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RESUMO 
No ramo de comércio e indústria de cosméticos e higiene pessoal, há uma intensa 
concorrência entre as empresas, o que provoca inovação contínua dos produtos e dos serviços. 
Entretanto esta inovação é somente um requisito básico para a sobrevivência da empresa, uma 
vez que esta necessita ter Vantagem Competitiva Sustentável para se destacar em termos 
econômicos. Além disto, a sociedade exige empresas com responsabilidade socioambiental. 
Daí vem a necessidade de se adotar práticas de Marketing 3.0, que valorizam as relações da 
empresa com seus clientes, fornecedores, parceiros de canal e acionistas. O objetivo da 
pesquisa é analisar as estratégias de Marketing 3.0 identificadas no Relatório Anual 2012 GRI 
da empresa Natura Cosméticos S/A sob o enfoque de obtenção de Vantagem Competitiva 
Sustentável. Com isto, espera-se contribuir na contextualização das teorias da administração 
com as práticas realizadas na empresa estudada. 
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1 INTRODUÇÃO  

A intensa concorrência entre as empresas de cosméticos e higiene pessoal entre as 
empresas nacionais e internacionais torna-se inerente a formulação de estratégias para 
conquistar novos mercados, assim como a fidelização de clientes. Para isto, há novas 
tendências, tais como as estratégias propostas pelo Marketing 3.0, que foca o relacionamento 
com os clientes, incluindo a co-criação e a construção de histórias que emocionam. O 
Marketing 3.0 se embasa no triple bottom line: (viabilidade econômica, consciência ambiental 
e responsabilidade social), envolvendo a participação dos acionistas, empregados, clientes e 
fornecedores, que devem compartilhar a missão, visão e valores da empresa.  
 A importância de se analisar estas estratégias para a construção de Vantagem 
Competitiva Sustentável se deve ao fato de que há a necessidade de as empresas investirem 
em seus recursos humanos para obtenção de competências essenciais para se destacarem em 
ambientes hipercompetitivos. A escolha da empresa Natura foi feita em função da 
concorrência acirrada entre as indústrias de cosméticos, pois a inovação e mix de produtos são 
competências básicas, enquanto que a o marketing de relacionamento e diferenciação por 
pessoas são estratégias que podem levar ao sucesso e destaque na disputa por fidelização de 
clientes. 
 Os objetivos deste artigo são: analisar as estratégias de Marketing 3.0 identificadas no 
Relatório Anual 2012 GRI da empresa Natura sob o enfoque de obtenção de Vantagem 
Competitiva Sustentável, descrever a importância de se utilizar novas tendências de marketing 
para se destacar em mercados altamente competitivos, relacionar pesquisa científico-empírica 
de Administração Estratégica com as práticas realizadas nas organizações e ressaltar a 
importância de se posicionar, conforme missão, visão e valores, para se obter vantagem 
competitiva. 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
2.1 Vantagem Competitiva Sustentável 
 Hiperconcorrência é um termo que normalmente é utilizado para captar as realidades 
do cenário competitivo do século XXI (HITT et al, 2008, p. 7). Para o mercado consumidor 
brasileiro, há marcas nacionais e internacionais no ramo de perfumaria, cosméticos e higiene 
pessoal, tais como Natura, Avon, Mary Kay, Payot, L’oreal, Nivea, etc., que disputam entre si 
com produtos inovadores e com novos entrantes. Para que uma destas empresas garanta ser 
altamente competitiva e lucre com retornos acima da média, é importante o uso do processo 
de administração estratégica. 

“O processo de administração estratégica é o conjunto de 
compromissos, decisões e ações necessários para que uma empresa 
obtenha vantagem competitiva e retornos acima da média. O primeiro 
passo de uma empresa no processo é analisar seus ambientes externo e 
interno para determinar seus recursos, suas capacitações e 
competências essenciais – suas fontes de informações estratégicas 
(“inputs”) . Com essas informações, a empresa desenvolve a sua visão 
e formula sua estratégica. Para implantar essa estratégia a empresa 
toma ações no sentido de obter vantagem competitiva e retornos acima 
da média.... (HITT et al, 2008, p. 5-6) 

 
 Para que uma empresa obtenha vantagem competitiva, são necessários recursos 
tangíveis, recursos intangíveis, capacitações e competências essenciais. Por isto, para a 
apresentação da definição de vantagem competitiva, destaca-se o significado de seus 
elementos, conforme Hitt et al (2008, p. 74-79): 



 

 

a) Recurso Tangível: são ativos que podem ser vistos e quantificados. 
b) Recurso Intangível: incluem ativos que normalmente estão profundamente enraizados 
no histórico da empresa e foram acumulados com o tempo. 
c) Capacitações: é a integração deliberada dos recursos para se executar uma tarefa  ou 
um conjunto de tarefas específicas que variam desde a seleção de recursos humanos até o 
marketing de produtos e atividades de pesquisa e desenvolvimento. As capacitações 
normalmente se baseiam na elaboração, transmissão e troca de informações e conhecimentos 
por meio de capital humano da empresa que se desenvolvem e evoluem ao longo do tempo: 
interações repetidas com clientes e respectivo aprendizado sobre as suas necessidades; 
aptidões e conhecimentos exclusivos dos funcionários de uma empresa. 
d) Competências Essenciais: são capacitações que servem como fonte de vantagem 
competitiva para uma empresa sobre seus rivais. 
 
 Para se obter Vantagem Competitiva Sustentável (VCS), é necessário atender aos 
quatro critérios (ver Tabela 1): ser valioso, raro, custoso para imitar e não-substituível. 
 

Tabela 1 - Quatro Critérios de Vantagem Competitiva Sustentável 
Capacitações 
Valiosas 

• Ajudam a empresa a neutralizar ameaças ou explorar oportunidades 

Capacitações 
Raras 

• Não são muitos que as possuem 

Capacitações 
Custosas de 
Imitar 

• Históricas: uma cultura organizacional ou marca ímpar e valiosa 
• Causa ambígua: as causas e os usos de uma competência não são claros 
• Complexidade social: relações interpessoais, confiança e amizade entre 
gerentes, fornecedores e clientes. 

Capacitações não  
Substituíveis 

• Não existe equivalente estratégico 

Fonte: Hitt (2008, p. 80) 
 
 A Vantagem Competitiva Sustentável é altamente relevante na administração 
estratégica de uma empresa, só que mesmo sendo limitada ao longo do tempo pelo dinamismo 
de novas tecnologias de produtos e serviços, ainda permite a sobrevivência da empresa frente 
à hiperconcorrência.  

No presente artigo, o foco é análise de estratégias de marketing, por isto apresentam-
se, a seguir, os conceitos de Marketing e Marketing 3.0. 
 
2.2 Marketing 
 Segundo KOTLER (1998, p. 32), a Administração de Marketing é um processo que 
envolve análise, planejamento, implementação e controle; que envolve bens, serviços e ideias; 
que se fundamenta na noção de troca; que a meta é produzir satisfação para as partes 
envolvidas. A administração de Marketing pode ser praticada em qualquer mercado e tem a 
tarefa de influenciar o nível, o momento e a composição da demanda de maneira ajudar a 
organização a atingir seus objetivos. No planejamento de marketing, decisões são tomadas 
sobre mercados-alvos, posicionamento de mercado, desenvolvimento de produto, fixação de 
preços, canais de distribuição, distribuição física, comunicação e promoção.  
 Especificamente no presente artigo, é tratado o desenvolvimento de estratégias de 
marketing como ferramenta para a “diferenciação competitiva através de pessoas”, pois as 
empresas podem obter vantagem competitiva através da contratação e treinamento de pessoas 
bem qualificadas do que seus concorrentes (KOTLER, 1998, p. 262), que exibem as 
características descritas na Tabela 2. 



 

 

 
Tabela 2 – Características de pessoas, segundo a diferenciação competitiva por pessoas 

Competência Os empregados possuem experiências e os conhecimentos exigidos. 
Cortesia Eles são amigáveis, respeitosos e ponderados. 
Credibilidade Eles são dignos de crédito. 
Confiabilidade Eles desempenham o serviço com consistência e cuidado. 
Responsividade Eles respondem rapidamente às solicitações e aos problemas dos 

consumidores. 
Comunicação Eles se esforçam para entender o cliente e para comunicar-se claramente 
Fonte: Kotler (1998, p. 262) 
 
 Apresenta-se a definição de “Marketing de Relacionamento”, porque vantagem 
competitiva sustentável pode ser criada pelo relacionamento com as pessoas envolvidas com a 
empresa: 

“Um dos principais objetivos do marketing é, cada vez mais, 
desenvolver relacionamentos profundos e duradouros com todas as 
pessoas ou organizações que podem, direta ou indiretamente, afetar o 
processo das atividades de marketing da empresa. O marketing de 
relacionamento tem por objetivo construir relacionamentos de longo 
prazo mutuamente satisfatórios com seus componentes-chave, a fim 
de conquistar ou manter negócios com eles ”(Kotler e Keller, 2012, p. 
18) 
 

  Antes de descrever o Marketing 3.0, encontram-se descritas as definições de mercado 
físico, mercado virtual e metamercados, pois são necessárias para melhor compreensão da 
integração de marketing de relacionamento, de diferenciação através de pessoas e redes 
sociais.  
 Segundo Kotler e Keller (2012, p. 7-8), define-se: 
a) Mercado físico (marketplace) é concreto, como a loja física onde se faz compras; 
b) Mercado virtual (marketspace) é digital, como quando se faz compras pela internet; 
c) Metamercados envolve produtos ou serviços complementares estreitamente relacionados na 
mente dos consumidores. Por exemplo, cita-se o metamercado automotivo, que envolve 
montadoras de automóveis, concessionárias, financeiras, seguradoras, oficinas mecânicas, 
revendedores de autopeças, postos de serviços, revistas especializadas em automóveis, 
anúncios classificados de carros em jornais e sites sobre carros na Internet. 
 
 Destaca-se que o futuro do marketing envolve co-criação, “comunização” e 
desenvolvimento de personalidade, conforme Tabela 3. Estes conceitos encontram-se 
descritos nas citações abaixo: 
 

“Co-criação é um termo criado por C.K. Prahalad para descrever a 
nova abordagem à inovação. Prahalad e Krishnan, em A nova era da 
inovação, observaram as novas maneiras de criar produtos e 
experiência por meio da colaboração por empresas, consumidores, 
fornecedores e parceiros de canal interligados em uma rede de 
inovação.” (KOTLER et al., 2010, p. 37) 
 
“O conceito de comunização está intimamente relacionado ao conceito 
de tribalismo em marketing. Em Tribes, Seth Godin argumentou que 
os consumidores desejam estar conectados aos outros consumidores, e 



 

 

não às empresas... Godin, Fournier e Lee concordam que as 
comunidades existem não para servir à empresa, mas para servir a 
seus membros.” (KOTLER et al., 2010, p. 38-39) 
 
“Para estabelecer conexão com os seres humanos, as marcas precisam 
desenvolver um DNA autêntico, o núcleo autêntico, o núcleo de sua 
verdadeira diferenciação. Esse DNA refletirá a identidade da marca 
nas redes sociais de consumidores. A personalidade de marca com o 
DNA singular será construída ao longo da vida... As empresas devem 
sempre tentar ser verdadeiras e proporcionar experiências que 
representem de fato suas alegações.”(KOTLER et al., 2010, p. 39) 
 
 

Tabela 3 – Futuro do marketing 
As disciplinas e 

marketing 
O conceito atual de marketing O futuro conceito de marketing 

Gestão de 
produtos 

Os 4P´s (produto, preço, praça, 
promoção) 

Cocriação 

Gestão do 
cliente 

Segmentação, definição de 
mercado-alvo, posicionamento 

“Comunização” 

Gestão da marca Construção da marca Desenvolvimento de personalidade 
Fonte: Kotler et al. (2010, p. 36) 
 
 A importância deste item foi a descrição dos conceitos necessários para a compreensão 
da integração das pessoas envolvidas no relacionamento com a empresa, uma vez que, com a  
rapidez de compartilhamento de informações nas redes sociais, isto pode influenciar na 
administração de marketing para atender consumidores não só de mercado físico ou virtual , 
como também de metamercados. No próximo item da revisão bibliográfica, encontra-se a 
descrição de conceitos de Marketing 3.0. 
 
2.3 – Marketing 3.0 
 Desde a Revolução Industrial, houve inovações de serviços e produtos, criação da 
internet, guerras, aumento da preocupação sobre os aspectos sociais e ambientais, aumento da 
expectativa de vida, aumento do uso de eletrodomésticos e eletrônicos, globalização, etc. O 
marketing, assim como os processos industriais, também foi submetido a mudanças, até 
mesmo se pode dizer uma evolução dos seus conceitos. Kotler et al. (2010) identificou três 
fases distintas: 
a) Marketing 1.0, ou a era do marketing centrado no produto: envolve produtos 
relativamente básicos, concebidos para servir ao mercado de massa. Tem como objetivo a 
padronização dos produtos para diminuir custos e tempos de produção. Um exemplo clássico 
desta fase é o carro preto produzido por Ford. A demanda era maior que a oferta, por isto não 
se priorizavam os desejos e necessidades específicas dos consumidores. 
b) Marketing 2.0, ou a era orientada para o cliente: surgiu em paralelo à era da 
informação (tecnologia da informação). Com a criação da internet, houve acesso a diversos 
produtos e serviços e facilidade na comparação dos seus preços, acirrando a concorrência 
entre as empresas, porque o consumidor teve o direito de escolha e o poder de exigência. 
Deste modo, o profissional de marketing tenta chegar ao coração e mente do consumidor. 
Entretanto, isto pressupõe implicitamente que os clientes sejam alvo passivo das campanhas 
de marketing.  



 

 

c) Marketing 3.0, ou a era voltada para os valores: assim como o Marketing 2.0, esta 
fase também tem como objetivo satisfazer o consumidor. O que extrapola este objetivo é que 
a prática de Marketing 3.0 tem uma contribuição maior em termos de missões, visões e 
valores a apresentar ao mundo e seu objetivo é oferecer soluções para os problemas da 
sociedade. As empresas que praticam esta fase de marketing oferecem respostas e esperança 
às pessoas que enfrentam esses problemas e, assim, tocam os consumidores em um nível 
superior. 
 Ressalta-se que as três fases de marketing descritas por Kotler et al. (2010) coexistem, 
pois assim como as teorias gerais de Administração tiveram suas fases de maior aplicação e, 
para cada situação, uma ou mais teorias podem ser observadas na prática. Muitas empresas 
ainda praticam Marketing 1.0 e 2.0, e as que praticam Marketing 3.0 podem ter um diferencial 
competitivo. 
 Para melhor compreensão do conceito de Marketing 3.0, encontram-se listados os dez 
credos desta fase de marketing, conforme Kotler et al. (2010): 
1) Ame seus clientes e respeite a concorrência; 
2) Seja sensível à mudança e esteja pronto para se transformar; 
3) Proteja seu nome, deixe claro quem é você; 
4) Um cliente é diferente do outro, procure primeiro aqueles que podem se beneficiar 
mais de você; 
5) Ofereça sempre um bom pacote por um preço justo; 
6) Esteja sempre disponível, divulgue as boas-novas; 
7) Conheça seus clientes, cultive-os e conquiste outros; 
8) Não importa em qual setor você atue, será sempre no setor de serviços; 
9) Aperfeiçoe sempre seu processo de negócio em termos de qualidade, custo e entrega; 
10) Colete informações relevantes, mas use sua sabedoria para tomar a decisão final. 
 
 Ao analisar o conceito de Marketing 3.0 e seus credos, pode-se constatar que as 
empresas devem respeitar os clientes e concorrentes, praticando preço justo e utilizando 
estratégias para conquistar e manter mercado com valores, como por exemplo honestidade e 
zelo com questões sócio-ambientais. A prática de marketing agressivo pode funcionar no 
início da campanha, entretanto não vai motivar as pessoas a serem clientes da empresa, pois a 
tendência é afastá-las. Um exemplo de Marketing 3.0 é a divulgação da marca praticada por 
empresas, cuja estratégia não é menor preço, e sim a ênfase na satisfação do cliente, não só 
pela qualidade dos produtos, como também na valorização das pessoas e na ética nas relações 
com seus stakeholders (todos que interagem com a empresa). 
 
 Kotler et al. (2010) explica que Marketing 3.0 é uma mistura de Marketing 
colaborativo, cultural e espiritual, conforme características descritas abaixo: 
a) Marketing colaborativo: as empresas querem mudar o mundo e visam à colaboração umas 
com as outras, com seus acionistas, com seus parceiros de canal, com seus empregados e com 
seus consumidores.  
b) Marketing cultural: as empresas devem estar a par dos problemas comunitários 
relacionados com seus negócios, pois o marketing tem impactos de grande escala e deve 
abordar as implicações culturais da globalização. 
c) Marketing espiritual: a necessidade espiritual é o maior motivador da humanidade, que 
libera a mais profunda criatividade humana.  
 
 O Marketing 3.0 deve abordar a necessidade de frear ou, pelo menos, amenizar os 
efeitos negativos da globalização, pela prática da colaboração, do respeito às diferenças 
culturais e da criatividade para solução dos problemas que afligem as pessoas. Um exemplo 



 

 

de tais efeitos negativos é a instalação de empresas em países onde as leis ambientais, 
trabalhistas e sociais são precárias, pois assim que se esgotam os benefícios de determinado 
local e outros melhores são oferecidos por outro país, a empresa simplesmente muda as 
instalações para outro local, deixando para trás desemprego, problemas sociais, degradação, 
etc. O Marketing 3.0 condena esta prática, pois as relações da empresa com seus stakeholders 
devem resultar em sustentabilidade. 
 Segundo Kotler et al. (2010, p. 45), para incluir as boas ações na cultura corporativa e 
manter-se firme a seu compromisso, a melhor abordagem é incorporá-las à missão, à visão e 
aos valores da empresa. Deve-se introduzir uma matriz baseada em valores, sendo um dos 
eixos o esforço da empresa em ocupar mentes, corações e espíritos dos clientes e no outro, 
considera-se a missão, visão e valores da empresa. Esta matriz encontra-se ilustrada na Figura 
1.  
 

Figura 1 – Modelo de matriz baseada em valores  

  
Fonte: Kotler et al. (2010, p. 47) 

 
 A empresa não deve somente visar à rentabilidade e retorno para os acionistas, mas 
também sustentabilidade. Com isto se torna uma marca melhor, diferente e que faz a diferença 
para os empregados. Os valores da empresa devem estar enraizados no conceito triple bottom 
line: viabilidade econômica, consciência ambiental e responsabilidade social (KOTLER et al., 
2010, pag. 48-49). 
 
2.4 Estratégias de Marketing 3.0 
 Na Tabela 4, encontram-se descritas estratégias de Marketing 3.0, em relação aos seus 
principais stakeholders: consumidores, empregados, parceiros de canal e acionistas. 
 
 Ao analisar os princípios contidos nas estratégias de Marketing 3.0, pode-se identificar 
que a integridade deve ser prioridade na cultura corporativa, pois os relacionamentos da 
empresa com seus stakeholders devem ser feitos fundamentados em valores. Por isto, neste 
artigo, encontra-se identificada a matriz baseada em valores da empresa Natura no item 3.3. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 4 – Estratégias de Marketing 3.0 
Pessoas Estratégias 
Consumidores - Para fazer marketing da missão da empresa ou do produto junto 

aos consumidores, as empresas precisam oferecer uma missão de 
transformação, criar histórias atrativas em torno dela e envolver os 
consumidores em sua concretização. 
- Três princípios do marketing da missão junto aos consumidores: 
uma abordagem inovadora, uma história que comova as pessoas e o 
empowerment (poderes de escolha, opinião, influência e intervenção 
na vida das pessoas) do consumidor. 

Empregados - Quando testemunham a cultura corporativa colaborativa, cultural e 
criativa do empregador, os empregados ficam mais dispostos a 
manter compromisso com os valores da empresa. Valores bem 
mantidos melhoram a lealdade dos empregados. 
- Ter sólidos valores essenciais compensa por vários aspectos: a 
empresa tem vantagens de competir por talento, de atrair e reter 
melhores empregados e de maior produtividade, além de que os 
empregados se tornam melhores representantes para atender os 
consumidores. 
- A empresa deve transformar a vida dos empregados e lhes 
transferir autonomia, para que transformem a vida dos outros. 

Parceiros de canal - A gestão do canal começa com a descoberta dos parceiros de canal 
certos, com propósito, identidade e valores semelhantes. 
- Parceiros de canal com valores compatíveis são capazes de 
transmitir, de forma convincente, as histórias dos consumidores. 
- Para levar a parceira a um passo adiante, as empresas devem se 
integrar aos parceiros e incorporar a integridade às histórias. 

Acionistas - A empresa precisa oferecer provas tangíveis que a prática da 
sustentabilidade vai melhorar o valor para o acionista ao gerar 
vantagem competitiva, proporcionando economia de custos e 
aumento de receitas, além de melhoras o valor da marca corporativa. 
- O marketing 3.0 estimula as empresas a adotar uma mudança de 
paradigma: de satisfazer as expectativas dos acionistas no curto 
prazo para oferecer desempenho corporativo no longo prazo. 

Fonte: KOTLER et al. (2010) 
 
3 METODOLOGIA 
 Para a análise proposta neste artigo, será realizada uma pesquisa aplicada com 
abordagem qualitativa. A pesquisa será exploratória quanto aos objetivos e bibliográfica e 
documental quanto aos procedimentos técnicos. 
 Segundo Souza et al. (2013), observa-se as seguintes definições: 
a) Pesquisa científica aplicada: Visa adquirir ou gerar novos conhecimentos, novos 
processos, para a solução imediata de problemas determinados e específicos, com objetivo 
prático.  
b) Pesquisa exploratória: Visa proporcionar maior familiaridade com o assunto, com o 
problema, para maior conhecimento ou para construir hipóteses. 
c) Pesquisa bibliográfica: É a busca sistemática de conhecimento sobre o assunto, do que já 
existe, o que os diferentes autores já discutiram, propuseram ou realizaram. É elaborada a 
partir de livros, artigos de periódicos, material disponibilizado na internet, etc. 



 

 

d) Pesquisa documental: é semelhante à pesquisa bibliográfica, porém as fontes são 
documentos como diários, gravações, memorandos, ofícios, tabelas estatísticas que, em geral, 
não foram mostrados para o grande público. 
 No ramo dos cosméticos, identifica-se a hipercompetição entre as empresas, devido a 
novos entrantes e inovação de produtos. O relacionamento entre a empresa e seus 
shareholders/stakeholders pode ser construído com o objetivo de identificação com uma 
marca que tem preocupação ambiental e social em seu modo de produzir. Diante deste 
contexto, foi escolhido como objeto de estudo de caso a empresa Natura por ter triple bottom 
line. Para a obtenção dos dados para análise, optou-se pelas informações descritas no 
Relatório Anual 2012 da Natura, conforme padrão GRI (2014). Portanto, os instrumentos de 
coleta de dados são pesquisa documental e bibliográfica. 
 O relatório GRI tem o seguinte conteúdo: 
a) Perfil da empresa 

 1. Estratégia e Análise  
 2. Perfil Organizacional  
 3. Parâmetros para o Relatório  
 4. Governança, Compromissos e Engajamento  
 5. Forma de Gestão e Indicadores de Desempenho  

b) Desempenho Econômico  
c) Desempenho Ambiental 
d) Desempenho Social 
e) Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente 
f) Direitos Humanos 
g) Sociedade 
h) Responsabilidade pelo Produto 
 Os instrumentos de análise de dados deste projeto são: observação e análise de 
conteúdo. 

“As condições de observação são circunstâncias através das quais esta 
se realiza, ou seja, é o contexto natural ou artificial no qual o 
fenômeno social se manifesta ou se reproduz. Por sua vez, o sistema 
de conhecimento é o corpo de conceitos, categorias e fundamentos 
teóricos que embasa a pesquisa” (REYNA, 1997, apud BELEI et al, 
2008). 
 
“Durante a observação são registrados dados visíveis e de interesse da 
pesquisa. As anotações podem ser feitas por meio de registro cursivo 
(contínuo), uso de palavras-chaves, check list e códigos, que são 
transcritos posteriormente” (DANNA e MATOS, 2006, apud BELEI 
et al, 2008) 
 
“Segundo OLABUENAGA e ISPIZÚA (1989), a análise de conteúdo 
é uma técnica para ler e interpretar o conteúdo de toda classe de 
documentos... A matéria-prima da análise de conteúdo pode 
constituir-se de qualquer material oriundo de comunicação verbal ou 
não-verbal... Contudo os dados advindos dessas diversificadas fontes 
chegam ao investigador em estado bruto, necessitando, então ser 
processados para, dessa maneira, facilitar o trabalho de compreensão, 
interpretação e inferência a que aspira a análise de conteúdo.” 
(MORAES, 1999) 

 



 

 

3.1 – Apresentação da empresa Natura 
 A Natura é uma marca 100% brasileira. Em 28 de agosto de 1969, Luiz Seabra fundou 
a Indústria e Comércio de Cosméticos Berjeaout Ltda em sociedade com Jean Pierre 
Berjeaout, que viria a se chamar Natura em poucos meses, devido à participação de ativos 
vegetais na composição dos produtos. A primeira loja foi aberta na Rua Oscar Freire (São 
Paulo/SP) e a primeira fábrica foi na Rua Domingos de Moraes, na Vila Mariana, São Paulo, 
que na época possuía menos de dez colaboradores. Em 1976, foi feito o lançamento do 
primeiro catálogo de vendas com informações detalhadas sobre a forma de utilizar os 
produtos. Transformou-se em uma ferramenta importante para as consultoras e consultores no 
atendimento de seus clientes. 
 A Natura é líder no setor de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos no 
Brasil, e atua por meio da venda direta e reúne cerca de 1,5 milhão de consultoras e 
consultores Natura (CNs). Como apoio a essa rede de relações, a empresa conta com 6,7 mil 
colaboradores atuantes em todas as operações. A sede administrativa fica localizada em 
Cajamar (SP) e tem quatro escritórios comerciais – Salvador (BA), Alphaville (SP), Rio de 
Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS). Também tem fábricas e Centros de Pesquisa e Tecnologia 
em Cajamar e Benevides (PA) e oito centros de distribuição no País, que atendem a um 
volume médio de 70 mil pedidos diários, realizando uma entrega por segundo para as 
consultoras.  
 A Natura tem forte presença em operações internacionais, com destaque à América 
Latina, e conta com mais de 304 mil consultoras Natura nos seguintes países: Argentina, 
Chile, Colômbia, México, Peru e França. Em dezembro de 2012, adquiriu uma participação 
de 65% da fabricante de cosméticos australiana Aesop, que atua no segmento premium na 
Oceania, Ásia, Europa e América do Norte. As operações das duas empresas seguem 
independentes. 
 Desde 2004, a Natura é uma empresa de capital aberto, com ações na Bolsa de Valores 
de São Paulo (BM&FBovespa). 
 
Missão 
 “Nossa Razão de Ser é criar e comercializar produtos e serviços que promovam o 
bem-estar/estar bem.” 
 
“Bem-estar” é a relação harmoniosa, agradável, do indivíduo consigo mesmo, com seu corpo. 
 
“Estar bem” é a relação empática, bem-sucedida, prazerosa, do indivíduo com o outro, com a 
natureza da qual faz parte, com o todo. 
 
Visão 
 A Natura, por seu comportamento empresarial, pela qualidade das relações que 
estabelece e por seus produtos e serviços, será uma marca de expressão mundial, identificada 
com a comunidade das pessoas que se comprometem com a construção de um mundo melhor 
através da melhor relação consigo mesmas, com o outro, com a natureza da qual fazem parte, 
com o todo. 
 
Valores/Crenças 
a) COMPROMISSO COM A VERDADE 

-Ser autêntico e íntegro, mantendo o compromisso consigo mesmo e com os outros. 
-Defender o que acredita e agir de acordo com o discurso. 

b) CUIDAR DAS RELAÇÕES 



 

 

-Fazer junto é melhor. Abrir-se para o outro, com generosidade e empatia, criando um 
ambiente de confiança com vínculos de qualidade. 
- Reconhecer que o outro é diferente de você, ouvir sem julgamento, respeitar sua opinião, 
acolhendo divergências em busca do melhor resultado para o todo. 

c) APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO 
- Melhorar sempre, evoluir em todas as dimensões: material, emocional, intelectual e 
espiritual. 
- Buscar continuamente o autoconhecimento, reconhecendo seus próprios talentos e 
limitações. 
- Criar um ambiente que promova a aprendizagem, o aperfeiçoamento contínuo e 
reconheça a alta performance. 

d) FAZER BEM-FEITO 
- Ser obstinado em fazer tudo com simplicidade, porém com beleza, qualidade e cuidado 
com os detalhes. 
- Ter disciplina para cumprir o combinado. 

e) INOVAÇÃO 
- Empreender, ser protagonista, fazer o que nunca foi feito e assumir os riscos. 
- Questionar continuamente o já estabelecido e estimular-se com a busca do novo. 

f) DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
- Entregar permanentemente resultados superiores e valor relevante nas dimensões 
econômica, social e ambiental. 
- Gerir o curto prazo com o compromisso de construir o futuro da empresa. 

g) PRAZER E ALEGRIA 
- Encarar os desafios do dia a dia com otimismo, leveza e bom humor. 
- Celebrar as conquistas, alimentando o entusiasmo e a energia que nos encorajam a 
evoluir e a continuar fazendo mais e melhor. 
-Encontrar no trabalho realização, afinidade com seu propósito de vida, colocando 
significado em tudo o que é feito. 

 
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
4.1 – Análise da matriz baseada em valores da Natura 
 Foi elaborada a Matriz baseada em valores, conforme Figura 2. Num dos eixos, 
encontra-se a missão, visão e valores da empresa, e no outro eixo, os esforços da empresa para 
conquistar mente, coração e espírito das pessoas. 
 

Figura 2 – Matriz baseada em valores da Natura 
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 Pela matriz, constata-se que os valores, visão e missão da empresa devem estar 
alinhados com os valores percebidos pelos clientes. No caso da Natura, o que se destaca é a 
importância da qualidade das relações da empresa com os seus públicos. A empresa deve se 
importar não somente com os lucros dos acionistas, como também conquistar mente, coração 
e espírito nas suas relações com colaboradores, fornecedores e consumidores. 
 Para melhor compreensão dos princípios de Marketing 3.0 contidos nas estratégias da 
Natura no Relatório Anual 2012 – GRI, a seguir encontra-se sua análise. 
 
4.2 – Análise das estratégias da Natura  
 Na Figura 3, encontram-se os indicadores de desempenho da empresa Natura, 
referente à Qualidade das Relações. Optou-se pela análise destes indicadores para identificar e 
analisar as estratégias da empresa, por estarem relacionados aos seus principais stakeholders. 
Especificamente, a Natura tem como parceiros de canal as Consultores (CNs) e a Consultores 
Orientadores (CNOs).  
 

Figura 3 – Indicadores de desempenho referente à Qualidade das Relações 

 
Fonte: Natura (2012, p. 18) 
 
 A seguir, os indicadores de desempenho acima listados serão detalhados e analisados 
em itens separados, conforme sua relação com a empresa. 
 
4.2.1. Colaboradores 
 Apesar das metas não serem atingidas, ainda a Natura tem 29% de lealdade do 
colaborador (empregado) e atingiu 72% de favorabilidade na pesquisa de clima 



 

 

organizacional em 2012. As metas eram 30% de lealdade do colaborador e 74% de 
favorabilidade. No Marketing 3.0, os colaboradores exercem papel importante na 
disseminação de histórias que emocionam. Ao analisar o relatório GRI 2012, verifica-se que 
há um investimento na educação e na qualidade de vida dos colaboradores, buscando-se reter 
talentos e desenvolver lideranças e inclusão social. Ressalta-se que há um grande incentivo 
para os colaboradores participarem da inovação não só de produtos como também de 
processos, sejam na área de produção ou de gestão. Esta relação entre empresa e 
colaboradores pode construir vantagem competitiva sustentável e tem princípios do Marketing 
3.0. 
 
4.2.2 Consultoras e Consultores 
 Foram atingidas as metas de 21% de lealdade dos CNs e de 33% de lealdade dos 
CNOs em 2012. Estes indicadores são de suma importância na qualidade de relações da 
empresa, pois os consultores são o elo entre a Natura e seus consumidores, por isto deve-se 
buscar a valorização destas relações.  
 Criado há dez anos, o Movimento Natura nasceu com o objetivo de incentivar a 
mobilização e o engajamento da força de vendas e de CNs e CNOs em iniciativas 
socioambientais realizadas e apoiadas pela Natura. Com o passar dos anos, foi compreendido 
que esse movimento se tornaria mais legítimo se acolhesse e reconhecesse ações já realizadas 
pelos próprios consultores para transformação de suas realidades locais, promovendo o 
potencial empreendedor da rede. Assim surgiu o Programa Acolher, em 2010. Em 2011, o 
Acolher recebeu 680 histórias de iniciativas de CNs de todo o Brasil. (NATURA, 2012, p. 79) 
 As “histórias que emocionam” do Marketing 3.0 são as histórias do Programa Acolher  
e do Movimento Natura, uma vez que os consultores não são agentes passivos e sim atores de 
transformação socioambiental. Estas histórias são coerentes com a missão, visão e valores da 
Natura, e portanto, as emoções das histórias dos consultores que envolvem os consumidores 
podem gerar Vantagem Competitiva Sustentável para a empresa. 
 
4.2.3 Consumidores 
 A meta era atingir 54% de lealdade dos consumidores no Brasil, sendo que a empresa 
atingiu 51% em 2012. O comércio de cosméticos e higiene pessoal tem intensa concorrência, 
com novos entrantes e produtos substitutos, o que gera muitas dificuldades em manter a 
lealdade dos consumidores. Os diferenciais da marca frente aos consumidores são os produtos 
inovadores e de alta qualidade, como também o desenvolvimento do bem estar bem é sua 
missão. Um resultado deste desenvolvimento é a criação de uma biblioteca virtual de gestos 
baseados em terapias corporais para inspirar as pessoas a resgatarem e valorizarem as relações 
humanas (Natura, 2012, p. 41) 
 Identificando o potencial das redes e da soma de conhecimentos, a Natura adota há 
nove anos o modelo de inovação aberta, que propõe a articulação da comunidade científica, 
reunindo diversos pesquisadores e instituições de ciência e pesquisa e parceiros empresariais. 
A Natura entende que trabalhar em rede amplia o seu acesso a novas ideias e saberes e  
possibilita interagir com os melhores talentos do meio científico e da indústria. O resultado 
disso é a geração de um conhecimento novo e mais relevante, construído de forma 
colaborativa e compartilhada, que agrega valor não apenas à Natura, mas para a sociedade 
como um todo. O relacionamento com essa rede é feito, principalmente, pelo Natura Campus 
(www.naturacampus.com.br). (Natura, 2012, p. 43) 
 A partir do entendimento de que a Natura é parte de uma rede na qual vários públicos 
de relacionamento se conectam, já coleciona exemplos desse processo colaborativo. O 
Programa Amazônia, por exemplo, realizou diálogos com a população da região amazônica e 

http://www.naturacampus.com.br).


 

 

constituiu um conselho consultivo externo, com organizações e especialistas locais, para 
ajudar a definir seus focos prioritários e direcionar os investimentos (Natura, 2012, p. 45) 
 A prática de Marketing cultural, colaborativo e espiritual, conforme exemplos acima, 
gera estratégias de Marketing 3.0. Independente do índice de desempenho de lealdade não ter 
sido alcançado, as relações da Natura com o consumidor e seus respectivos históricos podem 
gerar Vantagem Competitiva Sustentável. 
 
4.2.4 Fornecedores 
 Em 2012, o indicador de desempenho foi de 23% de lealdade de fornecedores e 
comunidades fornecedoras e de 3,80 do BioQlicar. As metas de lealdade não foram atingidas, 
mas a de BioQlicar sim. A lealdade dos fornecedores é parte fundamental da estratégia de 
suprimentos sustentáveis da Natura.  
 O Programa BioQlicar, programa de capacitação e desenvolvimento das comunidades 
fornecedoras, monitora dois grupos de indicadores: os Bio que abrangem os recursos com os 
quais a sociedade local conta para promover seu desenvolvimento, como recursos humanos, 
sociais, ambientais, físicos e econômicos; e aqueles voltados para o desempenho produtivo, o 
Qlicar (Qualidade, Logística, Inovação, Competitividade, Atendimento e Relacionamento). 
Acompanhando ações de desenvolvimento e performance, o BioQlicar auxilia a preparação 
das comunidades para o relacionamento com o mercado de forma geral. O programa é 
avaliado anualmente pelas empresas beneficiadoras e comunidades fornecedoras e, em 2012, 
registrou nota de 3,80 (de escala de 0 a 5). (Natura, 2012, p. 95)  
 A importância dos indicadores de qualidade nas relações com os fornecedores e 
comunidades fornecedoras se deve ao fato de que estes também devem estar alinhados com a 
missão, visão e valores da empresa, pois de nada adianta comprar de uma empresa que se diz 
sustentável, mas que seus fornecedores praticam ações como emprego de mão de obra 
análoga à escravidão. Ao analisar o relatório GRI 2012 da Natura, pode-se constatar que a 
empresa procura fornecedores com práticas similares às suas, e ainda procura desenvolver 
comunidades fornecedores que praticam o extrativismo vegetal. As relações da Natura com os 
fornecedores e comunidades fornecedoras tem princípios de Marketing 3.0, entretanto 
dificilmente gerar Vantagem Competitiva Sustentável isoladamente, uma vez que fornecem a 
outras empresas. 
 
4.2.5 Acionistas 
 Em 2012, as ações Natura se valorizaram em 67,8% enquanto o índice Ibovespa, 
principal indicador da BM&FBovespa, acumulou uma valorização de 7,2%. Se considerado o 
período desde a abertura de capital, em 2004, a Natura mantém um desempenho bastante 
superior ao índice, conforme Figura 4: 
 Ao analisar o relatório GRI 2012, constata-se que a estratégia de relacionamento da 

Natura com seus acionistas é pautada por um diálogo coerente, de modo a transmitir 
os valores diferenciadores da empresa, por uma linguagem mais clara e acessível. A 
lucratividade é comprovada pelo desempenho das ações, conforme Figura 4. Auxiliam 
a transmitir a sustentabilidade, transparência e governança da empresa frente a seus 
acionistas são as apresentações, reuniões e assembléias realizadas: 

- Natura Day, realizado anualmente, em que os executivos apresentam os planos para o futuro 
e respondem a dúvidas e sugestões; 
- Assembleia Geral Ordinária (AGO), 
- 600 encontros em 2012 entre reuniões presenciais e teleconferências no Brasil e no exterior.  
- Ferramenta de comunicação – página na internet: www.natura.net/investidor. 

http://www.natura.net/investidor.


 

 

- Em 2011, realizou o primeiro road show para investidores de empresas que investem numa 
gestão triple bottom line (conhecidos como SRI, na sigla em inglês para Socially Responsible 
Investors). 
 

Figura 4 – Desempenho das ações da Natura e o Índice Ibovespa, de 2004 a 2012  

 
Fonte: Natura (2012, p. 105) 
 
 
 Sob o ponto de vista, verifica-se que as estratégias da Natura junto a seus acionistas 
têm princípios de Marketing 3.0, porque há um diálogo coerente entre a empresa e seus 
acionistas, tendo em vista sua missão, visão e valores. Entretanto, não se verifica tratar de 
Vantagem Competitiva Sustentável isoladamente, pois outras empresas também possuem 
gestão triple bottom line e praticam governança corporativa. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 Conclui-se que as estratégias da Natura com seus principais stakeholders possuem os 
princípios do Marketing 3.0 e podem gerar Vantagem Competitiva Sustentável, porque as 
práticas de marketing cultural, colaborativo e espiritual e o histórico das relações são difíceis 
e custosos para imitar e substituir, valiosos e raros. Além de que as estratégias contidas no 
Relatório Anual 2012 GRI da Natura indicam que a empresa foca em Diferenciação 
competitiva por pessoas e em Marketing de Relacionamento. A gestão triple bottom line é um 
diferencial competitivo, que apesar de ser imitado por outras empresas, ainda é custoso para 
se implantar.  
 Louzada e Santos (2006) analisaram as estratégias competitivas da Natura e 
concluíram que a empresa se diferencia da concorrência não só por meio da distribuição de 
seus produtos, mas também pelos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Além de que 
os valores percebidos pelos clientes, em conjunto com sua eficácia operacional, são difíceis de 
serem copiados pela concorrência. Os resultados obtidos por Louzada e Santos (2006) 
corroboram com os obtidos neste artigo. 
 Atualmente, grupos empresariais compram empresas que praticam Marketing 3.0 
como estratégia para “melhorar” sua imagem ao público. Entretanto, estes grupos, que não 
praticam o Marketing 3.0 como um todo, não tem Vantagem Competitiva Sustentável a longo 
prazo, pois vai predominar a cultura e clima organizacional da empresa dominante, gerando 
conflitos entre valores dos atores envolvidos nesta incorporação ou fusão de empresas. Além 
disto, há empresas que utilizam a depredação dos recursos materiais e humanos de países 
menos desenvolvidos e criam uma imagem de empresa que respeita a sociedade e natureza em 
seu país sede, com maiores restrições dos recursos acima citados.  



 

 

 Por isto, há a necessidade de rever os conceitos de Marketing 1.0 e 2.0 e colocar as 
estratégias de Marketing 3.0 nas ações da empresa como um todo. A missão, visão e os 
valores da empresa não devem ser apenas escritos com palavras que agradem ao público mais 
exigente, deve sim efetivá-los em suas ações e relacionamentos para um mundo mais 
colaborativo e criativo. 
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