura vai se afastando da 
operação e que a direção da empresa vai se profissionalizando totalmente, 
novos e importantes desafios estratégicos vão se apresentando.  
 
Quem dará seqüência à genialidade da “visão” de um Luiz Seabra? – Um 
modelo de gestão da inovação e de gestão do conhecimento? - Quem 
substituirá as habilidades de gestão, para formular e implementar estratégias, 
de que são dotados Guilherme e Pedro Luiz? – Um modelo de governança 
corporativo? 
 
Grandes líderes fazem grandes diferenças para os empreendimentos que 
lideram. Modelos de governança corporativos trazem segurança, ajudam mas 
não criam obrigatoriamente grandes líderes. A governança corporativa é uma 
condição necessária, mas não suficiente para a formação de líderes classe A. 
 
A liderança é um aspecto determinante no sucesso da estratégia. O estratego 
e a estratégia são duas faces da mesma moeda. Um não existe sem o outro.  
 
 



 
Esse processo ainda é complexo na realidade de negócios das empresas 
brasileiras, onde a presença do “empreendedor”, do “fundador” ainda é 
forte. 
 
Na Avon americana, por exemplo, Jim Preston foi um grande Presidente 
(salvou heroicamente a Avon da derrocada nas décadas de 80 e 90). Ele era 
um colaborador oriundo dos quadros da empresa, nunca foi dono da Avon. 
Andrea Jung é externa. Veio do mercado. 
 
O processo de substituição dos líderes das empresas nos Estados Unidos é 
mais fácil, simples e funciona razoavelmente. Deve-se à cultura de negócios 
anglo-saxã? – Deve-se à maior maturidade do capitalismo naquela cultura? 
No caso particular da Natura um líder de mercado pode não entender a 
profundidade da cultura de negócios da empresa de um momento para o 
outro. Pode não entender sua alma, e estratégias de longo prazo têm alma. 
Estão enraizadas na “razão de ser” do empreendimento. 
  
Isso requer que os líderes sejam formados internamente ao longo de décadas. 
A General Electric americana sempre fez isso muito bem. Jack Welsch era 
prata da casa. Jeff Immelt  idem. Larry Bossidy e muitos outros grandes 
executivos americanos se originaram da fábrica de líderes da GE.  
 
No caso particular da GE esse processo de formação de líderes classe A tem 
mais de trinta anos de prática e aperfeiçoamento. O próprio Jack Welsch é 
um dos herdeiros desse processo de formação interna. 
 
Como é esse processo de formação de líderes e empreendedores dentro da 
empresa aqui no Brasil e na Natura em particular? – É um processo 
consolidado ou em construção? – Parece mais um processo em construção, 
que um ponto forte estratégico notório. 
 
Na GE americana os líderes potenciais aprendem cedo a lidar com o 
empreendedorismo interno, com estratégias sofisticadas em cada unidade de 
negócios, e vão sendo forjados ao longo do tempo, acertando, errando, 
sendo avaliados e ajudados. Welsch, hoje Immelt e os principais executivos 
da GE dedicam grande parte de seu tempo nesse processo. 
  
A concepção e implementação das grandes estratégias na vida da Natura 
couberam quase sempre aos fundadores. Raramente os gestores estiveram à 
frente dessas contribuições fundamentais. A empresa tem muitos líderes  



 
destacados, mas nenhum ainda com a estatura e a experiência do trio 
fundador. O histórico de sucesso da empresa aponta no sentido que saberá 
com o tempo superar esse desafio também.  
 

Finalizando 
O direcionamento estratégico de longo prazo de uma empresa é complexo. É 
como vejo o caso da Natura, que hoje comemora 40 anos de história muito 
bem sucedida.  
 
Quando lemos a história da construção de outras empresas que resistiram no 
tempo e fizeram história vemos algo semelhante: uma grande saga. 
 
Parece-me que os seguintes elementos fazem parte do esforço estratégico de 
longo prazo: 

• Senso de oportunidade 
• Visão e intuição  
• Flexibilidade e adequação – capacidade tática 
• Liderança – e capacidade efetiva de formar líderes no longo prazo 
• Capacidade de implementação – transpiração  
• Articulação (foco de consumidor, linhas de produtos, canal de 

distribuição bem articulados) 
• Alinhamento (orquestrar tudo o que colabora direta e indiretamente 

para os objetivos estratégicos e estratégias e eliminar o resto) 
• Construção orgânica da marca (de dentro para fora) 
• Sorte – consulta e favorecimento dos Deuses do Olimpo   
• Modelo de gestão que favoreça o sucesso das estratégias 
• Valores relevantes – validados na prática ao longo dos anos. 
• Estar ao lado do conhecimento – abrir o tempo e o espaço – Tornar 

essas três forças poderosíssimas aliadas. 
 
A lista não é exaustiva. Você pode pensar e acrescentar. Quando uma 
borboleta bate as asas no Japão nosso clima se altera um pouco no Brasil. 
Tudo está inter-relacionado com tudo de modo profundo, e nossa tentativa 
de racionalizar e simplificar nem sempre é muito confiável. 
 
Luiz M. Flores 
Prof. de Marketing Empresarial 
Fundação Getulio Vargas/ IDE – SP 
lflores@chicagobooth.edu  
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