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RESUMO 

Por que a maior empresa de cosmético do mundo não entra no canal de vendas da maior 

empresa de cosméticos do Brasil? O trabalho a seguir tem o objetivo de analisar a L’Oréal 

Brasil e entender os motivos de ela não atuar no canal de vendas door-to-door, principal canal 

de vendas da Natura, a maior empresa de cosméticos do Brasil. Com base no método do 

Estudo do Caso, foram feitas 23 entrevistas tendo como amostra o corpo executivo da L’Oréal 

Brasil, bem como seu CEO. O estudo abrangeu diversas áreas da organização: marketing, 

suprimentos, fabricação, recursos humanos, vendas e logística. Com base na teoria da Lógica 

Dominante, notou-se que apesar de o canal de vendas door-to-door ser atrativo, existem 

diversas razões estratégicas/crenças que impedem que a L’Oréal entre no canal, são elas: a 

desconfiança no futuro do canal, a operação logística e o paradigma histórico da L’Oréal.  

Palavras-chaves: lógica dominante, estratégia, venda direta, door-to-door, Natura e L’Oréal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Why does the largest cosmetics company in the world does not enter the channel of the largest 

cosmetic company in Brazil? The main objective of this work is to analyse the L'Oréal 

Brazil’s case and understand its motivations or reasons not to act in the door-to-door channel 

today dominate by Natura, the largest cosmetic company in Brazil. The method of case study 

included 23 interviews, among them the executive body of L'Oréal Brazil and its CEO. 

Several areas of the organization have been studied: marketing, supply chain, manufacturing, 

human resources, sales, among others. Based on the theory of Dominant Logic, it was noted 

that despite being attractive the is door-to-door channel, is not a strategic option for L'Oréal 

due to by: a lack of confidence about the future of the channel-door to-door, the operational 

logistics and mismatch paradigm of L'Oréal with the channel. 

Keywords: dominant logic, strategy, direc sales, door-to-door, Natura and L’Oréal. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta parte contém a definição do problema, o objetivo do estudo e sua relevância, 

a área do estudo e sua delimitação de pesquisa.  

1.1 QUESTÕES DE PESQUISA 

O Brasil, hoje, é o terceiro maior consumidor de cosméticos do mundo 

(ABIHPEC, 2013); a L’Oréal, a maior indústria de cosmético do mundo, com €22,5 bilhões 

de vendas (L’ORÉAL, 2012), e a Natura, a maior indústria cosmética do Brasil (NATURA, 

2013). 

A pergunta problema inspiradora deste trabalho baseou-se na forma como a 

comercialização do produto cosmético é feita no Brasil e a diferença de atuação de dois 

grandes competidores deste setor: Natura e L’Oréal.  Enquanto a Natura tem seu modelo de 

negócio baseado na venda door-to-door, principalmente por meio de vendedores individuais, 

por que a L’Oréal, a maior empresa de cosméticos do mundo, não entra no canal da maior 

empresa de cosmético do Brasil?  

Com base neste objetivo principal, ainda foram levantadas outras perguntas que se 

relacionavam de forma secundária e que abordavam pontos específicos relacionados ao 

modelo de negócio. 

 Questão estrutural: A L’Oréal possui uma estrutura operacional (logística, fabricação, 

etc.) que permita a entrada neste mercado? 

 Questão histórica: A L’Oréal possuía algum modelo semelhante em seu histórico?  

 Questão aprendizado: A L’Oréal teria dificuldades de entrar em um mercado que não 

possui conhecimento do negócio? 

Apesar do caso possuir três questões secundárias sobre a pergunta da não 

participação da L’Oréal no negócio, muitas foram as outras que surgiram durante as 

entrevistas de campo e que levaram a uma segmentação ainda maior das justificativas para 

L'Oréal não entrar neste modelo de negócio. Não foi levantada nenhuma questão direcionada 

ao “como” entrar neste canal, apesar de ter sido colocado como ponto de entrevista, por se 

tratar de uma questão ainda mais exploratória e de desconhecimento das possibilidades por 

parte do pesquisador no início da pesquisa. 
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1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

A pesquisa tem como objetivo entender por que a L’Oréal, a maior empresa de 

cosméticos do mundo, não entra no canal de vendas door-to-door, levando em conta que a 

maior empresa de cosméticos do Brasil, a Natura, tem como principal canal de atuação a 

venda door-to-door. 

1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O estudo se faz relevante para L’Oréal Brasil pois traz a compreensão do canal de 

venda door-to-door no Brasil e faz um paralelo da sua atratividade com os desafios de entrada 

neste canal. A pesquisa buscou identificar os motivos da L’Oréal, maior empresa de 

cosméticos do mundo, não entra no canal de vendas door-to-door. 

O trabalho demonstra também como em um mesmo segmento de mercado, duas 

empresas podem adotar estratégias muito diferentes com respeito aos canais de venda e serem 

igualmente bem sucedidas. 

 

Segundo estudos do panorama de setor da Abihpec (2013), a indústria cosmética 

tem sofrido um crescimento médio deflacionado de 10% ao ano nos últimos 17 anos, tendo 

passado de um faturamento líquido sobre vendas de R$4,9 bilhões em 1996 para R$34 bilhões 

em 2012. 

 

Gráfico 1 - Faturamento Líquido Indústria de Higiene e Beleza no Brasil.  

Fonte: ABIHPEC (Adaptado pelo autor), 2013, p.1. 
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Gráfico 2 - Evolução do Faturamento Líquido Indústria de Higiene e Beleza no Brasil. 

Evolução calculada comparando o ano com o ano anterior (A/A-1). 

Fonte: Elaborador pelo Autor 

Ainda segundo a ABIHPEC (2013), alguns fatores são indicativos do crescimento 

deste setor. São eles: 

 Acesso das classes D, E aos produtos do setor, devido ao aumento de renda. Os 

novos integrantes da classe C passaram a consumir produtos com maior valor 

agregado. 

 Participação crescente da mulher brasileira no mercado de trabalho; A utilização de 

tecnologia de ponta e o consequente aumento da produtividade, favorecendo os 

preços praticados pelo setor, que tem aumentos menores do que os índices de preços 

da economia em geral; 

 Lançamentos constantes de novos produtos atendendo cada vez mais às 

necessidades do mercado; 

 Aumento da expectativa de vida, o que traz a necessidade de conservar uma 

impressão de juventude. (ABIHPEC, 2013) 

Estes 4 fatores associados ao baixo crescimento do País nas duas últimas décadas 

fizeram com que o consumo aumentasse, visto que o setor cosmético sofre deflação. A tabela 

abaixo, parte do Estudo de Panorama de Setor, estudo trimestral do setor da beleza 

(ABIHPEC, 2013), demonstra que nos últimos 17 anos a Indústria de Higiene e Beleza 

cresceu em média 10%, enquanto  a Indústria Brasileira (Todos os setores) cresceu 2,2%, e o 

PIB do Brasil, 3,0%. 
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VARIAÇÃO ANUAL – EM PORCENTAGEM 

ANO PIB 
INDÚSTRIA 

GERAL 
SETOR Deflacionado 

1996 2,7 3,3 17,2 

1997 3,3 4,7 13,9 

1998 0,2 -1,5 10,2 

1999 0,8 -2,2 2,8 

2000 4,3 6,6 8,8 

2001 1,3 1,6 10,0 

2002 2,7 2,7 10,4 

2003 1,1 0,1 5,0 

2004 5,7 8,3 15,0 

2005 3,2 3,1 13,5 

2006 4,0 2,8 15,0 

2007 6,1 6,0 9,4 

2008 5,2 3,1 5,5 

2009 -0,3 -7,4 9,6 

2010 7,5 10,5 10,5 

2011 2,7 0,4 4,6 

2012 0,9 -2,7 8,9 

Acumulado últimos 

17 anos 
65,3 45,4 401,05 

Médio Composto últimos 

17 anos 
3,0 2,2 10,0 

Quadro 1 - Crescimento do PIB Brasil x Indústria Geral e Deflação do Setor Cosmético. 

Fonte: ABIHPEC, 2013, p.2 

Quando avaliamos a variação anual de preços e da inflação, na tabela a seguir, é 

possível visualizar as possíveis razões que levaram ao aumento do consumo da indústria de 

beleza e este crescimento muito acima do setor industrial e do PIB brasileiro. Nos últimos 5 

anos, o Índice Geral de Preços FGV sofreu um crescimento acumulado de 35,9%, mas já o 

Índice de Preços de Beleza calculado pela FIPE alcança 18,7%. (ABIHPEC, 2013). Esta 

diferença de crescimento de preços cria uma disparidade na relação de valor para o produto de 

beleza no consumidor, o que gerou o aumento do consumo desta categoria de produto. 
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VARIAÇÃO DE PREÇOS ANUAL – EM PORCENTAGEM  

ANO  
Desvalorização 

Cambial Média 

FGV FIPE 

Índice Geral 

de Preços 

Índice de 

Preços ao 

Consumidor 

Índice de 

Preços 

Higiene 

Índice de 

Preços 

Beleza 

2008 -6 9,1 6,2 5,9 3,7 

2009 6,1 -1,4 3,7 2,1 2,4 

2010 -9,4 11,3 6,4 1,5 4,3 

2011 -4,7 5 5,1 5 1,6 

2012 17,2 8,1 5,8 9,4 5,5 

Acumulado 

últimos 5 anos  
1 35,9 30,2 26,1 18,7 

Médio Composto 

últimos 5 anos  
0,2 6,3 5,4 4,7 3,5 

Quadro 2 - Variação de Preços Anual – Em Porcentagem. 

Fonte: ABIHPEC, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas da 

Universidade de São Paulo. ABIHPEC, 2013, p.2 

Este cenário de crescimento associado com esta relação de preços diferenciados 

fez com que o Brasil chegasse ao 3º país em consumo de produtos de higiene, tendo 9,6% do 

consumo de produtos de higiene e beleza do mundo no ano de 2012, atrás do Japão e dos 

Estados Unidos. 

 

RKN 

Higiene Pessoal, 

Perfumaria e 

Cosméticos 

2011 

US$ Bilhões 

Preço ao 

Consumidor 

2012 

US$ Bilhões 

Preço ao 

Consumidor 

Participação 

% 

Crescimento 

% 

Mundo 427 433 100 1,4 

1 Estados Unidos 67 69 15,9 3,3 

2 Japão 47 47 10,9 0,5 

3 Brasil 42 42 9,6 0,1 

4 China 28 32 7,4 12,4 

5 Alemanha 19 18 4,1 -5,8 

6 Reino Unido 16 17 3,9 1,5 

7 França 17 16 3,7 -6,5 

Continua. 
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RKN 

Higiene Pessoal, 

Perfumaria e 

Cosméticos 

2011 

US$ Bilhões 

Preço ao 

Consumidor 

2012 

US$ Bilhões 

Preço ao 

Consumidor 

Participação 

% 

Crescimento 

% 

Mundo 427 433 100 1,4 

8 Rússia 14 14 3,2 -0,3 

9 Itália 13 12 2,7 -8,0 

10 México 10 10 2,3 1,5 

10 Maiores 273 276 63,7 1,1 

Quadro 3 - Ranking dos 10 Maiores Países em Consumo de Produtos de Higiene e Beleza. 

Fonte: ABIHPEC, 2013, p.11 

Analisando a deflação do setor, a ascensão da classe C, que passou de 43,64% da 

população brasileira para 51,57%, conforme visto no quadro 4 (CPS/FGV, 2008), e a entrada 

histórica da mulher no mercado de trabalho analisado no quadro 5 nos trazem um cenário bem 

propício para o desenvolvimento da venda door-to-door na Indústria Cosmética, base do 

modelo de negócio e sucesso da Natura no Brasil. 

Taxa 

População Total 

Categoria 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 

Total 43,64 42,99 44,77 48,11 49,93 50,04 51,57 

Quadro 4 - Crescimento da Classe C no Brasil.  

Fonte: CPS/FGV, 2008. 

Renda Familiar per Capita – Média – Renda 

Categoria 1992 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Classe E R$70 R$74 R$77 R$77 R$78 R$80 R$80 R$77 R$78 R$76 

Classe D R$203 R$204 R$203 R$204 R$204 R$205 R$207 R$206 R$207 R$209 

Classe C R$545 R$561 R$558 R$556 R$558 R$560 R$567 R$571 R$574 R$579 

Classe AB R$2.407 R$2.641 R$2.621 R$2.543 R$2.534 R$2.607 R$2.636 R$2.588 R$2.612 R$2.615 

Quadro 5 - Variação da Renda das Classes Econômicas Brasileiras.  

Fonte: CPS/FGV, 2009. 

Com base nos dados levantados, notamos que o estudo se faz relevante por 

colocar o Brasil em uma posição extremamente estratégica para a Indústria Cosmética. A 

relação de crescimento deste segmento também é muito superior ao crescimento do PIB e sua 

relação com o desenvolvimento social, e a entrada da mulher no mercado de trabalho também 
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se faz relevante. Quando analisamos a maior multinacional no mundo (L’Oréal) atuante deste 

segmento e a presença dela no Brasil, cria-se a necessidade de investigar sua não atuação em 

único canal de venda, em que a líder do mercado (Natura) está presente. 

1.4 ÁREA DO ESTUDO 

A L’Oréal Brasil é a maior indústria cosmética do mundo, presente em 130 países 

(L’ORÉAL, 2012) e tem o Brasil como parte fundamental da sua estratégia cosmética no 

mundo. Em 2013 o Brasil foi elevado, pela L’Oréal, como uma zona de atuação independente. 

No grupo L’Oréal existem 5 zonas mundiais: Zona Américas (Canadá e EUA), Zona América 

Latina (demais países na América), Zona Europa (Países do Continente Europeu), Zona 

África/Oriente Médio e Zona Ásia/Índia. Isto significa dizer que dentre as 5 zonas mundiais, o 

Brasil, um único país, recebe a mesma importância que outras 4 zonas mundiais que são 

formadas por outros grupos de países. 

No Brasil, o maior caso de sucesso da indústria cosmética, a Natura, pauta sua 

estratégia diretamente no canal de venda door-to-door, isto é, por meio de representantes que 

vendem seus produtos diretamente para o consumidor. A pesquisa proposta se faz relevante 

visto que, hoje, a Natura é a atual líder do mercado cosmético no Brasil, com R$ 30,9 bilhões 

em vendas em 2012 (NATURA, 2012), sendo responsável por cerca de 13,4% de market 

share em 2012 (REUTERS, 2013).  

1.5 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Para execução do trabalho, utilizaram-se modelos clássicos de análise da 

indústria, bibliografia sobre venda direta (door-to-door), estudos sobre a indústria cosmética e 

a análise de entrevistas realizadas com executivos da L’Oréal Brasil. 

Logo, a pesquisa está restrita à forma como a L’Oréal Brasil observa a indústria 

cosmética e seu negócio, mais precisamente sobre o canal de venda diretas (door-to-door) no 

Brasil e seus concorrentes, logo nenhuma conclusão referente a este estudo pode de ser 

generalizada, por retratar somente uma realidade de uma única empresa. 
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2 MARCO TEÓRICO 

Para a pesquisa em questão, foi necessário o levantamento bibliográfico com foco 

em estratégia e comportamento do consumidor. Para o melhor entendimento do caso, foi 

realizado o estudo sobre a lógica deste canal e, para isso, foram estudados os relatórios de 

investimento da Natura e consultada a área de pesquisa da L’Oréal Brasil, desenvolvendo uma 

análise com informações relevantes para entendimento do mercado. 

Na bibliografia de estratégia clássica, foi estudada a concepção e definição de 

door-to-door, seus modelos de canais de venda e uma análise a respeito da Estratégia 

Competitiva da Indústria Cosmética sob ótica das Forças de Porter, mais especificamente 

sobre a força de “Comprador”. Para desenvolver uma pesquisa focada no lado soft da 

estratégia, foi abordada referência sobre a Lógica Dominante (PRAHALAD & BETTIS, 

1986, P. 491). Este último ponto teórico foi necessário após analisar os resultados da pesquisa 

de campo e entender as reais razões da não entrada da L’Oréal Brasil no canal de vendas 

direta. 

Sob a ótica do consumo e as razões de compra de produtos cosméticos no Brasil e, 

sendo o público feminino, as maiores consumidoras, buscou-se entender como este tipo de 

consumo se constrói. Por isso, estudou-se bibliografia relacionada a comportamento do 

consumidor de cosméticos.  

Por último, foi feita uma análise de mercado cosmético, com base em material de 

relatório de investidores e da área de pesquisa da L’Oréal Brasil e sua documentação. Este foi 

importante para introduzir o caso de forma clara e dar a pesquisa o corpo atual do mercado e 

seus principais fatores de atratividade. 

2.1 VENDA DIRETA / DOOR-TO-DOOR: DEFINIÇÕES 

O conceito de venda direta/door-to-door não é consensual. Kotler (2008) vai tratar 

a venda direta/door-to-door com o termo de “venda pessoal”. Esta representa a uma das mais 

antigas atividades do mundo. A venda pessoal constitui o braço interpessoal do mix de 

promoção. Ela envolve comunicação pessoal, bilateral, entre o vendedor e os clientes 

individuais.  (KOTLER, 2008). 

Abaixo um resumo de outras definições encontradas na literatura: 
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DEFINIÇÕES DE VENDA DIRETA/ DOOR-TO-DOOR ENCONTRADAS NA 

LITERATURA 

AUTOR (ANO) DEFINIÇÃO 

Baker (1984) Uma forma de venda independente de pontos de venda, 

distribuidores, atacadistas ou qualquer tipo de intermediário. 

Baron; Davies;  

Swindley (1991) 

Estabelecimento imediato de troca e relacionamento com o 

consumidor e onde intermediários na distribuição são omitidos. 

Bennett (1988) Um modelo de marketing para aproximar e envolver vendas 

diretas de bens e serviços com o consumidor atravessando uma 

relação pessoal de demonstrações primordialmente para 

residências. 

Bernstein (1984) Venda direta é uma técnica de aproximação do consumidor baseada 

no contato pessoa a pessoa, podendo ser uma aproximação direta 

para um grupo (dentro de festas planejadas em casas) ou 

individualmente no um a um, para oferecer produtos de maneira 

conveniente ou serviços personalizados para a pessoa. 

Clemente (1992) Modelo de venda caracterizado por uma explicação pessoal do 

produto e demonstrações, frequentemente realizados em 

residências ou estabelecimentos de varejo. 

(FEDSA) Federation Or 

European Direct Selling 

(2014) 

É a venda de bens de consumo e serviços diretamente para 

consumidores em sua casa por meio de explicações e 

demonstrações de um vendedor. A localização pode ser também 

casas de amigos, um espaço de trabalho do consumidor ou 

durante pausas em outros lugares ou locais distantes de lojas. 

Hart and Stapleton 

(1992) 

É a venda sem o uso de um ponto de venda, distribuidor, 

representante, atacadista ou qualquer intermediário. 

Ostrow and Smith 

(1988) 

Venda direta é comum ser relacionado a uma atividade de venda 

por meio de telefones ou venda porta a porta, ou ainda em festas 

em residências. 

Empresa Avon (2013) Venda direta é um tipo de canal de venda onde os produtos são 

comercializados diretamente para os consumidores, eliminando a 

necessidade de intermediários, atacadistas, propagandistas ou 

varejistas. A venda direta pode ser conduzida uma a uma, em 

grupo, em formato de festas ou online. 

American Marketing 

Association (2013) 

É um processo cuja firma se responsabiliza pela produção e 

venda para o consumidor, último consumidor ou varejo 

independente de um intermediário. 

Quadro 6 - Definições de Venda direta encontradas na Literatura.  

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de fontes. 

Os conceitos de venda são analisados pelas mais diversas óticas, mas nas 

definições o contato direto com o consumidor evitando atacadistas, varejistas ou qualquer 

outro intermediário é bastante presente. No caso da definição da Avon, por ser mais recente, o 
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modelo online é tratado como um formato de venda door-to-door. O e-commerce pode ser 

entendido como venda door-to-door, na medida que exclui o intermediário que pode ser um 

cliente varejista que detém um ponto de venda ou meio de venda do produto. Isto é, a empresa 

entra em contato direto com o cliente, apresentando todo o mix de produtos. O e-commerce é 

um modelo de negócio ainda recente, por isso pode ter sido pouco citado pelos autores 

anteriores. 

O quadro abaixo retrata claramente como cada autor entende a venda direta e seus 

pontos de encontro. A venda direta pode ser entendida como uma técnica sem intermediários, 

com o contato direto com o consumidor, muitas vezes feito em sua residência. Com relação a 

esta última característica, é importante retratar que a residência pode ser colocada também 

como qualquer local de bem-estar da pessoa. 
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X 

 
x x 
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x 

 
x 

 
x 

    

Feito em 

residências   
x x x x 

 
x 

  

Técnica/Mode

lo de Vendas    
x x 

     

Quadro 7 - Definições de venda direta segundo autores.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na lógica esquemática de canais tratada por Peterson; Wotruba (1996), o modelo 

comum de venda atua com intermediários que auxiliam diretamente na distribuição, conforme 

os Produtores A e B da Figura 3. O Produtor A possui dois intermediários: o Atacadista e o 

Varejista. Na Indústria de Cosmético, este modelo é bastante comum e reconhecido por um 

distribuidor nacional e uma grande rede de supermercados. No caso do Produtor B, este pode 

ser caracterizado por um modelo de negócio de Franquias. Isto é, o produtor possui como 

dependente associados que acabam por distribuir seus produtos, em muitos casos, de maneira 

padronizada. 
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O door-to-door pode ocorrer de duas formas. A primeira na qual o produtor 

possui o contato direto com seu representante (independente contractor), conforme o Produtor 

C da Figura 3, e na outra em que o produtor ainda possui um intermediário de distribuição 

(direct selling firm), conforme o Produtor D, exclusivo para seu negócio (PETERSON; 

WOTRUBA, 1996).  

O Produtor C é o caso mais comum e possui a Natura como exemplo de negócio. 

Com base em um representante, a distribuição é feita de forma capilar, sem concentração fixa, 

cabendo o produtor abastecer este representante de seus produtos e fornecendo treinamento e 

outros serviços para este aumentar as vendas. O modelo encontrado no Produtor D é comum 

ser analisado em empresas que não possuem um sistema de logística consolidado ou tem sua 

produção importada e depende de uma distribuidora para se responsabilizar em entregar seus 

produtos. 

ESQUEMA DE DISTRIBUIÇÃO E CANAIS 

 

CANAL TRADICIONAL VAREJISTA (LOCAIS FIXOS) 

 
  

 

  

Produtor A Atacadista Varejista Consumidor 

Produtor B Varejista Consumidor 
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CANAL DE VENDAS DIRETAS 

 
Figura 1 - Esquema de Visualização de Canais. 

Fonte: PETERSON; WOTRUBA, 1996, p.2 

Na análise do caso, tratamos como venda direta, ou venda Door-to-door, o 

modelo aplicado pelo Produtor C, visto que a Natura, uma das empresas analisadas, utilizao 

modelo do Produtor C na comercialização de seus produtos. Este é o modelo mais comum, 

considerando que o Brasil é um país com dimensões continentais, e uma área de logística 

deve ser responsável por fazer o produto chegar até o consultor Natura.  

2.2 A ESTRATÉGIA COMPETITIVA COSMÉTICA 

Ao analisar o canal de venda door-to-door, é necessário um aprofundamento 

sobre os drivers que movem a indústria cosmética, visto que este tipo de canal de distribuição 

é semelhante a outras indústrias como a de utensílios domésticos, roupa íntima, alimentos e 

outros setores. Quando colocamos uma indústria cosmética door-to-door sob análise das 

forças de Porter, notamos que a força que possui a maior relevância para análise é a que diz 

respeito aos compradores, pois todas as demais se tornam semelhantes quando comparados 

com uma indústria que explore o varejo, por isso o foco do marco teórico das cinco forças 

será baseado somente na análise da força de Porter de compradores que se utilizarão 

brevemente da análise de entrantes potenciais. 

Segundo Porter (2004), a indústria pode ser analisada utilizando cinco forças: 

ameaça de entrantes, poder de negociação de compradores, poder de negociação de 

fornecedores, ameaça de produtos ou serviços substitutos e rivalidade entre as empresas 

existentes. 

 

Produtor C 
Representante 

de Vendas 
Consumidor 

Produtor D 
Firma de 

Venda Direta 
Representante 

de Vendas 
Consumidor 
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Figura 2 - Forças que dirigem a concorrência da indústria.  

Fonte: PORTER, 2004, p.4 

2.3 AMEAÇA DE ENTRANTES 

A ameaça de entrantes retrata a força de novas empresas interessadas em atuar no 

mercado da indústria analisada.  “Novas empresas que entram para uma indústria trazem nova 

capacidade, o desejo de ganhar uma parcela do mercado e frequentemente recursos 

substanciais.” (PORTER, 2004, p.7). 

Esta ameaça de entrada está ligada diretamente à relação com a barreira de entrada 

da indústria, isto é, em indústrias cujas barreiras de entrada são muito grandes, a energia 

dispensada para um novo concorrente entrar terá que ser proporcional a esta barreira, 

investindo recursos estratégicos para vencê-la. (PORTER, 2004 p.8). 

2.4 AS BARREIRAS DE ENTRADA 

Para Porter (2004), existem seis fontes principais de barreiras de entradas: 

Economias de Escala, Diferenciação de Produtos, Necessidade de Capital, Custos de 

Mudança, Acesso aos Canais de Distribuição e Desvantagens de Custo Independente de 

Escala.  

Para uma Indústria nova entrar no setor cosmético, todas estas barreiras devem ser 

cogitadas e analisadas. Apesar de existirem nichos de atuação, desenvolver um cosmético 
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exige um investimento que suporte a pesquisa, desenvolvimento e distribuição, logo já existe 

uma grande primeira barreira (Necessidade de Capital) para ser vencida. O custo de 

fabricação de um produto é muito alto, pois envolve questões regulatórias e validação, logo há 

uma certa exigência de se ter uma produção alta (Economia de Escala) para compensar 

investimento. Ter sempre produtos novos e viver de lançamentos e inovações (Diferenciação 

de Produto) também é um dos critérios de importância deste negócio, por isso a grande 

necessidade de trabalhar grandes investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento.  

Ainda na análise existe um último fator, base deste trabalho, que é o Acesso aos 

Canais de Distribuição. Esta última barreira demonstra a dificuldade que o player tem de 

escoar a produção. A venda door-to-door, uma das estratégias de canal, é bastante utilizada 

neste setor, tendo grandes adeptos como a Natura e a Avon, que têm como distribuição, 

principalmente este canal de venda. Um player que já opte por canais de varejo como 

supermercados, salões de beleza ou lojas especializadas precisa atuar de forma diferente. O 

canal de distribuição acaba por influenciar toda uma estrutura logística. No door-to-door, a 

preocupação é uma alta segmentação de pedidos e uma abrangência extremamente capilar 

sem uma grande dependência de poucos atravessadores. No varejo e nos canais dito como 

convencionais, existe um atravessador que exige participação e espaços maiores de margem. 

2.5 A LÓGICA DE COMPRADORES E FORNECEDORES 

Para analisar a lógica de canais, mais precisamente o canal de door-to-door, é 

importante entender as razões, ou melhor, as forças que o levam a se desenvolver na indústria 

cosmética.  

Uma indústria, em geral, não possui compradores únicos de seus produtos. Para 

Porter (2004), o poder de negociação desse grupo de compradores, visto em termos 

agregados, é uma das forças competitivas básicas que determina a rentabilidade potencial de 

uma indústria. Na indústria cosmética, diversos são os possíveis compradores. Podemos 

encontrar produtos em prateleiras de supermercado, em salões de beleza, farmácias, lojas 

especializadas, na internet ou até no mercado informal de rua. 

 

Para Porter (2004), de uma maneira geral, a empresa deve vender aos 

compradores que mais a favoreçam, na medida em que possa escolher.  



 
 
 

27 
 

 

Existem quatro critérios gerais, [...], que determinam a qualidade dos compradores 

do ponto de vista estratégico: 

 Necessidades de compras comparadas com a capacidade da companhia 

 Potencial de crescimento 

 Posição estrutural (poder de crescimento intrínseco, propensão para exceder o 

poder de negociação ao pedir preços baixos) 

 Custo do atendimento (PORTER, 2004 p.114) 

2.6 NECESSIDADE DE COMPRAS COMPARADAS  

A necessidade de compras comparadas com a capacidade da companhia diz 

respeito ao potencial que a indústria tem de fornecer de forma mais específica seu produto 

para determinado consumidor. “A empresa melhorará sua vantagem competitiva, (...), se ela 

dirigir seus esforços para os compradores cujas necessidades particulares estiverem em 

melhor posição relativa para atender” (PORTER, 2004 p.115). A Natura possui uma 

vantagem quando olhamos sob esta ótica. Quando enxergamos o modelo de venda, por meio 

de uma “Consultora Natura”, esta última recebe treinamento para poder potencializar suas 

vendas de produtos. A consultora consegue fazer o papel de intermediar esta adequação dos 

produtos da Natura para a consumidora, utilizando, por meio do diálogo ou uma indicação de 

uso, a melhor forma de consumir ou o melhor produto para comprar. 

Não existe um intermediário do círculo íntimo do consumidor para poder guiar o 

produto para a forma de uso. A figura da consultora não existe, logo a confiança tem que ser 

conquistada. O consumidor precisa entender como o produto funciona e sentir a necessidade 

de seu consumo e segurança para usá-lo. Para isso ocorrer, a comunicação feita por meio de 

propagandas é fundamental, e esta pode ser feita de várias formas, desde usando comunicação 

de massa até algo mais direcionado. 

2.7 POTENCIAL DE CRESCIMENTO DE COMPRADORES 

O potencial de crescimento de um comprador em uma atividade industrial é 

determinado por três condições rígidas: 

 O índice de crescimento de sua indústria; 

 O índice de crescimento de seu principal segmento de mercado; 

 Sua mudança em parcela de mercado na indústria e nos segmentos mais 

importantes. (PORTER, 2004, p.116) 
 O potencial de crescimento, isto é, a vantagem competitiva ganha pela empresa 

está ligada diretamente à capacidade de crescimento do comprador. Quando analisamos a 

entrada da mulher no mercado de trabalho, para justificar o crescimento do setor, notamos que 
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a ótica do potencial de crescimento dos compradores de cosméticos foi de fato um dos 

argumentos que justifica diretamente o crescimento do setor de cosmético, visto que seu 

principal consumidor (a mulher) ganhou relevância no consumo de produtos. 

Ainda sob o potencial de crescimento, Porter (2004) vai retratar que o potencial de 

consumidor doméstico é determinado por dois fatores: demografia e volume de compras. A 

demográfica determina o potencial de crescimento do consumidor, bem como nível 

educacional. O volume de compras diz respeito às tendências sociais que alteram as 

necessidades básicas. No setor de cosmético, esse tipo de tendência é facilmente mudada 

devido à quantidade de produtos lançados e conceitos desenvolvidos pela indústria. 

2.8 PODER DE NEGOCIAÇÃO INTRÍNSECO DE COMPRADORES 

A posição estrutural é dividida por Porter (2004) de duas formas. A primeira é o 

“poder de crescimento intrínseco”: retrata o poder que os compradores podem exercer sobre a 

empresa, visto que esta fica dependente da venda destes produtos. No caso da door-to-door, a 

pulverização de compradores e a estratégia por capilaridade retira do comprador todo este 

poder, visto que dificilmente pode existir uma coalizão contrária à compra de forma coletiva. 

A segunda forma seria propensão de solicitar diminuição de preços, o que também seria difícil 

ocorrer na lógica de cosmético, visto que não se trata de um produto de alto valor agregado e, 

no caso da door-to-door, a força é pulverizada entre todos os vendedores. 

2.8.1 Bons Compradores 

Dentre as características dos bons compradores, podemos destacar: 

Eles compram pequenas quantidades em relação ao total de vendas dos vendedores. 

Compradores de volumes pequenos terão menor poder para demandar as concessões 

de preço, absorção de custos de fretes e outras considerações especiais. O volume de 

compras de um determinado comprador será mais significativo quanto a seu poder 

de negociação se o vendedor tiver custos fixos altos. (PORTER, 2004 p.117) 

 

Ao analisarmos a venda door-to-door na indústria cosmética, mais precisamente o 

modelo aplicado por empresas como a Natura e a Avon, notamos que o representante de 

vendas, ou consultor de vendas como é chamado, não possui força nenhuma de decisão nos 

preços dos produtos vendidos. A quantidade de compra é relativamente reduzida e mínima 
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para atender de forma descentralizada os consumidores, por isso não existe força por parte do 

comprador, tornando este tipo de público bons compradores pela ótica da indústria. 

Eles não dispõem de fontes alternativas adequadas. Se as necessidades dos 

compradores em questão são tais que existam poucos produtos alternativos que as 

satisfaçam de modo adequado, seu poder de negociação é limitado. [...] Um bom 

comprador, usando esse critério, é aquele que tem necessidade de características do 

produto ou do serviço de um determinado vendedor que são únicas.  (PORTER, 

2004 p.117) 

Dentro da indústria de cosmético de venda door-to-door, o comprador, na maioria 

das situações, não é o consumidor. Isto é, o representante compra o produto e repassa este 

para um consumidor. Por isso que a compra se dá de forma mais exclusiva possível, pois 

quando ele se posiciona para vender, ele coloca a imagem da empresa como único diferencial 

de compra. Logo, o comprador (vendedor) pode ser entendido como um bom comprador 

porque ele por si não dispõe de outras alternativas. Mas cabe ressaltar que na indústria de 

cosmético de venda door-to-door não existe o conceito de exclusividade, isto é, um 

representante de venda da Natura pode ser também de outras empresas, logo há também uma 

alternativa que seria vender produtos de outras empresas.  

Eles enfrentam altos custos de compra, transação ou negociação. Compradores que 

enfrentam dificuldades particulares em assegurar opções de compra, em negociar ou 

em conduzir as transações, em geral tem poder intrínseco menor.  (PORTER, 2004 

p.118) 

O modelo de venda door-to-door de cosmético possui preço tabelado definido 

pela indústria, este é praticamente inegociável sob a ótica do comprador, logo quando um 

consumidor escolhe optar pela marca de door-to-door, deixa-se vencer por esta força. 

Eles enfrentam custos fixos para mudar de fornecedores. Alguns compradores 

enfrentarão custos de mudança particularmente altos devido às suas situações. Por 

exemplo, eles podem ter ligado as especificações de seu produto às de um 

determinado fornecedor ou efetuado pesados investimentos para aprender como usar 

o equipamento de um determinador fornecedor.  (PORTER, 2004 p.118) 

Quando se cria vínculo como representante de determinada indústria de cosmético 

de venda door-to-door, o comprador/representante acaba por ter que realizar um investimento 

inicial de forma a custear sua entrada e um mix de produto inicial. Este custo acaba por 

vinculá-lo à marca e buscar o retorno do seu investimento. A saída ou desligamento deste 

vinculo, ao contrário, não possui um custo, mas a manutenção como parte da representação da 

marca ainda é baixo se comparado com um negócio convencional de loja física, cujo 

investimento e comprometimento é bastante alto, comparado com o door-to-door. 
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2.8.2 Sensibilidade dos Compradores ao Preço 

O custo de atendimento é explicado por Porter (2009) como a relação que existe 

entre atratividade e a manutenção deste comprador. Os compradores com pequeno poder de 

negociação e baixa sensibilidade a preços podem ser tão caros que nem preços muito altos 

podem ser suficientes para mantê-los viabilizados. Mas esta avaliação, para Porter (2009), é 

algo que depende de diversos fatores e não é tão simples de ser definido. 

Compradores que não possuem sensibilidade a preço tendem a cair nas seguintes 

características: “O custo do produto é uma parcela pequena do custo do produto do 

comprador/ou de seu orçamento de compra. Se o produto é um item de custo relativamente 

baixo, os benefícios percebidos em barganhar pelo preço tendem a ser baixos”.  (PORTER, 

2004 p.119) 

No caso da venda direta, o custo de atendimento pode ser alto visto que a venda se 

torna pulverizada e exige uma estrutura alta de atendimento, bem como treinamento. Na 

venda direta, os compradores, em geral, são parcialmente dependentes do canal. 

A penalidade pela falha do produto é alta em relação a seu custo. Se um produto, 

que falha ou não satisfaz as expectativas, faz com que o comprador tenha de arcar 

com um prejuízo substancial, então o comprador tenderá a não ser sensível ao preço.  

(PORTER, 2004 p.120) 

Por se tratar de um produto cosmético no qual existem milhares de regulações e 

riscos à saúde dos consumidores, um consultor cosmético somente trocaria o produto que 

revende por outro cuja qualidade seja garantida e que a saúde não esteja em risco de forma a 

causar problemas futuros. Isso, na verdade, já ocorre, pois vários revendedores de Natura 

também possuem a Avon como produto. 

“O comprador compete com uma estratégia de alta qualidade para a qual percebe 

que o produto adquirido contribui. [...] O comprador quer um produto diferenciado ou feito 

sob encomenda.” (PORTER, 2004, p.121) 

Estes dois pontos, Alta qualidade e Diferenciação, são dois drivers extremamente 

importantes para a indústria cosmética. Lançamentos constantes por meio de novas fórmulas 

ou posicionamentos novos de produtos fazem com que o portfólio de produtos se renove, e a 

indústria cresça. A Natura, por exemplo, se diferencia pelo conceito natural de seus produtos, 

criando propagandas de grande público e se posicionando como empresa com alta 

responsabilidade social e ambiental. Esse apelo sempre é acompanhado do posicionamento e 

percepção da consumidora pela alta qualidade de produtos. 
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O comprador tem grande rentabilidade e/ou pode repassar prontamente os custos dos 

insumos. Compradores com alta rentabilidade tendem a ser menos sensíveis ao 

preço do que aqueles em condições financeiras marginais, a menos que o produto 

adquirido seja um item de custo importante.  (PORTER, 2004, p.121) 

A margem da Natura, por exemplo, possui uma média de 20% do valor do 

produto vendido, segundo consultoras pesquisadas. Pensando que os produtos destas 

empresas tendem a ser vendidos por meio de catálogo, logo sem nenhum custo operacional, a 

rentabilidade tende a ser de acordo com a venda de cada produto, ainda contando que existem 

premiações exclusivas para as maiores vendedoras. 

2.8.3 Custo do Atendimento aos Compradores 

Um outro fator que mexe com a força dos compradores na venda direta é o custo 

de atendimento a estes compradores: o revendedor/consultora. O custo de atendimento pode 

mexer diretamente com a atratividade da indústria entrar neste canal.  

Segundo Porter (2009), este custo de atendimento possui sete fatores que devem 

ser analisados. São eles: volume pedido, venda direta comparada com a venda feita por 

distribuidores, tempo de espera necessário, estabilidade do fluxo de pedidos para fins 

logísticos e de planejamento, custo de expedição, custo da venda e necessidade de adaptação 

ao cliente ou modificação. 

 

Na venda deste canal, o volume pedido é extremamente baixo e granular e afeta 

diretamente o custo da operação. O conceito de picking
1
 é bastante comum neste tipo de 

canal. Na venda direta cosmética, o picking é alto, isto é, uma revendedora pode concentrar 

grande quantidade de produtos diferentes em seu pedido, logo a estrutura de estocagem deve 

ser extremamente ágil para poder congregar milhares de pedidos com alto número de 

produtos, pois o volume de venda é pequeno, porém extremamente granular. 

Neste canal, em geral, não existe uma concorrência com distribuidores. Isto é, um 

revendedor de determinada marca não concorre com um revendedor desta marca, pois a venda 

ocorre em microambientes. Apesar de existir grandes revendedores que acabam se tornando 

distribuidores, o que será tratado mais à frente no caso da L’Oréal, logo, a concorrência, de 

forma geral, se dá diretamente com o outro revendedor com “iguais condições” (mesmo local, 

horário, grupo social etc.). 

                                                           
1
  Picking é o número de produtos diferentes que pode ser encontrado em um lote de venda. 
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Na venda por catálogo, os ciclos podem variar de 3 semanas até 1 mês, isto é, a 

chegada de pedidos é constante e contínua, e as entregas obedecem a uma lógica criada pelas 

empresas que visam sempre a criar catálogos de acordo com os períodos comerciais: dia das 

mães, natal, dia dos namorados etc. Por isso existe uma estabilidade de pedidos que giram em 

torno do período de 20-30 dias. 

A expedição do produto é outro desafio deste tipo de canal, visto que existe uma 

concentração dos pedidos em cada localidade. A revendedora não recebe o produto na sua 

casa, mas em um local específico que serve de ponto de encontro para reuniões periódicas que 

são feitas. 

2.9 AS DEMAIS FORÇAS DE PORTER: SUBSTITUTOS, FORNECEDORES E 

AMEAÇAS DE NOVOS ENTRANTES 

O grande diferencial do mercado door-to-door cosmético se dá, principalmente, 

sob a força de compradores. Entretanto, é importante lembrar que forças relacionadas a 

Ameaças de Substitutos, Fornecedores e Novos Entrantes não deixam de existir dentro deste 

tipo de indústria. Apesar de seu estudo ser de grande valor para a estratégia global da indústria 

cosmética, as forças não se diferenciam de uma indústria door-to-door, cuja pesquisa se deu 

predominantemente sob a lógica de como é feito o repasse e a compra. 

2.10 A LÓGICA DOMINANTE OU RECEITA 

O canal de vendas diretas nasce como modelo de negócio na Natura muito em 

função da filosofia de construção de relacionamentos (CARDOSO et al., 1999). A L’Oréal já 

possui um modelo de negócio diferente que pauta com base em outra Lógica Dominante. 

A estratégia de uma organização gira em torno de todos os fatores que 

influenciam as pessoas que trabalham nas organizações. Johnson (2007) vai tratar que a 

estratégia está baseada na “experiência coletiva” que passa a refletir diretamente nas 

organizações.  
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Figura 3 - Estruturas culturas de referência.  

Fonte: JOHNSON, 1997, p.232 

A análise da L’Oréal Brasil se deu dentro de seu “Campo Organizacional”, isto é, 

dentro de um “sistema de significado” comum e cujos participantes interagem mais 

frequentemente entre si do que com participantes externos do campo. (JOHNSON, 1997). 

Apesar de dentro da L’Oréal cada um possuir um papel e sua especialidade, existe um 

compromisso com objetivos próprios que os levam a seguir em frente. Existe um conjunto de 

suposições em comum sobre propósitos organizacionais e uma “sabedoria compartilhada” 

sobre como administrar organizações. Este conjunto de suposições Johnson (1997) vai 

denominar receita. Esse tipo de receituário de ações que são tomadas por todos dentro de uma 

organização e mais fortemente por membros do comitê executivo vai ser retratado como uma 

Lógica Dominante ou um formato de regras implícitas na forma de trabalhar. Se fôssemos 

investigar a Natura, muito provavelmente encontraríamos respostas diferentes, 

comportamentos e formas de pensar também bastante diferentes. 

Thomas (2005) vai falar que o entendimento do Top Management Team (Time da 

Alta Gestão) é um passo para entender o espaço em que tomadas de decisões são feitas dentro 

das organizações e como estas interações nos grupos são relevantes para melhorar a análise 

das organizações. O Time de Alta Gestão ou a Lógica Dominante que a gere é um postulado 

que afeta a forma com a qual negócios são implementados na estratégia das empresas e na 

receita das organizações (BARTLETT & GHOSHAL, 1989; BETTIS & PRAHALAD, 1995; 

PRAHALAD & BETTIS, 1986). 
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A Lógica Dominante é definida como a programação mental (mindset), a visão de 

mundo ou o modelo conceitual de negócios e as ferramentas administrativas utilizadas para 

alcançar as metas e tomar decisões que se armazenam em uma parte do mapa mental (share 

cognitive map) ou esquemas mentais (PRAHALAD & BETTIS, 1986, P. 491). Um esquema 

mental é o conhecimento do gerente que representa suas crenças, teorias e proposições que 

desenvolveu com o passar do tempo ou com experiências pessoais. (PRAHALAD & BETTIS, 

1986, P. 489). A Lógica Dominante é a expressão do aprendizado ou a forma com a qual se 

resolvem problemas. (PRAHALAD & BETTIS, 1986, P. 491) 

Cada organização estrutura suas lógicas dominante com base em sua história e na 

forma com a qual lida com seus negócios, desde as pessoas que contrata, os objetivos que 

define e a forma com que trata seus projetos e acionistas. 

A Lógica Dominante se forma com base em 4 fatores: condicionamento operante 

(reforço positivo), reconhecimento de padrões e processos, vieses cognitivos e experiências 

pessoais. Os Times de Alta Gestão possuem uma ou múltiplas lógicas dominantes, 

dependendo da variação da estratégia da organização (a relação ou não da firma com a 

diversidade de seu portfólio). Os times de alta gestão atuam em uma única linha de negócio 

que possui uma única lógica dominante pela qual gerenciam seus negócios. Podem existir 

várias lógicas relacionadas dentro de um negócio, mas há apenas uma Lógica Dominante que 

guia todos os processos de decisão relacionados ou não com o negócio. (DOUGLAS T., 

2005) 

Para Douglas (2005), a Lógica Dominante é maleável. Ela pode ser aprendida, ela 

pode ser um comportamento solucionador de problemas. Ajustes também podem ser feitos a 

uma atual lógica, e outras lógicas também podem ser aprendidas. Os efeitos sobre a 

diversificação da estratégia da organização sobre sua performance financeira são determinada 

em parte pela Lógica Dominante do Time de Alta Gestão.  

No caso L’Oréal, será possível analisar as formas pela qual a Lógica Dominante 

moldou a forma com a qual a L’Oréal desenvolve seus canais de venda e não desenvolveu até 

hoje um formato próprio para atuar no mercado door-to-door. 

2.11 O PARADIGMA DE JOHNSON: A REDE CULTURAL 

Quando a estratégia e os valores de uma organização são colocados no papel, as 

suposições implícitas que compõem o paradigma só são geralmente evidentes na forma como 
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as pessoas se comportam no dia a dia. (JOHNSON, 1997). Isto é, a forma de pensar da 

organização não se reflete somente no que está registrado em planejamentos ou em pauta de 

reuniões com decisões, mas na forma como as pessoas se relacionam. 

 

Figura 4 -  A Rede Cultural. 

Fonte: JOHNSON, 1997, p.238 

A rede cultural é uma representação de suposições dadas como certas, ou 

paradigmas, de uma organização e as manifestações comportamentais da cultura 

organizacional. (JOHNSON, 1997) 

Para Johnson (1997), os elementos da rede cultural que compõem a rede cultural 

são os comportamentos de rotina e rituais da vida, as histórias contadas, os símbolos, as 

estruturas de poder, os sistemas de controle, a estrutura organizacional e o paradigma, 

propriamente dito.  

Os comportamentos de rotina podem ser entendidos como “a forma como 

fazemos as coisas por aqui”, os rituais seriam um reforço dos comportamentos, mas eles 

acabam por ser institucionalizados. Eles são uma formalização do comportamento. As 

histórias têm o papel de criar personagens e destacar fatos importantes da história 

organizacional. Os símbolos são elementos que acabam por sintetizar características da 

organização. As estruturas de poder são as áreas da organização que têm uma relação de 

proximidade com as suposições e crenças dela. Os sistemas de controle são aqueles que 

acabam por avaliar e recompensar o que é importante monitorar na organização. A estrutura 

organizacional reflete os papéis de poder das relações formais e mecanizadas. O paradigma 

engloba os comportamentos observados em outros elementos da rede cultural. Ele é a síntese 

de todos os elementos. O Paradigma é o conjunto de suposições em comum e dadas como 

O Paradigma 

Histórias 

Símbolos 

Estruturas de 
Poder 

Estruturas 
Organizacionais 
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de 
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certa em uma organização. Uma organização que opera efetivamente precisa ter esse conjunto 

de suposições dado como aceitas. 

ELEMENTOS DA REDE 

CULTURAL 
PERGUNTAS PARA ENTENDE-LO? 

HISTÓRIAS 
Quem são os heróis e vilões?  

Que crenças as histórias refletem? 

SÍMBOLOS Existem símbolos na organização? O que eles representam? 

ESTRUTURAS DE PODER 
Como é distribuída a organização?  

Quais as principais crenças da liderança? 

ESTRUTURAS 

ORGANIZACIONAIS 

As estruturas são mecânicas/orgânicas?  

São formais ou informais? 

SISTEMAS DE CONTROLE 
O que é monitorado/controlado mais de perto?  

A ênfase é em recompensa ou punição? 

RITUAIS E ROTINAS 
Que rotinas são enfatizadas?  

O que poderia parecer estranho se mudasse? 

Quadro 8 - Elementos da Rede Cultural  

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em JOHNSON, 1997, p.239 

2.12 O PARADIGMA X LÓGICA DOMINANTE NA L’ORÉAL 

 Ao analisarmos a L’Oréal, é importante entendermos qual é o Paradigma e a 

Lógica Dominante em que ela se insere. O Paradigma (JOHNSON, 1997) e a Lógica 

Dominante (DOUGLAS T., 2005) acabam por definir como as decisões e a visão de mundo 

são formadas dentro da L’Oréal e é importante para entender as interações que a L’Oréal 

possui com o canal door-to-door de cosmético.  

A Lógica Dominante da L’Oréal, isto é, a forma com a qual os altos gestores 

tomam decisões acaba por desenvolver o Paradigma que a L’Oréal constrói. Isto é dinâmico, 

logo o próprio Paradigma reforçar a continuidade deste mindset (DOUGLAS T., 2005) que, 

por sua vez, acaba por estruturar todo Elementos da Rede Cultural (JOHNSON, 1997) que 

desenvolve o Paradigma ou o conjunto de suposições dado como certo. Toda essa dinâmica de 

comportamentos e forma de pensar acabar por desenvolver uma forma de fazer negócio ou 

deixar de fazer, como é o caso da ausência efetiva no canal door-to-door.  

 



 
 
 

37 
 

 

2.13 CONSUMO FEMININO X CONSUMO RELACIONAL X VENDA DOOR-TO-DOOR 

Apesar de não ser o foco desta pesquisa, é necessária uma breve análise de um dos 

pilares de consumo deste mercado door-to-door. O mercado de cosméticos lida diretamente 

com o consumo feminino e seu aumento de poder de compra conforme os anos. Ao analisar o 

setor de higiene e beleza, segundo dados da Abihpec e Ministério do Trabalho (2010), as 

mulheres ocupam grande parte das vagas deste setor. Dentro do canal de Vendas Diretas, 70% 

das vagas são ocupadas por mulheres, dentro de salões de beleza/franquias este número chega 

a 85%. Nas indústrias, este número já chega a 50% de todas as vagas ocupadas. Em 2010, 7% 

das mulheres do Brasil estavam trabalhando no setor de higiene e beleza no Brasil. Logo, 

pode-se dizer que não somente o consumo deste setor é feito por elas, mas praticamente este 

setor é construído pelas próprias mulheres. 

O consumo de cosmético por parte das mulheres é repassado e aprendido por 

gerações. No passado, algo mais simples e com menos grupos de categorias e produtos, mas 

hoje com uma imensa variedade de marcas e qualidades. Com a evolução da tecnologia e a 

facilidade de pessoas se comunicarem, é possível analisar e encontrar blogs e diversas páginas 

que analisam produtos cosméticos, bem como grandes personalidades digitais que 

influenciam o consumo de diversas outras mulheres no consumo do produto. 

Em uma pesquisa realizada pela Cátedra Coppead L’Oréal (CASOTTI et al., 

2008) foi identificado que o consumo de cosméticos no Brasil pode ser analisado de acordo 

com a idade da mulher. O estudo vai dividir os grupos de consumidores em quatro segmentos: 

“O momento é agora”, “O tempo existe”, “O tempo não para” e “Cada coisa em seu tempo”. 

Esta divisão foi tratando e demonstrando a preocupação de cada grupo consumidor conforme 

a faixa etária e sua relação com os gestos “obrigatórios” de beleza no seu cotidiano. 
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Figura 5 - O tempo da beleza e sua divisão pelo consumo.  

Fonte: CASOTTI et al., 2008. p. 26 

No primeiro grupo “O momento é agora”, o consumo dos produtos varia de 

acordo com sua idade, mas percebe-se que, desde o início, ou melhor, ao final da 

adolescência, já inicia a utilização de produtos cosméticos. “Nas relações com produtos e 

práticas cotidianas de beleza, este grupo de mulheres apresenta três dimensões importantes: a 

valorização da beleza natural, o foco no resultado imediato e o consumo tutelado por suas 

mães.” (CASOTTI et al., 2008. P31)  

A tutela do consumo inicia, em muitos casos, dentro da própria casa com auxílio 

da mãe, que indica a forma de usar cada produto e para que finalidade. A pesquisa se dá pela 

metodologia da pesquisa itinerante, isto é, o pesquisador busca vivenciar os locais onde se 

encontra o consumo, buscando localizar hábitos no seu cotidiano. Este tipo de pesquisa 

permite entender melhor como o consumo se dá e como ele se constrói.  

“A análise dos itinerários de consumo – desde a decisão de compra até o descarte, 

passando pela circulação espacial dos produtos de beleza na casa – parece revelar mais uma 

característica própria desse grupo: a dependência em relação às mães.” (CASOTTI et al., 

2008. P40)  

No segundo grupo, chamado de “O tempo existe”, o consumo ganha outras 

proporções, e o lado familiar na influência de compra é rompido.  

“O consumo dessas mulheres apresenta características como: a idealização das 

práticas de beleza, a intensa experimentação e o investimento em novos produtos, a busca de 

inserção de hábitos na rotina e o rompimento com a tutela familiar.” (CASOTTI et al., 2008. p. 

49)  
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É importante notar que um dos fatores apontados pela Abihpec do largo 

crescimento de cosméticos se dá justamente devido a este segundo grupo que ganha 

independência financeira e começa a buscar novos produtos e modificar seu consumo. 

A entrada do mercado de trabalho parece ser um elemento que motiva as mudanças 

de perspectivas observadas neste grupo. Neste ambiente, em contato com mulheres 

de outras idades e formações, cria-se – como indica a fala de Marisa
2
 – um espaço 

onde são trocadas experiências e estabelecidos novos exemplos, ampliando as 

referências antes restritas à família (principalmente a mãe) e aos colegas da mesma 

faixa de idade. Como sugere o relato anterior a mulher tem oportunidade de perceber 

que o tempo pode agir de maneira diferente e que ela precisa se disciplinar para 

enfrentar o desafio (CASOTTI et al., 2008. p. 50)  

Neste grupo, a mulher perde a referência de casa e começa a buscar outras fontes 

de consulta, tais como blogs, resenhas de cosméticos em sites etc. Este grupo é onde o canal 

de venda direta começa a atingir, pois é onde o poder de compra começa a se desenvolver, e a 

mulher busca ter acesso a mais serviços que antes eram restritos pela tutela da mãe, tais como 

o cabelereiro, a clínica estética etc. 

O terceiro grupo pesquisado tratado como o “o tempo não para” de mulheres mais 

maduras do que as do grupo anterior é caracterizado pela objetividade e organização do 

consumo de acordo com as atividades diárias já preestabelecidas. 

O tempo não para tem um consumo exigente e objetivo, caracterizado por gestos 

mínimos, mas que se revelam mais numerosos e frequentes que os das mulheres dos dois 

grupos anteriores. São hábitos de beleza “religiosos”, mas simplificados, o que facilita 

sua inclusão no dia-a-dia. A característica deste grupo é a racionalização da escolha de 

produtos. Aqui, a mulher parece saber o que quer, o que vai funcionar em sua rotina, o 

que vai fazer efeito e o que é desnecessário. (CASOTTI et al., 2008. p. 71-72)  

O consumo no grupo “o tempo não para” é mais racional, e a posição de busca do 

melhor produto é bem mais comum, chegando a consultar especialistas. O relacionamento 

para este grupo não pode ser a única moeda de troca. 

O último grupo pesquisado, “cada coisa em seu tempo”, possui já um perfil ligado 

à consciência da velhice e prevenção. 

“As mulheres cada coisa no seu tempo, distribuem suas atividades ao longo do 

dia, desvinculando vários gestos do momento do banho e criando novas ocasiões para os 

cuidados pessoais.” (CASOTTI et al., 2008. p. 71-72)  

O entendimento da relação da mulher com a indústria cosmética vai muito além 

do consumo de determinados produtos para cada época de sua vida. A indústria se reinventa 

                                                           
2
  A pesquisa itinerante, metodologia utilizada por Casotti et al. (2008), visa ao encontro com o pesquisado em 

seu ambiente. Marisa era uma das entrevistadas da pesquisa. 
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de forma a trazer soluções para os anseios da mulher, criando categorias de produto e 

renovando fórmulas para melhor atender as necessidades. Nesta seara de atividades e de 

construção das marcas, é possível ver hábitos de consumo que permitem que canais de venda 

se desenvolvam desde o salão de beleza, a perfumaria e as mega stores até as vendas diretas 

door-to-door. 

O consumo de cosmético no Brasil é realizado de forma majoritária pelo público 

feminino. Conforme apontado pela Abihpec, a entrada da mulher no mercado de trabalho fez 

com que este mercado fosse impulsionado. Apesar de existirem categorias focadas para o 

público masculino, acaba por serem as próprias mulheres as principais compradoras deste 

produto, sendo intermediárias do consumo masculino. 

  

2.14 ANÁLISE DE PLAYERS DO MERCADO COSMÉTICO NO BRASIL 

O mercado cosmético no Brasil pode ser dividido de várias formas possíveis e de 

acordo com a visão de cada organização. Diversas são as empresas que consolidam dados 

deste mercado, mas duas são bem conhecidas: IMS Health (Visando a dados focados no canal 

farmácia), Nielsen (Canal de Varejo Convencional). Mas a indústria cosmética possui ainda 

outros tipos de venda como o canal profissional, focado dentro dos salões de beleza, as 

perfumarias, as franquias e o door-to-door, foco do estudo em questão. Logo, não existe uma 

única fonte de informação, e sua consolidação muitas vezes é tratada de maneira diferenciada 

para cada indústria. De forma a ter uma noção do tamanho do canal, foram levantadas com a 

área de pesquisa L’Oréal algumas informações que podem servir de parâmetro para 

entendimento do caso e dos players que fazem parte deste mercado.  

Segundo L’Oréal Brasil (2014), o mercado cosmético pode ser dividido em 6 

grandes canais: massivo, dermocosmético, profissional, seletivo (perfumarias de luxo), door 

to door e franquias. Cada um destes segmentos representa pesos diferenciados de importância.  
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Gráfico 3 - Peso do Canal de Vendas em reais.  

Fonte: Pesquisa L’Oréal Brasil, 2014 

Ao analisarmos a importância de canal, notamos claramente que o principal canal 

de vendas é o chamado de massivo, devido a sua abrangência, seguido do canal door to door 

responsável por 35% da venda de cosméticos no Brasil. Importante ressaltar que de todos 

estes citados, a L’Oréal só não atua no canal de venda door to door, o que leva novamente à 

pergunta base deste estudo. 

Segundo a Natura (2013), em seu relatório, esta possui 21,4%
3
 do market share de 

todo o mercado cosmético no Brasil. Isto significa dizer que a Natura é responsável por mais 

de 60% da fatia de mercado do canal door to door. A outra parte é ocupada por Avon, Jequiti 

e outros players menores que dificilmente são auditados. 

Tomando como base a Natura em seu relatório de investidores 3T13, notamos que 

a estratégia baseada em consultoras apresenta ainda crescimento numérico de 7,9%.  

                                                           
3
  Este número é diferente do apresentado pela Reuter. 
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Gráfico 4 - Crescimento do Canal de Vendas. 

Fonte: Relatório Investidores 3T13 Natura, 2013 

Entretanto, há um decréscimo de -0,6% na produtividade de cada consultora. Isto 

quer dizer que, apesar de o canal estar crescendo em aderência, a venda por consultora Natura 

tem caído nos últimos meses. Isso fez com que a Natura se desafiasse ainda mais, criando 

uma forma de financiar a representante, criando formas de pagamento facilitadas para 

estimular ainda mais o consumo. 
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Gráfico 5 - Produtividade Natura. 

Fonte: Relatório Investidores 3T13 Natura, 2013 

Apesar de ser um grande canal a ser explorado e praticamente com dois únicos 

players, o que o torna atrativo, a produtividade, conforme demonstrado, tem se tornado o 

maior desafio e que será mais bem esclarecido na análise pesquisada das entrevistas. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Os tópicos a seguir irão tratar sobre a classificação do tipo de pesquisa, os 

métodos utilizados para o estudo, método do estudo de caso e a análise de conteúdo para as 

entrevistas. 

3.1 TIPO DA PESQUISA 

A pesquisa proposta pode ser classificada quanto aos fins como descritiva e 

explanatória, pois trata-se de uma descrição de uma organização e a busca das razões pelas 

quais ela não atua no canal de venda door to door. (VERGARA, 1997). Entretanto, admite-se 

que quanto ao meio de investigação este trabalho busca realizar uma pesquisa classificada 

como Estudo de Caso por se tratar também de uma unidade de análise que foi feita em campo 

com base em entrevistas com pessoas-chaves da organização (VERGARA, 1997). 

3.2 MÉTODO DE DESENVOLVIMENTO 

Para desenvolvimento da pesquisa, foi utilizado o método de pesquisa 

explanatório com base no Estudo de Caso (YIN, 2009) como forma de buscar os porquês de a 

L’Oréal Brasil não ter entrado no canal de venda door-to-door e o como seria sua atuação 

caso entrasse neste canal. Isto é, qual é a razão de ela não atuar neste canal de venda? O que 

está implicado nesta decisão estratégica? 

Para análise das entrevistas foi utilizada análise de conteúdo que busca ser uma 

análise dos “significados” embora também possa ser uma análise de significantes. A análise 

de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações (BARDIN,2012).  

Ela é um método muito empírico, dependente do tipo de “fala” a que se dedica e do 

tipo de interpretação que se pretende como objetivo. Não existe coisa pronta em 

análise de conteúdo, mas somente algumas regras de base, por vezes dificilmente 

transponíveis. A técnica de análise de conteúdo adequada ao domínio e ao objetivo 

pretendidos tem de ser reinventada a cada momento, exceto para usos simples e 

generalizados, como é o caso do escrutínio próximo da decodificação e de respostas 

a perguntas abertas de questionários cujo conteúdo é avaliado rapidamente por 

temas. (BARDIN, 2012, p.36) 

A escolha deste método se deu, pois se buscou enriquecer a tentativa exploratória de 

forma a levantar o conteúdo para “para servir de prova”. (BARDIN, 2012). Durante as entrevistas 
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muitos assuntos foram colocados de forma paralela ao assunto pesquisado e com a análise de 

conteúdo foi possível entender a relação que existia entre estes assuntos e a influência destes para 

as respostas do caso. 

A análise de conteúdo aplicada foi feita de forma qualitativa criando categorias 

com base no contexto no que ele se referia, buscando a compreensão exata do sentido 

(BARDIN, 2012). O material foi lido, e categorias foram criadas em cada entrevista, 

segmentando as respostas de acordo com os objetivos traçados, buscando sempre a maior 

capacidade de síntese de tópicos para a análise e sempre as relacionando quando coerente. 

3.3 O ESTUDO DE CASO 

O Estudo de Caso é uma das várias maneiras de se realizar pesquisa social. Mas é 

preferido quando se buscam respostas para perguntas de “por que” e “como”, quando o 

investigador tem pouco controle sobre as variáveis e quando o enfoque é bastante 

contemporâneo. (YIN, 2009) 

Ele foi escolhido para o projeto de pesquisa, pois não há controle algum sobre a 

estratégia de como a L’Oréal atua nos canais de venda. É uma situação de pesquisa 

contemporânea, isto é, a L’Oréal no ano de 2013 não possui atuação no canal de venda direta, 

enquanto sua concorrente no Brasil possui como base da sua estratégia esta forma de atuação, 

e as perguntas de pesquisa consistem em levantar o porquê da L’Oréal Brasil não atuar no 

meio de venda direta. 

O estudo de caso também foi escolhido, pois esta pesquisa não tem como objetivo 

criar generalizações a populações ou a universos, mas é generalizável à luz da proposição 

teórica, tais como os experimentos (YIN, 2009). 

“O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes.” (YIN, 2009, p.23) 

3.4 QUESTÕES DO ESTUDO 

Segundo Yin (2009, p.25), a definição das questões de pesquisa é provavelmente 

o passo mais importante a ser dado no processo de pesquisa, portanto, deve-se ser paciente e 
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dedicar tempo suficiente para tarefa. As perguntas principais da pesquisa já foram descritas na 

seção 1.1. Questões de Pesquisa. 

3.5 UNIDADE DE ANÁLISE 

O universo da pesquisa se restringiu unicamente a L’Oréal Brasil e seus 

colaboradores, grande parte tomadores de decisão, que atuam diretamente com decisões 

estratégicas e táticas, principalmente da área comercial e planejamento. Os sujeitos foram 

escolhidos de forma aleatória entre todas as divisões de consumo da L’Oréal, isto é, podem 

fazer parte da Divisão de Produtos de Grande Público (Produtos massivos), Divisão de 

Cosmética Ativa (Produtos de apelo médico), Divisão de Luxo (Produtos de luxo), Divisão de 

Produtos Profissionais (Produtos de salão de beleza) ou da Área Corporativa (Responsável 

pelo controle administrativo das outras divisões).
4
 Por isso, a unidade de análise consiste na 

decisão estratégica realizada ou compartilhada somente por estes indivíduos com relação à 

incorporação do canal de venda  door-to-door. 

3.6 COLETA DOS DADOS: ENTREVISTAS & ARQUIVOS DOCUMENTAIS 

Dentre as 6 fontes de evidência sugeridas pelo Método do Estudo de Caso (YIN, 

2009): documentação, registro em arquivos, entrevistas, observações diretas, observação 

participante e artefatos físicos, a principal fonte de subsídio foram as entrevistas, por serem 

diretas ao ponto de estudo da pesquisa. Foram também colhidos arquivos documentais que 

fizeram parte do desenvolvimento teórico, mas também da construção do caso. 

As entrevistas foram realizadas entre o final de 2013 e o início de 2014, com 23 

gestores que atuam em processos de decisões diretas relacionados ao negócio. Todas as 

entrevistas foram agendadas diretamente por e-mail. As áreas escolhidas foram as mais 

diversas possíveis de forma a manter o maior número de pontos de vista que por sua vez se 

relacionariam. Por isso, foram pesquisadas as áreas de marketing, finanças, jurídico, recursos 

humanos, supply chain, logística, produção industrial, além de cargos vinculados diretamente 

com a direção da L'Oréal. Foram entrevistados 3 superintendentes, cargo que responde 

diretamente à presidência da L'Oréal Brasil e o próprio, o que trouxe maior credibilidade em 

um assunto relacionado com a estratégia da organização. A variedade dos pesquisados criou 

                                                           
4
  A explicação e o detalhamento profundo destas divisões serão tratados no capítulo 4.2. 
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questões adicionais e fez com que o estudo fosse partilhado em tópicos relacionados, alguns 

jamais pensados no início da pesquisa. 

O quadro abaixo retrata diretamente o perfil dos entrevistados. De forma a 

preservar a identidade destes, foi colocado como “Cargo L’Oréal” 4 categorias: Presidência, 

Superintendente, Diretor, Gerente, Coordenador.  

Esta foi a forma mais prática para categorizar a hierarquia e diretamente 

relacionar os discursos ao processo de decisão destes profissionais. Na coluna “Área de 

Atuação”, optou-se por relacionar a que competências dentro da L’Oréal este profissional é 

responsável, isto é: comercial, direção de negócios, finanças, logística, marketing, fabricação 

e recursos humanos. 

Entrevistado Cargo L’Oréal Área de Atuação Sexo Tempo de L’Oréal 

E1 Gerente Comercial M 13 anos 

E2 Gerente Comercial F 6 anos 

E3 Superintendente Direção de Negócios M 18 anos  

E4 Diretor Fabricação M 16 anos 

E5 Diretor Comercial M 2 anos 

E6 Gerente Comercial M 9 anos 

E7 Gerente Logística M 2 anos 

E8 Diretor Comercial M 12 anos 

E9 Gerente Marketing F 5 anos 

E10 Diretor Logística F 13 anos 

E11 Diretor Comercial M 2 anos 

E12 Gerente Comercial F 15 anos 

E13 Gerente Marketing M 1 ano 

E14 Superintendente Direção de Negócios M 15 anos 

E15 Gerente Comercial M 2 anos 

E16 Diretor Finanças M 3 anos 

E17 Gerente Finanças M 3 anos 

E18 Gerente Marketing F 8 anos 

E19 Coordenador Comercial F 1 ano 

E20 Superintendente Direção de Negócios F 16 anos 

E21 Gerente Comercial F 10 anos 

E22 Gerente Recursos Humanos F 6 anos 

E23 Presidente Direção de Negócios M 19 anos 

Quadro 9 - Resumo dos Entrevistados. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

As entrevistas seguiram um modelo semiestruturado. Entretanto, para cada cargo 

e pessoa, foram exploradas oportunidades diferentes de abordar o caso da venda Door-to-

door.  

A primeira parte da entrevista foi utilizada para esclarecer o objetivo da pesquisa e 

explicar como seria o processo no que diz respeito à não identificação das pessoas, conforme 

recomenda Yin (2009, p.99), o pesquisador desde o início deve demonstrar como irá proteger 

a identidade das pessoas e manter a pesquisa no mais alto padrão ético. 

Em seguida, iniciou a pesquisa definindo o conceito de venda direta, fator que foi 

importante, pois havia diversos conceitos, assim como encontrado na bibliografia. Apesar de a 

pesquisa não ser uma investigação conceitual, sempre que a definição fugia do universo que 

estávamos pesquisando, foi colocado o conceito que se esperava analisar, isto é, conceito de 

venda de cosméticos porta a porta, semelhante à da Natura, principal competidor do canal. 

Nesta parte da entrevista, também buscou-se identificar os argumentos para que a 

L'Oréal não entrasse neste canal. Notou-se que, nesta parte, muitos alegaram entender que era 

um canal de extrema importância para indústria e para o Brasil. Ainda na primeira parte da 

entrevista, as perguntas seguintes tentaram levantar indicadores da existência de alguma 

iniciativa para este mercado, o que iremos retratar mais a frente nos resultados. 

Após levantar a percepção dos entrevistados sobre o mercado e sua posição sobre 

a necessidade ou não da L'Oréal entrar neste mercado segundo suas justificativas, foi pedido 

para que os entrevistados dissertassem sobre a forma como a L'Oréal entraria nesse canal de 

vendas. Neste momento, cada profissional começou a ficar mais focado em como sua área e 

competência poderiam contribuir para a L'Oréal desenvolver este canal. 

Para o fechamento, buscou-se a análise que o usuário tinha com relação à Natura 

enquanto indústria brasileira, líder no segmento cosmético deste canal. Alguns entrevistados 

sentiram-se livres para poder analisar a forma com a qual a empresa trabalha e a expectativa 

da L'Oréal atuar neste canal de venda. 

A entrevista buscou abordar uma introdução referente ao tema, as perguntas-

chaves da pesquisa, mas também usou de questionamentos transversais as perguntas tema da 

entrevista. Isto foi necessário para levantar evidências adicionais e criar um fluxo natural dos 

assuntos, conforme recomendado no método do estudo do caso: 

À medida que você coleta evidência do estudo de caso, deve revisar rapidamente 

essa evidência e se perguntar, continuamente, por que os eventos ou fatos aparecem 
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como o fazem. Seus julgamentos podem levar à necessidade imediata de busca de 

evidências adicionais. (YIN, 2009, p.95) 

As entrevistas foram, em alguns casos, adaptadas para os usuários em questão. 

Por exemplo, quando foi reconhecido que os entrevistados tinham uma experiência prévia na 

Natura. Este tipo de informação foi fundamental para criar uma comparação referente ao 

modelo de negócio e um excelente artifício para se vincular a teoria de Lógica Dominante 

(DOUGLAS T., 2005). Este critério segue também a recomendação da metodologia do 

Estudo do Caso, em que foram encontradas algumas indicações inesperadas: 

Inevitavelmente, você terá que fazer mudanças menores, se não importantes, 

variando da necessidade de perseguir uma indicação inesperada (potencialmente 

menor) à necessidade de identificar um novo ‘caso’ para estudo (potencialmente 

maior) O investigador habilitado deve lembrar a finalidade original da investigação, 

mas depois estar disposto a adaptar os procedimentos ou os planos, se ocorrerem 

eventos não antecipados. (YIN, 2009, p.97) 

Durante toda a pesquisa foi preciso realizar cruzamentos das informações 

pesquisadas com os resultados de outras fontes, conforme a Figura 3, um fato pode ser 

apontado por diversas fontes simultâneas. Nota-se que muitos entrevistados citam números de 

relatórios e outros chegam até a se contradizer. Quando se trata de números de mercado, tal 

como o Market Share, é possível encontrar até três referências possíveis do mesmo indicador, 

lembrando que são informações expostas para todos dentro da L’Oréal. 

 

Figura 3 - Convergência de Evidências. 

Fonte: YIN, 2009, p.144 

As múltiplas fontes de evidência proporcionam, essencialmente, várias avaliações 

do mesmo fenômeno. Em uma análise do método do caso, descobriu que múltiplas fontes de 

evidência tinham classificação superior, em termos de sua qualidade geral, aos que contavam 

apenas com fontes únicas de informação (YIN, 2009). Por isso que foram utilizados, além das 
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entrevistas, outros documentos ligados ao mercado de cosmético de forma a validar alguns 

dados e criar um estado mais sólido de análise. 

3.7 ANÁLISE DE DADOS 

 Após a leitura das entrevistas, 12 categorias foram identificadas de acordo com o conteúdo 

das respostas. Algumas delas eram respostas diretas ao problema da pesquisa, outras surgiram na 

necessidade de identificar mais profundamente minúcias do caso, tal como a visão dos “Ex-naturas” 

e o Projeto Door-to-shop. 

Abaixo as categorias e seus respectivos conteúdos: 

 

CATEGORIAS CONTEÚDO DAS RESPOSTAS 

O Conceito Door-to-door Identificação e definição do conceito door-to-door. 

O Futuro do Canal Door-to-door 
A crença do futuro do canal door-to-door para o mercado 
cosmético. 

Canal Door-to-door: A L’Oréal deveria 
entrar? 

A percepção se a L’Oréal deveria entrar ou não no canal e 
suas razões. 

A Lógica Dominante da Empresa: 
L’Oréal uma Empresa de Varejo 

Como a L’Oréal organiza sua estratégia de vendas. 

A Visão dos Entrevistados Ex-Natura 
Dentro da pesquisa vários ex-funcionários da Natura foram 
identificados, logo foi importante uma análise paralela com 
a visão Natura x L’Oréal destes funcionários. 

A Questão Jurídica 
A questão jurídica de arrecadação de impostos como uma 
das razões da L’Oréal não entrar. 

Grandes Obstáculos para o L’Oréal  
Door-to-door 

Os grandes desafios da L’Oréal entrar neste canal de 
vendas. 

A Criação de uma Nova Empresa 
Criar uma nova empresa foi cogitado para entrar neste 
canal e as razões para cria-la. 

O Conflito de Canais O conflito de canais da L’Oréal com o Door-to-door. 

Uma Mudança de Pensamento Como a L’Oréal deveria pensar este canal? 

Aprender ou Comprar 
A L’Oréal deveria comprar ou aprender para entrar neste 
canal? 

Door-to-shop: O Projeto Door-to-door 
da L’Oréal 

O projeto experimental Door-to-shop na L’Oréal. 

Quadro 10 – Categorias x Conteúdos 
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4 O CASO L’ORÉAL BRASIL & CANAL DOOR-TO-DOOR 

Deste momento em diante será abordado o conteúdo propriamente dito do caso 

que contém uma breve história da L’Oréal no Brasil e no mundo e as análises das entrevistas 

sob a luz da teoria pesquisada. Foi necessário segmentar a análise das entrevistas em número 

de partes que superam ao de perguntas da pesquisa. Isso se fez necessário para melhorar o 

entendimento do caso, bem como as razões para determinadas conclusões dos entrevistados. 

4.1 A L’ORÉAL: O INÍCIO 

A L'Oréal começou sua história com Eugène Schueller e a Sociedade das Tinturas 

Inofensivas para Cabelos. Eugène era um químico, pesquisador e inventor e sempre imprimiu 

o amor pelo produto, a fé na pesquisa e gosto pelo trabalho (L'Oréal, 2009). Ao analisar a 

história da L'Oréal, esta começa com iniciativa de um único produto que fora extremamente 

inovador para sua época: uma tintura para cabelos. Com uma produção pequena e em um 

espaço reduzido. Eugène começou seu negócio focado em cabelereiros (Ver Figura 5 no 

anexo.) 

No início, o cabelo, para o fundador, era tratado como objeto de estudo e 

pesquisa. O ato de pintar cabelos estava nos seus primórdios no início do século XX. Os 

primeiros produtos L'Oréal foram o L'Oréal Henne, L'Oréal Instantaé, L'Oréal Shampoing en 

Poudre e a L'Oréal D'Or, tintura para cabelos loiros. (L'Oréal, 2009).  

Em 1920, Eugène Schuller compra a primeira de muitas marcas que viriam a ser 

adquiridas pelo grupo L'Oréal, Monsavon, e inicia uma modernização em sua estrutura de 

produção e começa um novo plano de negócios focado em aumento da qualidade e uma 

restruturação de suas campanhas publicitárias com base na marca Monsavon. (Ver Figura 6 

no anexo.) 

Mas foi em 1928 que a L'Oréal lançou seu grande produto que até hoje possui o 

mesmo nome, Imédia, que era uma tintura de oxidação rápida. A partir deste primeiro 

lançamento, Eugène sempre ficou focado na produção de novas patentes e produtos cada vez 

melhores e mais eficazes. A L'Oréal nasce com base em suas moléculas inovadoras, e focada 

em um grupo de consumidores bem específicos: os cabelereiros. 

Em 1940, o grupo L'Oréal começa a delinear o conceito de hair stylist, um centro 

de treinamento de cabelereiros. Esta é uma grande iniciativa que busca desenvolver o canal no 
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qual ela sempre atuou. Este tipo de escola de cabelereiros existe até hoje como base de um 

dos pilares de negócio da L'Oréal no mundo inteiro e no Brasil existem 3 centros de 

treinamento: Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. (L’ORÉAL, 2009) 

Em 1954, o grupo L'Oréal abre sua primeira subsidiária fora do continente 

europeu e cria a Cosmhair, uma representante de vendas dos produtos L'Oréal nos EUA. (Ver 

Figura 7 no anexo) 

Presente desde os anos 30 no Brasil, com o boom dos anos 50, a L'Oréal 

estabelece sua primeira fábrica no Brasil (Fábrica Produtos Capilares S.A), mais tarde seria 

chamada de Fábrica de Produtos Cosméticos SA ou PROCOSA. Após colocar duas plantas de 

fabricação, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, hoje ambas são plataformas de 

exportação para toda a América Latina. (Ver Figura 8 no anexo) 

Entre os anos de 1957 e 1983, a L'Oréal inicia um grande processo de expansão 

em vários lugares do mundo, bem como abertura de capital na bolsa de valores dos EUA, a 

aquisição de outras diversas marcas, tais como Lâncome, Garnier, até hoje presentes nos 

mercados mundiais. A parceria com a Nestlé
5
, hoje, principal shareholder, depois da família 

Schuller, a criação de centros de pesquisa em outros locais do mundo como Japão também 

tem sua origem nessa fase da organização. A L'Oréal, neste momento, já acopla outras 

diversas marcas e marca sua presença nos quatro cantos do mundo. 

Após 1983, L'Oréal trata esse período como o momento que a tornou líder 

mundial. Após se instalar em diversos cantos do mundo, L'Oréal começa a aderir marcas 

grandes de seus países como Matrix, maior marca profissional dos EUA, La Roche Posay, 

laboratório dermocosmético francês, Maybelline, a atual maior marca de maquiagem do 

mundo. Outras marcas de grife começam a se relacionar com a L'Oréal e, esta se torna a líder 

mundial no segmento cosmético, possuindo espaço nos principais mercados emergentes e 

desenvolvidos. 

4.2 A L’ORÉAL NO BRASIL 

A L’Oréal chega ao Brasil em 1939, quando primeiro agente comercial da 

empresa, o francês Maurice Bélières, chega ao Rio de Janeiro criando a Maurice Bélières e 

Cia. Ltda. Em 1959, é criada a primeira fábrica, com 1.200m² e 16 colaboradores. Hoje já são 

                                                           
5
  A Nestlé é a maior acionista da L’Oréal e até hoje existem iniciativas de negócio entre elas. A L’Oréal e a 

Nestlé, hoje, possuem uma marca chamada Innéov, um nutriconcentrado criado por pesquisadores das duas 

empresas. Innéov é conhecida como a “pílula da beleza”. 
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duas fábricas, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, mais de 2.500 colaboradores em 

2014. Além da fábrica, há também um Centro de Distribuição, Centro de Pesquisa & 

Inovação, três academias profissionalizantes: São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. A L’Oréal 

atua hoje no mercado de salões de beleza (sua origem), no mercado massivo de varejo, no 

mercado farmacêutico, dentro de farmácias, e no de luxo com lojas especializadas. Há ainda 

iniciativas em e-commerce e franquias próprias de lojas. 

As marcas da L’Oréal podem ser divididas de acordo com seu canal de atuação 

dentro de suas divisões de negócio: 

 Divisão Produtos Grande Público: L'Oréal Paris, Garnier, Colorama e 

Maybelline; 

 Divisão Produtos Profissionais: L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken e 

Matrix; 

 Divisão Produtos de Luxo: Lancôme, Biotherm, Yves Saint Laurent, Ralph 

Lauren, Giorgio Armani, Cacharel, Viktor & Rolf, Diesel e Kiehl’s; Guy 

Laroche, Paloma Picasso; 

 Divisão Cosmética Ativa: Vichy, La Roche-Posay, Innéov, Roger & Gallet, 

Skin Ceulticals.  

As franquias e o e-commerce não chegam a ser divisões, mas são inseridas dentro 

das marcas e respectivas divisões. Apesar de ter nascido na área capilar e em um único canal 

(cabelereiro), a L’Oréal com as aquisições de marcas é uma empresa que atua em diversos 

tipos de segmentos cosméticos: cabelo, perfumaria, maquiagem, cuidados da pele, unhas, 

dentre outras diversas categorias. A L’Oréal é uma empresa que atua em todos os ramos 

cosméticos, grande objetivo e foco de sua missão em universalizar a beleza. 

Com um portfólio de marcas completo e presente em diversos circuitos de 

distribuição, a L’Oréal vai muito além do que a simples busca da beleza. A L’Oréal 

está determinada a promover a beleza acessível, realizadora, genuína e generosa.  

A ambição da L’Oréal é ser uma das empresas mundiais exemplares do século 21. O 

Grupo centraliza seus esforços em promover a satisfação pessoal e profissional de seus 

colaboradores, preservar a integridade e a qualidade do meio ambiente, desenvolver 

atividades em benefício da comunidade e fortalecer sua cidadania corporativa nos 130 

países em que opera. No Brasil, as nossas ações de responsabilidade social e ambiental 

traduzem os valores que norteiam todo o Grupo. (L’Oréal Brasil, 2013). 
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4.3 RESULTADO DAS ENTREVISTAS 

4.3.1 O Conceito Door-to-door 

Por mais que o conceito possa parecer claro na literatura, esta pode ter outros 

significados para os pesquisados. A venda door-to-door pode ser identificada desde sua 

ligação afetiva com a cultura brasileira, a definição do intermediário e até uma noção de 

informalidade, além de outras definições pouco claras, mas que permeiam diretamente o 

exemplo da Natura como referência de negócio e modelo de venda. 

Foi possível, também, localizar discursos relacionados diretamente com as 

definições dos autores levantados, mas bem direcionado com ideia de um representante de 

vendas ou pessoa que faça um link direto com a marca relacionada a ser vendida, sem vínculo 

com uma loja, tal como  tratado na literatura por Baker (1984). 

 

[...]É quando você tem uma consultora, uma pessoa que faz uma representação dessa 

marca, essa marca não tem um ponto de venda físico, e as vendas dessa marca são 

feitas por catálogo, onde a pessoa entra em contato ou por telefone ou com uma 

representante, pra conseguir comprar o produto. [...](E2) 

[...]Venda direta, pra mim, é você não passar por intermediário, ou seja, o fabricante 

vende diretamente pro consumidor final. [...] (E6) 

[...]é quando você tem venda direta pro consumidor através de uma consultora... 

[...](E14)   

[...]É uma venda que você tem 2 grandes influencias... a pessoa, a consultora de 

beleza, que atua influenciando fortemente o consumidor, incentivando, propondo 

ofertas e é influenciada pelo catálogo em si. [...] (E18)   

[...]é uma venda feita por uma intermediária que não é uma loja, é uma consultora ou 

revendedora, depende de como chama... a Avon chama de um jeito, a Natura chama 

de outro jeito, Jequiti chama de um outro jeito.... E é basicamente uma venda 

consultiva... [...](E15)   

[...]um modelo onde as grandes cias não vendem diretamente ao consumidor mas 

usam a força de venda de uma consultora que não tem uma loja física normalmente, 

mas me parece que agora no Brasil[...](E16)   

[...] Pra mim a venda direta é qualquer forma de venda onde você se comunica 

diretamente para o consumidor. Então não necessariamente acho que precisa ser 

porta a porta, mas na minha concepção, o que caracteriza é uma comercialização 

direta, onde você não tem um intermediário. [...] (E9) 

[...]É porta a porta. O que caracteriza é você ter um produto, hoje, quando você 

pensa numa Natura, na Avon que foi a grande precursora desse negócio, é uma 

venda que você faz diretamente pra essa consumidora, você não tem vínculo 

nenhum com loja, com varejo. Ela adquire o produto de uma empresa e vai na sua 

porta te vender. [...](E12) 

[...] É um modelo onde a principal base são as consultoras, que são na verdade 

pessoas que comercializam os produtos e oferecem serviço pra consumidora na 

residência ou nos ambientes onde essa pessoa investe seu tempo, digamos. [...](E11) 
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A venda door-to-door também pode ser entendida como uma venda de 

informalidade e de renda extra. A caracterização desse tipo pelo entrevistado se deu muito 

mais pela utilidade do canal para seus usuários do que pela característica dele.  

[...] É um modelo de negócio totalmente diferente daquilo que a gente faz hoje, 

muito comum no Brasil. É muito essa coisa da informalidade, da renda extra e é um 

modelo de negócio muito comum no Brasil, principalmente entre as mulheres. [...] 

(E4) 

A questão da informalidade é ainda mais profunda por se tratar de um canal em 

que a informalidade é um dos drivers. A pessoa entra neste tipo de mercado para buscar uma 

renda auxiliar, mas o canal existe porque esta renda por meio de uma pessoa física e sem 

vínculo trabalhista.   

[...] Caracteriza você vender seus produtos, cosméticos ou não, para o consumidor 

final, através de um revendedor ou revendedora independente, isto é, não ligado a 

você, do ponto de vista trabalhista, que não tenha um contrato de exclusividade e 

nem tem metas pra cumprir, e que essa pessoa também é uma pessoa física, portanto 

é você intermediar de... Não vou nem usar a palavra intermediar, porque intermediar 

não é bom... É você realizar a sua venda ao consumidor final passando antes por um 

revendedor independente, pessoa física, sem relação trabalhista e sem vínculos, em 

termos de metas ou horários ou exclusividade. [...] (E5) 

Alguns entrevistados fizeram uma outra diferenciação clara entre venda direta e 

venda door-to-door, colocando a venda door-to-door como uma modalidade da venda direta, 

mas não sendo a mesma coisa. Tal como diferenciado na bibliografia estudada (PETERSON; 

WOTRUBA, 1996), em que existia o Produtor C e o Produtor D. 

[...]Eu acho que venda direta e venda door-to-door são duas coisas diferentes. Venda 

direta é quando a indústria atinge diretamente os consumidores finais, seja através de 

uma franquia, por exemplo, como a gente tem o caso da (??), que são lojas próprias, seja 

através de franquias mesmo, que é o caso da Maybelline... Ou o Door-to-door, que é 

uma modalidade de venda direta também, que é uma venda que vai direto na casa dos 

consumidores, como a Natura, ou a Avon e outras empresas fazem. [...] (E7) 

Também foi localizada a venda door-to-door como um canal de relacionamento 

com o consumidor e não necessariamente um canal de venda. Isto é uma definição mais 

próxima focada na questão do relacionamento como tratado pela FEDSA (2014). Neste caso, 

conforme tratado, a consumidora começa a buscar outras fontes de informação para poder 

entrar aumentar suas possibilidades de consumo (CASOTTI et al., 2008). Neste momento, o 

papel do relacionamento no canal se faz fundamental.  

[...] A venda door-to-door é um canal onde você pode vender qualquer tipo de 

produto, mais produto do que serviço, porém onde o meio motor é o relacionamento. 
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O meio motor da venda está amarrado a sentimentos, amarrado muito mais à relação 

pessoal do que propriamente ao serviço. [...](E8) 

[...] Eu vejo como uma forma da empresa, de uma empresa, tentar chegar mais perto 

ainda do consumidor final. Ela conseguir entrar...  Entregar de fato na porta dele, 

mas entrar no dia-a-dia dele de uma outra forma... como se você conseguisse levar o 

produto pro consumidor sem ele ter que ir até o supermercado... o que eu acho que é 

muito interessante disso, acho que toda essa questão do relacionamento, e porque o 

relacionamento de mercado door-to-door no Brasil acho que ele é muito fincado na 

ideia de relacionamento. [...](E13) 

[...] É de ter alguém te facilitando a venda. E quase te levando no colo... alguém que 

vai lá te visitar, vai lá levar a revistinha... no caso dos conhecidos competidores ae... 

que vai levar na sua casa.... Que vai te dar sugestões e vai virar uma visita quase de 

amiga... como funciona hoje nas mais famosas esse tipo de venda. [...] (E17) 

[...] Ela é mais do que uma vendedora, ela é uma consultora e ela explica 

exatamente.... Ela cria o relacionamento com você.... Então o que eu entendo a 

maior diferença é a do canal. que é o porta a porta... ter essa consultora vendendo 

pra você, que pra você ela entende do produto, ela é uma pessoa que você confia, ela 

não é uma loja que você chega e vende, e você entrega diretamente pra ela, na porta 

dela, na casa dela, etc. então isso é a venda porta a porta. [...] (E19) 

[...] A venda direta, Door-to-door, eu acho que faz um pouco parte da cultura, o 

brasileiro é muito passional, na minha visão, então as pessoas gostam dessas 

relações muito próximas... [...] (E1) 

Para os entrevistados, a definição do assunto é relativamente clara, pois 

praticamente todos conseguem fazer vínculo com a relação e modelo focado na ausência de 

um intermediário de varejo e fazem frequentemente alusão ao modelo aplicado pela Natura no 

Brasil. Um determinado grupo acabou por não ter uma clareza muito grande sobre a 

concepção de venda door-to-door, tratando como outro tipo de venda. Nestes casos, foi 

necessária a interferência do entrevistador para que a 2ª parte da entrevista fosse direcionada 

para o modelo do canal. 

 

Gráfico 6 - Definições comuns dos entrevistados sobre venda door-to-door. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.3.2 O Futuro do Canal Door-to-door 

Após levantar a definição do conceito, foi necessário entender também a visão de 

futuro deste mercado para os executivos da L’Oréal. Esta pergunta foi fundamental para 

realizar um ligação direta sobre as razões pelas quais a L’Oréal não atua neste mercado ou as 

motivações dela para buscar entrar neste canal. 

Como era esperado em uma amostra com diversas visões, não houve um consenso 

claro sobre este posicionamento, pois cada gestor tinha fatores próprios ligados a sua área e 

que dificilmente conseguia ter uma visão completa de toda a organização. 

Para as áreas operacionais, isto é, supply chain e transporte, por exemplo, a visão 

de uma entrada neste tipo de canal seria afetar diretamente toda a coluna vertebral de 

distribuição da L’Oréal Brasil. Entretanto, para outras áreas mais ligadas à concepção do 

produto a visão do canal door-to-door parecia muito atraente e mereceria atenção da L’Oréal. 

Em uma análise exclusivamente numérica, o canal door-to-door é extremamente 

atraente devido a seu volume de vendas e número de consumidores do Brasil, além de sua 

quase exclusividade com poucos players. Este canal possui, também, uma presença muito 

grande dos Bons Compradores (PORTER, 2004), estes são responsáveis por manter a 

exclusividade do canal e fidelidade pelos mais diversos motivos, seja a comodidade ou o 

tradicionalismo. 

[...] Sim. Eu tenho visto os números, é uma fatia bem importante. [...] (E04) 

Eu acho que você pega uma fatia da população que você não vai pegar pela 

internet... Ainda não, até porque que as pessoas têm medo da internet, ainda tem 

algumas pessoas que têm medo da internet. Então eu acho que você pega uma fatia 

da população que você não vai pegar. E a outra é que é gostoso você navegar numa 

revista e.[...] Nem todo mundo está com um iPad o tempo inteiro ou com o tablet na 

mão, então às vezes você está num café e alguém saca um livrinho da Natura... 

Então eu acho que participa de outros momentos do dia a dia das pessoas. (E02) 

As visões a favor do canal lidam direto com o comportamento do consumidor que 

hoje ainda se diz tradicional frente mesmo à revolução tecnológica. Os entrevistados 

acreditam que mesmo existindo o e-commerce, que é uma frente direta da empresa para o 

consumidor, ainda é muito consolidado o modelo e no futuro dificilmente deixará de existir. 

O que reforça a questão do costume ensinado de mãe para filha no desenvolvimento do 

consumidor de cosmético no Brasil (CASOTTI et al., 2008).  

[...] Não, ele não é um modelo que vai acabar. Pelo contrário, eu acho que é um 

modelo que cada vez vai estar mais forte. Por mais que a gente tenha a internet, os 

onlines da vida, eu acho que isso não vai substituir. A consumidora, quando ela é 
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muito tradicional, não vai substituir a consultora ir na casa dela, oferecer os 

produtos... [...] (E1) 

[...]Ela (L’Oréal) não acredita. Ela não acredita que hoje tem um batalhão de 

mulheres que vai fomentar efetivamente a venda. [...](E08) 

Mas este ponto de vista não é único, pois há entrevistados que acreditam que o e-

commerce fez com que a venda por catálogo
6
 fosse repensada. A questão do e-commerce 

como fator relacionado à venda door-to-door já foi ligado pela Avon (2013), como 

característica do canal de venda. A Natura também utiliza o e-commerce como auxiliar para 

atuação das consultoras, conforme apontado por um dos entrevistados (E6) e já nota que 

existe uma forte tendência de migração, apesar do tradicionalismo comportamental do canal.  

[...] Nenhuma empresa  de door-to-door conseguiu se tornar uma empresa mundial. 

[...] Natura nunca conseguiu deixar de ser latino-americana.[...] A Avon já fez -17% 

na América. [...] A Avon acaba de fechar seus negócios na Espanha, na França [...] 

(E23) 

[...] Acho que... Cara, eu acho que tem... Primeiro assim, existem dúvidas sobre o 

futuro da venda direta. Eu acho que com a questão de muita gente pergunta se a 

venda direta eventualmente não vai ser substituída pelo e-commerce... Talvez seja. 

[...] Vi uma tendência a isso na Natura. Não por substituir completamente, mas por 

você cada vez mais se relacionar com a sua revendedora através do e-commerce. E 

eu acho que a Natura está um pouco preocupada com isso sim, com pessoas 

querendo comprar menos de uma revendedora e mais simplesmente colocar seu 

pedido na internet. [...] (E05) 

 A experiência de consumo também foi um dos argumentos bastante citados 

pelos entrevistados e de formas diferentes. A vontade de o consumidor ir até as gôndolas e 

experimentar um produto novo, senti-lo antes de consumir é de fato uma grande barreira para 

a compra por catálogo. A experiência para o produto cosmético é fundamental para a 

mudança do hábito, conforme aponta Casotti et al., (2008, p.66). Por isso a mulher muda seu 

hábito, explorando outros produtos de forma a criar novas rotinas de beleza. 

[...] A mulher não quer mais comprar da sua amiga. [...] Isso não é o que faz a 

mulher europeia, americana [...](E23) 

[...] Não sei se é um mercado que tem muito futuro daqui pra frente, porque eu acho 

que a tendência do consumidor é cada vez mais procurar produto na loja. Porque as 

pessoas que fazem a revenda door-to-door têm outros empregos, não é o único 

trabalho dessas pessoas. [...](E06) 

[...] Mas que também, de novo no meu ponto de vista, que é uma tendência que o 

porta a porta em algum momento vai ter que se reinventar... tá vendo o mundo 

digital chegando, a gente tá vendo que hoje cada vez mais a mulher mais jovem ela 

procura outros canais, ela quer ter outras experiências de compra do que comprar 

somente pelo catalogo... uma compra fria que você não faz ... nem sempre faz 

experimentação... você tem algumas amostras mas não é toda hora. [...] (E14) 

                                                           
6
 Venda por catálogo é mais um sinônimo de venda door-to-door. Este termo surge pois no momento que o 

representante oferece os produtos ele traz consigo uma espécie de catálogo com todo o mix de produtos 
disponível para venda. 
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[...] Olha, a impressão que eu tenho é que a indústria de cosméticos no Brasil surgiu 

através do Door-to-door. A origem dela é no Door-to-door. Eu acho que ela está 

migrando um pouco mais pra venda indireta, do ponto de vista do embarcador, do 

ponto de vista da indústria, mas a origem dela é o Door-to-door, e o Brasil está 

aprendendo a comparar, principalmente a parte de maquiagem, em loja. [...] (E07) 

[...] Acho que é mais um canal. Porque o consumidor está mudando. E acho que o 

consumidor vai exigir mais do que simplesmente pedir produto olhando numa 

revista. [...](E10) 

Outro fator que possui íntima ligação com o door-to-door, e não foi esquecido 

pelos entrevistados, foi a relação deste canal para complemento da renda de casa. Isso gera 

também incerteza no canal, quando consideramos um forte crescimento do país e o pleno 

emprego. A relação que existe entre desenvolvimento econômico e crescimento deste canal 

pode existir, conforme analisamos a queda de produtividade Natura nos últimos 2 anos em 

seus relatórios e o crescimento econômico do Brasil no cenário e os baixos índices de 

desempregos. 

O door-to-door é mais um trabalho pra arredondar os fins de mês (complementar a 

renda). Eu acho que, com a evolução do Brasil, com o crescimento do Brasil, a 

renda per capta vai aumentar, então a tendência é que as pessoas, pra mim ou o que 

eu vejo, deixem de revender esses produtos, porque também vão começar a ganhar 

salários maiores nos próximos anos.  [...](E06) 

Mas a necessidade de reinvenção do canal, hoje, também é localizada pelos 

executivos da L’Oréal. Eles percebem o valor da Natura e seu posicionamento, entretanto 

acreditam que a mesma precisa rever o posicionamento frente aos concorrentes. Ao analisar a 

produtividade da Natura, notamos que o consumo por consultora deste canal tem decrescido -

8,4% de 2012 para 2010 (NATURA, 2013). 

[...] Pra mim está muito claro que, no futuro, o door-to-door deveria talvez ficar, 

mas eles têm um problema agora de se reinventar. E a Natura tem esse problema de 

se reinventar também. Os produtos são super legais, a empresa é super legal, tudo o 

que eles fazem é muito interessante. [...] (E03) 

[...] Seria pretensão da minha parte dizer se é um canal de futuro ou não.... É um 

canal óbvio pra muitos anos... mas se eu tivesse que entrar nesse canal hoje olharia 

muito a tendência desse canal. em algumas categorias talvez, não num negócio com 

um todo, em algumas categorias talvez... [...] (E14) 

[...] Não! Eu vejo que as franquias estão subindo, todos os artigos que eu li sobre 

Natura foi eles falando de internet, eles começam a abrir loja, tem uma loja em 

Paris, muito linda! Vai ter uma loja em São Paulo! Acho que sim... então o que é 

Door-to-door? [...] (E20) 

Os indicadores referentes ao futuro ou não deste canal e sua atratividade podem 

ser analisados, segundo os entrevistados, com base em três fatores: a necessidade de 

experiência crescente do consumidor, a substituição por novas tecnologias, a relação de 
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desenvolvimento econômico e maturidade do canal, o tamanho e atratividade de seus 

consumidores. 

Argumentos para um Futuro Promissor Argumentos para um Futuro Problemático 

Cultura de consumo e tradicionalismo 

hereditário. 
Substituição por novas tecnologias. 

Segmento de mercado ainda muito robusto 

e em crescimento, apesar de desacelerado. 

Mudança de hábito de consumidor que visa 

aumento da experiência de compra. 

 

Desenvolvimento econômico e baixo 

desemprego diminuem a necessidade de 

renda auxiliar. 

Quadro 10 - Argumentos para Futuro Promissor e Problemático. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.3.3 Canal Door-to-door: A L'Oréal deveria entrar? 

Ao se desenvolver a pesquisa, a principal questão foi procurar saber quais as 

razões de a L’Oréal não entrar no canal, visto que é um canal atrativo em termos de receita e 

só possui praticamente dois competidores, diferente dos canais tipicamente massivos. Já 

quando se analisam a ótica interna e as visões de gestores da L’Oréal percebe-se que mais 

uma variável é colocada em jogo. Enquanto externamente parece bastante racional a 

oportunidade, quando analisado o desempenho da L’Oréal em seus canais atuais, esta 

obviedade deixa de ser observada. 

Grande parte dos entrevistados retratou que a L’Oréal, apesar de atuar em diversos 

canais de venda, possui ainda dificuldades em alcançar a performance que deseja nos canais 

que atua. Logo, seria uma perda de foco de negócio começar a desenvolver outro canal, sendo 

que outros canais, o de franquias e o e-commerce, já estão sendo desenvolvidos e cujo 

aprendizado ainda está em processo. 

[...] Agora não. Acho que a L’Oréal ainda tem ... a gente tem que ver qual vai ser a 

tendência desse mercado. Ainda é um grande negócio? Ainda é um excelente 

negócio, ainda tem uma penetração nas grandes categorias de perfume, desodorante, 

de corpo, de maquiagem, ... mas nosso país é jovem, tá mudando, tá se digitalizando 

... então acho que você fazer a experiência da venda direta como a gente tem numa 

loja eu apostaria muito mais numa marca Maybelline do que numa marca de 

maquiagem porta a porta... você oferece isso. Oferece experiência de compra. Você 

não tem isso no porta a porta. [...]Acho que passou o tempo da L’Oréal... de ter 

investido nesse canal em outro momento... mas não pode falar que nunca beberei 

dessa água... [...] (E14) 

[...] Não, acho que é uma questão de foco. Foco e diretriz. Tipo... acho que não é a 

diretriz da L’Oréal trabalhar nesse canal.  [...]Acho que a L’Oréal tem tanta coisa pra 

crescer ainda... o e-commerce, o e-commerce eu acho que ela tem que atuar. 
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Entendeu? Acho que ela ainda tem muito potencial dentro do próprios clientes em 

que ela atua... tem muita coisa pra desenvolver ainda... não acho que ela tem que ir 

pro Door-to-door...  [...] (E19) 

A comparação a outros players é outro fator que afeta diretamente o negócio da 

L’Oréal Brasil. Antes de criar um canal novo e toda uma estrutura e forma de trabalhar, os 

gestores acreditam que ainda devem melhorar a atual performance é liderar nos atuais 

mercados e segmentos, hoje existentes. 

 [...] Mas a realidade é que, dentro do canal onde nós somos agora, nós não somos 

nada. Então vamos primeiro focar os esforços, iniciativas, dentro dos canais onde 

nós precisamos, de novo, crescer mais... [...] Então, antes de falar sobre Door-to-

door, acho que valeria mais a pena discutir como trabalhar com distribuidores, e 

quanto nós vamos trazer mais de eficácia e de experiência com distribuidores. [...] 

(E03) 

[...] Se a gente olha os “top 3 de mercado”, que são Natura, Unilever e Boticário, 

então a Natura é o número um, que explora só o Door-to-door. [...]A L'Oréal não 

deixa de ser a primeira do mundo porque não tem Door-to-door. A L'Oréal hoje não 

é o número 1, pelo fato de não ser o número 1 nas categorias que ela já atua. 

[...](E04) 

[...] Eu acho que a L'Oréal tem outras prioridades. Eu acho que o desgaste que teria 

até você montar o Door-to-door, ou seja, partir do princípio de ter uma aquisição, 

partir do princípio de começar do zero, até você conseguir as consultoras, até você 

treinar as consultoras, criar o modelo. [...] (E11) 

[...] Eu acho que um dia ela pode entrar. Mas acho que hoje no Brasil a gente tem 

tanta coisa a desenvolver na L’Oréal que eu acho que a gente despenderia esforços 

muito grandes sendo que a gente tem outras coisas pra atacar. Por ex, a gente ainda 

é.. Pequeno...... você tem Unilever que marca a gente. No segmento massivo.... [...] 

(E18) 

Por outro lado, há também argumentos bem factíveis que fazem com que a 

L’Oréal seja favorável a se posicionar em função da criação deste ramo de negócio. Não 

somente pela questão de sua missão de universalizar a beleza, mas pela própria atratividade 

do canal que deveria ser testado de forma a buscar talvez oportunidades de entrar e atuar 

neste.   

[...] Acho. Acho isso super. Acho que tem tudo a ver com a própria missão da 

L'Oréal, que é universalizar a beleza. Então é proporcionar o acesso, e fazer com que 

a beleza chegue até a mulher. (E09) 

 [...] Acho que deveria, porque tem um potencial muito grande no Brasil, [...] Acho 

que deveria, deveria explorar tentar montar um modelo de negócio, mas acho que 

deveria tentar fazer um piloto, talvez sei lá, com uma divisão... com uma linha de 

produtos pra ver realmente, pra testar o potencial em uma região... (E14) 

A questão das competências para desenvolvimento do canal surgem e deixa claro 

que para um projeto door-to-door é necessário muito mais do que simplesmente 

infraestrutura, mas habilidades individuais e de grupo para desenvolver o negócio door-to-
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door. A L’Oréal  possui um modelo desenhado próprio que é bastante diferente do aplicado 

por empresas no mercado door-to-door. 

 [...] Então nós somos expert em outras coisas. Não significa que a gente vai ser bom 

nisso também. A gente é expert em inovação, em trazer coisas diferenciadas. Em 

comprar negócios e transformar esses negócios com a cara da L'Oréal, mas no porta-

a-porta eu tenho restrições. Não é bem um preconceito, eu acho que teria que ser 

uma coisa muito diferente do que é hoje. Eu não sei a L'Oréal quer isso, sabe? [...] 

(E21) 

[...] E – E você acha que a L'Oréal deveria entrar nesse canal? - Não, acho que não. 

Hoje, não. Porque nós não temos know how suficiente sobre esse canal. Ninguém, 

hoje, poderia nos explicar como fazer. Nós somos... O problema da L'Oréal é 

exatamente esse. O problema da L'Oréal é que nós somos uma empresa que quer 

desenvolver pessoas a longo tempo[...]Nós não sabemos como interagir com esse 

tipo de revendedor, não sabemos estruturar também. É muito pesado. A estrutura do 

door-to-door é pesada. [...] (E03)  

[...]Só que a L'Oréal não tem essa experiência. Então, no fim, a gente é uma 

multinacional que segue o modelo do grupo. O modelo do grupo... [...] (E10) 

Os gestores pesquisados apontaram diversos pontos de vista relativos à entrada ou 

não da L’Oréal neste negócio. A questão do foco de negócio nos canais já atuantes, a falta de 

skills e infraestrutura, a prioridade em desenvolver outros canais como as franquias e o e-

commerce, neste caso não categorizado como uma venda door-to-door, além da performance 

ainda aquém da desejada nos atuais canais entra diretamente em discordância com os 

argumentos positivos que são universalização da beleza e o potencial do mercado. 

Argumentos para Entrar  

no Door-to-door 

Argumentos para Não entrar  

no Door-to-door 

Missão de universalizar a beleza 
Focar em canais que hoje está 

desenvolvendo: Franquias e e-commerce 

Mercado potencial e crescente no Brasil 
Ausência de competência e infraestrutura 

para desenvolver o canal no Brasil 

 

Performance desejada nos atuais canais 

atuantes ainda está baixa, logo é necessário 

mais foco 

Quadro 11 - Argumentos para Entrada ou não em Door-to-door. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Dentre as três hipóteses formuladas no início do caso, somente a questão de 

logística pode ser encontrada dentro dos argumentos levantados nas entrevistas. A questão de 

erro passado de implementação e o fato de ser um canal típico não apareceram dentre os 

motivos citados pelos entrevistados em nenhuma ocasião. 
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4.3.4 A Lógica Dominante da Empresa: L'Oréal uma Empresa de Varejo 

Quando Eugène Schueller iniciou o desenvolvimento de suas tintas de coloração, 

ele tinha em mente claramente quem seriam seus clientes e as exigências e características 

destes. A L’Oréal é uma empresa que nasceu no desejo de realizar o melhor produto para um 

público profissional. A massificação dos produtos é relativamente recente e data do final da 

década de 1960 e início de 1970. (L’ORÉAL, 2009). 

O Time de Alta Gestão e sua Lógica Dominante (BARTLETT & GHOSHAL, 

1989; BETTIS & PRAHALAD, 1995; PRAHALAD & BETTIS, 1986), no início, foi 

construído com valores focados em produto e um segmento clássico de varejo: os salões de 

beleza. Por isso, grande parte dos entrevistados quando retratam as razões de a L’Oréal não 

ter entrado usam bastante o termo “DNA”, como se direcionando a sua origem de trabalho ou 

modus operandi. 

A L’Oréal é uma empresa cuja principal competência focaliza no 

desenvolvimento de produto. Seu fundador era um químico que buscava estudar para 

desenvolver os melhores produtos possíveis para determinado público. Em observação ao 

formato de trabalho, foi possível notar que até hoje a L’Oréal utiliza reuniões com os 

profissionais foco de seus produtos, tal como Eugène fazia ao se reunir com os cabelereiros 

em Paris. A L’Oréal Brasil possui um board de profissionais
7
 de mercado, cujos produtos 

novos são apresentados antes de entrar no mercado, e estes opinam diretamente e 

compartilham sua percepção de produto. Apesar de ter nascido no canal de cabelereiro, cabe 

lembrar que a L’Oréal atua em diversos canais de cosméticos: varejo, lojas especializadas, 

farmácias etc. 

[...] A L’Oréal hoje atua em 65% do mercado cosmético no Brasil. Já temos uma 

cobertura do mercado bem grande. [...] A visão estratégica é que não podemos fazer 

tudo.[...]Precisamos entrar em door-to-door? Nunca vimos a necessidade. (E23) 

[...] O door-to-door não faz parte da cultura da L'Oréal. [...]a cultura é muito mais 

cabeleireiros, primeiro... Você tem que entender que, durante mais de 60 anos, nós 

só vendemos para os cabeleireiros. Então, a mudança geral de entrar no canal de 

DPGP8, nos anos 60/70, foi um grande desafio[...] (E03) 

[...] Eu não sei se estaria no DNA da empresa trabalhar de maneira semelhante ao 

que se trabalha uma Natura, por exemplo, ou uma Avon. Ah, é possível? Com 

certeza é possível. É fácil? Com certeza não. Com certeza é muito difícil. Eu acho 

que seria uma ruptura muito grande na nossa maneira de trabalhar atual. [...] (E7) 

                                                           
7
  Estes profissionais são dos mais diversos canais cosméticos. Dentro da Divisão de Cosmética Ativa, que atua 

no canal farmacêutico, o board de profissionais é composto por médicos. 
8
  DPGP: É a divisão de produtos de Grande Público e que atua diretamente com o mercado massivo na 

L’Oréal. Mundialmente a L’Oréal divide seus canais com base no tipo de público. 
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 [...] Não é o core business da empresa... a empresa nasceu há 100 anos – cento e 

poucos anos, como uma empresa de coloração, com venda através do varejo e é uma 

empresa que por muitos anos ficou concentrada nos principais países da Europa, que 

o porta a porta ali não era forte... [...] (E14) 

 [...] Acho que é muito parte da cultura da L'Oréal, a gente não tem muita cultura de 

aprender internamente as se fazer um negócio e implementar. A gente compra uma 

empresa que atua muito forte nesse negócio e, através dela, a gente aprende a ir 

implementando e sendo bem sucedido. Então eu sei que a L'Oréal já tentou comprar 

empresas muito fortes no mercado Door-to-door, porque é sim um mercado que 

interessa muito à L'Oréal, principalmente sendo a maior empresa de beleza do 

mundo. [...] (E9) 

[...] 

O formato francês de negócio é também presente nos traços da L’Oréal Brasil. O 

mercado europeu door-to-door não possui grande relevância, principalmente no segmento 

cosmético. A Natura, quando entrou na França, resolveu se desenvolver por meio do varejo 

(Ver Figura 18 no Anexo), movimento muito contrário ao que faz no Brasil, que evita ao 

máximo criar conflito com seu canal de referência. Logo, a herança de um país onde o canal 

não é tão relevante acaba por criar um formato de trabalho que acaba por dificultar uma 

adaptação a regionalizar, apesar da força para se globalizar enquanto marca. 

 [...] Você vê a cultura francesa enraizada em cada aspecto da nossa organização... 

por mais que a gente não esteja na França. Na forma como a gente trabalha, na 

forma como a gente discute... na forma como a gente confronta... na forma de 

pensar... então, isso é muito forte na organização.  Mas eu acho que se fosse uma 

coisa tradicionalmente forte na França a L’Oréal teria entrado pra porta a porta lá e 

consequentemente nos outros países também... [...](E18) 

[...]... é uma marca que começou a se globalizar no meu ponto de vista, realmente 30 

anos pra cá... então é uma marca ainda muito francesa... é uma marca ainda com as 

raízes ainda muito europeias. Então quando você pega os países emergentes de ter 

outros canais, que um deles grande é o porta a porta, você vê que é um adaptação... 

há alguns anos atrás uma dessas grandes marcas de porta a porta foi oferecida pra 

L’Oréal pelo que eu sei...  E a L’Oréal disse não porque ela achava que aquilo não 

seria um negócio interessante pra futuro... e que acabou sendo interessante pra um 

país principalmente como o Brasil. [...] (E14) 

[...]Eu acho que a L’Oréal sofreu muito por essa questão da cultura francesa e que ao 

mesmo tempo se globalizando... hoje você já vê o movimento da empresa criando os 

hubs dentro do desenvolvimento ... tem um centro de desenvolvimento na China, um 

centro de desenvolvimento nos EUA, aqui um centro de desenvolvimento 

principalmente pra hair care... [...] (E14) 

Os gestores pesquisados conseguem entender claramente como este modelo de 

negócio da L’Oréal possui influência direta nas aquisições de marca que a empresa já fez. O 

caso da The Body Shop
9
 é citado como um exemplo de imposição de lógica de trabalho que 

acabou sendo ruim para L’Oréal. A The Body Shop é uma franquia inglesa que busca o 

posicionamento de ética e natureza semelhante a Natura no Brasil. Após sua aquisição a 

                                                           
9
  The Body Shop é uma franquia pertencente a L’Oréal que tem sua origem na Inglaterra, criada por Anita 

Roddick e que possui um posicionamento muito focado na natureza e no bem-estar. 
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direção de marketing da marca foi trocada por um modo L’Oréal de trabalhar, o que no final 

acabou por impactar negativamente um pouco a identidade desta. Hoje, a The Body Shop 

tenta se erguer no mundo e se desenvolver visando a trazer a visão de sua fundadora Anita 

Roddick. 

[...]Veja Body Shop, que foi comprada na Inglaterra. Esta marca, quando nós 

compramos, tinha realmente um espírito, uma identidade. Agora, graças a L’Oréal, é 

uma marca que perde tudo! Porque nós tentamos fazer de Body Shop uma marca de 

L’Oréal, mas que tem sua identidade... e é bem difícil! De cultura, de maneira de 

L’Oréal impor sua cultura dentro de uma outra empresa, (estabilidade e 

generosidade – fala em francês), muitos valores que eu não conheço muito bem, mas 

ela transformou os valores iniciais da marca para estar um pouco mais L’Oréal e no 

final das contas ninguém ganhou. [...] (E20) 

A L’Oréal possui uma lógica dominante própria que nasceu desde a forma que o 

fundador começou a desenvolver seus primeiros produtos e vendê-los e hoje faz parte de toda 

a L’Oréal Brasil. O foco no produto e no varejo são partes do “DNA” da L’Oréal como um 

todo e tentativas anteriores de se posicionar frente outras aquisições ou unificar o modo de 

operar acabou por dificultar sua operação. A distribuição não é um core business da L’Oréal e 

dificilmente poderá se desenvolver como prioridade da organização.  

[...] Apreciamos o door-to-door. Mas a visão de L’Oréal é de fazer uma marca 

mundial. O coração de trabalho da L’Oréal é a pesquisa. É fazer produtos com 

eficácia superior e comunicar com consumidor. O coração de door-to-door é a 

distribuição com conscientização de milhares de mulheres [...] (E23) 

A L’Oréal é uma empresa que nasceu da vontade de um pesquisador desenvolver 

os melhores produtos, o foco dela era um varejo muito especializado (os salões de 

cabelereiros). Seus produtos eram aplicados e feitos para profissionais e a distribuição era 

realizada pelo próprio fundador, que iniciou as atividades nos salões de beleza de Paris. Ela 

não nasceu com a distribuição em um país continental como o Brasil e não começou de forma 

massiva como é hoje e como o mercado door-to-door da Natura trabalha. Por isso essa visão 

de negócio e sistema de trabalho, hoje, são difíceis de serem concebido internamente.  

4.3.5 A Visão dos Entrevistados Ex-Natura 

Dentro da pesquisa de campo, foi bastante oportuno levantar a visão de pessoas 

que foram membros da Natura e puderam criar um comparativo da forma de trabalho da 

Natura e da L’Oréal. Eles foram fundamentais para entender alguns pontos que estas lógicas 

de trabalho se diferem e como um formato pode afetar diretamente o outro. 
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Apesar de existirem outros trabalhos acadêmicos na forma como a Natura 

trabalha, analisar e comparar os dois tipos de universo, foi fundamental para entender a 

Lógica Dominante de cada espaço e como isso interfere diretamente na escolha de atuação de 

cada canal de vendas. 

A Natura é uma empresa de relacionamento, antes de qualquer coisa; logo, para 

existir este relacionamento, a distribuição é um dos fatores primordiais, pois precisa atingir o 

maior número possível de consultoras e criar um vínculo rápido com seus produtos. A 

L’Oréal, por outro lado, é uma empresa mais focada no produto e no que o consumidor está 

buscando. 

[...]Acho que são empresas que têm DNAs completamente diferentes, acho que são 

empresas que têm... A Natura vive para o relacionamento com as suas revendedoras. 

Isso é... Ela realmente respira relacionamento com as revendedoras. Tudo o que ela 

faz centra, se baseia nisso. Isso vem muito antes até de rentabilidade de produto. 

[...]O nosso foco são as quatro divisões
10

, o nosso foco é muito mais em qualidade 

de produto... E muito menos na distribuição desses produtos. [...](E5) 

[...] a Natura é uma empresa muito ligada à relação humana. Então se você for olhar 

a missão da empresa, os valores, etc. ... é muito reforçado o valor do profissional, o 

valor das pessoas, o valor da relação humana. E eu não vejo isso na cultura da 

L’Oréal, por exemplo. Uma cultura francesa, uma cultura diferente, eu não sinto 

tanto essa exaltação assim pelos funcionários, pela figura humana como é na Natura, 

por exemplo. Então eu acho assim, que o foco lá é o foco na relação ...  Na relação 

que ocorra no business ... eu dependo da venda consultiva, eu dependo da minha 

consultora fazer uma rede de relacionamentos forte e eu não enxergo assim então 

são valores divergentes pra mim. [...](E15) 

[...]A forma como as pessoas se falam... o que as pessoas se preocupam... como as 

pessoas se preocupam com detalhes... é muito diferente. Tipo…[...]É tudo muito 

carinho... muito amor... muito beijinho, juro pra você... no começo até irrita um 

pouco... acho assim: de visão estratégica do negócio, ela (L’Oréal) se preocupa 

muito mais com o futuro... [...] (E19) 

A visão financeira da Natura também é diferente e passa mais pela lógica de como 

impulsionar o relacionamento com a consultora do que gerar um resultado operacional 

propriamente dito. Isso é ligado diretamente com a própria estratégia de como a Natura se 

desenvolve dentro do seu canal, visto que ao auxiliar o relacionamento com ela e dela com 

outras pessoas, isso acaba por gerar venda de produtos. Na visão dos ex-Natura, o sucesso da 

empresa é focado no relacionamento que ela consegue criar com sua consultora e sua 

consultora com as consumidoras. Sem isso, o canal door-to-door da Natura não teria o 

desempenho que possui.  

[...] O financeiro de uma Natura, o objetivo dele, muitas vezes, não é maximizar a 

rentabilidade de um produto ou maximizar a rentabilidade daquele negócio em si, 

mas é viabilizar maneiras e ferramentas de você maximizar a qualidade do 

                                                           
10

  A L’Oréal Brasil, conforme explicado na parte histórica, é dividida em 4 divisões: ´Divisão de Produtos de 

Grande Público, Divisão de Cosmética Ativa, Divisão de Produtos Profissionais e Divisão de Luxo. 
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relacionamento que você tem com suas revendedoras. Você, como financeiro, você 

tem que encontrar maneiras de fazer aquilo acontecer. E muitas vezes isso é mais 

importante do que dar o resultado no fim do mês. Você vai ser às vezes menos 

cobrado por um resultado, se você chegou ou não no resultado operacional, e muito 

mais se esse resultado operacional você chegou fazendo a coisa certa, isto é, uma 

série de ações que te levaram a construção desse relacionamento ou não. Eu 

raramente fui cobrado por resultado. Fui cobrado por resultado construído de 

maneira correta, isto é, construído segundo os valores da empresa. [...](E5) 

[...] No Brasil a sua oportunidade de encontrar pessoas é porque se tem muito 

serviço. Toda brasileira tem manicure, massagista, tem empregada, faxineira. São 

essas pessoas, que são em geral, consultoras da Natura. Essas pessoas encontram no 

seu trabalho, no seu dia-a-dia, naturalmente com vários clientes, principalmente 

manicure, cabeleireira. A cliente está indo todo dia lá. Então ela não perde tempo 

nem dinheiro para se deslocar para entregar produto ou para procurar a consumidora. 

É muito fácil pra ela. [...] (E22) 

Foco Natura Foco L’Oréal 

Aumentar o poder de relacionamento de 

suas consultoras, visando ao resultado 

operacional 

Desenvolver os melhores produtos 

tecnologicamente para aumentar o consumo 

Fazer com que o relacionamento gere 

consumo e aumento de consumidores 

Focar em métricas operacionais que visem 

melhor desempenho das marcas e seu 

posicionamento perante público 

Quadro 12 - Focos Natura x L’Oréal 

Fonte: Elaborado pelo autor 

4.3.6 A Questão Jurídica 

Em uma das entrevistas, havia sido levantada a questão jurídica como 

problemática para atuação da L’Oréal neste negócio, visto que o recolhimento de imposto e a 

emissão de nota fiscal não ocorre pela pessoa física que revende o produto da Natura. 

[...] Esse é um mercado muito informal, você pode observar que hoje a Natura, a 

Avon, quando você pega um produto e vai na casa dessa cliente não tem nota fiscal, 

não tem nenhuma regra legal que faça com que essa pessoa que comprou ou que 

essa pessoa que vendeu justifique algum imposto, justifique um INSS, qualquer 

tributo voltado para o universo mercantil. [...] (E12) 

 

Visando a esclarecer este fator de forma a deixar clara a questão jurídica, foi 

investigado dentro da própria L’Oréal e notou-se que o recolhimento de imposto é feito pela 

estratégia chamada “substituição tributária”, em que a própria empresa porta a porta fica 

responsável em pagar o imposto a ser emitido pela pessoa que revende o produto. 

[...] E: A Natura vende pra consultora. A consultora vende pra outra pessoa. Essa 

consultora emite uma nota fiscal pra essa outra pessoa? - Não, mas a Natura recolhe 
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através de substituição tributária, que é a mesma maneira que, aliás, a gente faz aqui, 

com pequenos revendedores. Você recolhe os impostos baseado numa margem de 

lucro que a revendedora da Natura vai ter. [...]Aliás, todo o mercado de venda direta 

é regulado através de substituição tributária. Então a Natura recolhe imposto 

baseado no preço final de venda. Portanto, o que acontece? Se você compra um 

produto por cem reais, você, consumidor final, compra da mão de uma consumidora 

um produto por cem reais, tipicamente esse produto vai ter custado à Natura ou à 

Avon, vai ter vendido esse produto para a consultora a setenta reais. Então ela paga 

pra Avon, pra Natura, setenta reais, e cobra de você cem reais. Quando a Natura ou 

Avon vai recolher, vai pagar imposto em função da venda desse produto para a 

consultora, ela não paga em cima de setenta, ela paga em cima de cem. Então ela já 

paga imposto referente ao preço final ao consumidor. [...] (E5) 

4.3.7 Grandes Obstáculos para o L’Oréal Door-to-door 

Os tópicos a seguir retratam visões relativas às estratégias e aos formatos que a 

L’Oréal deveria tomar para desenvolver este tipo de canal no Brasil. Os gestores levantaram 

diversas possibilidades e riscos considerando a visão da L’Oréal Brasil e o conhecimento dos 

negócios. 

4.3.8 A Criação de uma Nova Empresa 

Quando indagados sobre como o canal door-to-door poderia ser implementado, 

grande parte dos gestores concluíram que a melhor saída seria o desenvolvimento de uma 

nova divisão ou uma nova empresa da L’Oréal. A existência simultânea na atual estrutura 

interna seria praticamente inviável, principalmente por questões operacionais logísticas que 

teria que ter toda uma adaptação no picking do produto e na entrega capilarizada. 

[...] A L’Oréal tem 32 marcas, mas só criamos 2 marcas. Todas as demais foram 

compradas. A L’Oréal possui uma história de aquisições.[...] Todas as 30 marcas 

foram compradas. [...] Quando comparamos Maybelline era um business de 200 

milhões de dólares e era americana. [...] Hoje, é um business de 3 bilhões de dólares 

e é global [...] A força do grupo L’Oréal é comprar uma marca interessante e fazê-la 

mundial. (E23) 

[...] Você imagina que a gente teria que criar uma nova supply, um novo processo de 

entrega, via Correios, com processos específicos de entrega para as vendedoras... É 

uma outra empresa na verdade, é criar não só o Door-to-door. [...] (E11) 

[...] Do ponto de vista de logística você muda tudo, desde o plano de demanda, como 

você vai fazer um plano de demanda, até como que você vai entregar esse produto, 

passando por fábrica, CD e tudo mais... Agora, do ponto de vista de negócio, eu 

acredito que uma estratégia comercial seja completamente diferente, uma estratégia 

de marketing seja completamente diferente... mas teria que desenvolver um ramo de 

trabalho completamente diferente. Teria que criar um plano de transporte 

completamente diferente e separado. [...] (E7) 

[...] Criar toda uma estrutura independente do que a gente tem hoje. Tem que ser 

uma diretoria completamente voltada para isso, e muito investimento no início. É 
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essa a minha dúvida. Você teria muito investimento com retorno que iria demorar 

alguns anos. [...](E21) 

[...] a L’Oréal hoje, pra explorar esse canal, tem que mudar a logística 

completamente.... Porque entregar porta a porta não é tranquilo, é uma 

complexidade muito grande.... Porque são pequenas quantidades e que você vai 

entregar em muitos mais locais... é uma logística mais cara... é uma logística 

delicada... não é fácil e pra L’Oréal explorar isso ela tem que se acertar dentro da 

logística... entender o canal, contratar muita gente, é outro modelo de negócios... [...] 

(E19) 

A construção de uma nova empresa viria também sob o formato de uma nova 

marca e uma força de venda específica para a aproximação do canal e seus consumidores. A 

L’Oréal, hoje, possui diversas marcas que são consumidas desde o luxo até o massivo. O 

canal door-to-door deveria desenvolver uma nova marca que pudesse ter aderência ao tipo de 

público consumidor. 

[...] Primeiro é arrumar uma boa logística, pra poder efetivamente chegar e entregar 

rapidamente, fazer micro entregas. Esse é o grande desafio, que hoje a Natura faz 

muito bem, de entregar pra 400 mil revendedoras, muito rapidamente, com muito 

profissionalismo. Ou seja, focar muito na estrutura de base. Construir uma marca, 

novamente, construir uma marca que tenha um “claim” (??) que seja aderente a uma 

consumidora BCD.... [...] (E8) 

[...] E eu acho que o problema do Door-to-door, hoje, é que você tem uma estrutura 

comercial muito pesada. Você precisa de um vendedor interno, para cuidar de cem 

revendedores. Então, se você tem um milhão... Você pode comparar à estrutura da 

Natura. É muito pesada. [...] (E03) 

4.3.9 O Conflito de Canais 

Um dos obstáculos para o desenvolvimento desta estratégia seria de fazer com que 

os produtos vendidos no canal door-to-door não alterassem o comportamento de venda do 

varejo, o que para L’Oréal é extremamente difícil, por possuir marcas em praticamente todo 

tipo de canal formal e informal. Por isso deveria existir uma concepção de uma marca própria 

ou até mesmo de um exclusivismo de uma marca existente. Em situações históricas, quando a 

L’Oréal começou a vender e atuar no mercado massivo, alguns cabelereiros que tinham uma 

certa exclusividade sob o produto entraram em greve devido à atitude da empresa de retirar a 

exclusividade do canal. 

[...] O dia que eles (Gerentes L’Oréal na França) apresentaram um projeto para os 

cabeleireiros (Os cabelereiros de Paris), dizendo que iam vender para os 

supermercados, os vendedores, e mesmo os cabeleireiros, fizeram uma greve, 

pararam de trabalhar durante dias! Porque foi uma mudança geral muito complicada. 

Isso porque a L'Oréal tem muito medo de mudar também a estrutura comercial 

deles. Isso porque talvez nós temos também cada divisão estruturada também em 

canal de distribuição para a mistura. [...](E03) 
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[...] Se eu usasse, eu tiraria do varejo. Por exemplo, Roger&Gallet. Se eu passasse o 

Roger&Gallet 
11

para o Door-to-door, eu tiraria do varejo. Se eu lançasse 

Maybelline
12

, eu tiraria do varejo. A Maybelline hoje encontrou seu modus operandi 

de trabalhar. Mas eu acho conflitante ter uma marca trabalhando no door-to-door e 

no varejo. [...] (E8) 

[...] acho que tem um desafio que é o conflito de canal. Que é um negócio que... eu 

vou ter as minhas consultoras, vamos dizer que a gente chegou nesse modelo de ter 

venda direta, eu teria as minhas consultoras, teria meu varejo, eu teria internet, até 

que ponto eu consigo fazer todos os canais sem que haja conflito entre eles... [...] 

(E15) 

[...] é importante se atentar é o conflito de canal que se pode gerar, então como não 

agredir um canal que a gente já tem uma grande força... as farmácias e 

supermercados... os salões, claro. Precisa se pensar muito bem nisso em como não 

entrar num conflito de canal pra você não perder do outro lado... [...](E18) 

4.3.10 Uma Mudança de Pensamento 

Para L’Oréal ter sucesso seria necessário desenvolver uma nova forma de 

trabalhar e atuar que teria que partir internamente e ser focado nas consultoras. Não caberia 

somente criar uma nova empresa com estruturas operacionais separadas, mas desenvolver um 

novo modo de pensar o consumo do canal.  

[...] O que faz as empresas serem bem sucedidas no porta a porta é o relacionamento 

que você consegue construir com as consultoras. E acho que isso é uma coisa que se 

constrói com o tempo, então pra empresas que querem resultados mais a curto prazo, 

pra L'Oréal poderia ser um desafio[...] (E11) 

[...] Pra mim, o maior desafio é a questão cultural. Sinceramente, acho que às vezes 

é uma coisa deixada em 2º plano, [...]é a questão de valores, teria que mudar... eu 

acho que assim. que realmente o porta a porta ele briga um pouco com os valores 

L’Oréal, foi o que eu te falei, eu não vejo muito o ser humano... as relações no foco 

... cultura é mais difícil porque a logística bem ou mal com investimento você faz... 

acho também  que não é um trabalho de curto prazo, mas a médio prazo com grana, 

com pessoas certas, trazidas de mercado, você consegue mudar... a cultura não.  [...] 

(E15) 

[...] Eu acho que para entrar nesse canal teria que acontecer um desenvolvimento, de 

repente uma marca específica para isso ou comprar alguma marca e utilizar não 

começar do zero para facilitar. Que nem fizeram agora com Body Shop compraram 

a Empório Body Store
13

, já estão com 89 - 90 lojas, um modelo de franquia todo 

definido. Aí entra Body Shop, já entra grande. [...](E22) 

Estas respostas foram muito influenciadas pelo fato de a Natura ter todo um 

modelo de negócio pautado no relacionamento e o caso de aquisição da The Body Shop. A 

L’Oréal deveria criar uma nova forma de desenvolver o negócio, mas de maneira 

independente da existente, pois o negócio da L’Oréal funciona, mas não é aplicável para todo 

tipo de organização e posicionamento de produto. 
                                                           
11

  Roger & Gallet é uma marca de perfumaria da L’Oréal. 
12

  Maybelline é uma marca de maquiagem da L’Oréal. 
13

  Franquia recém-comprada pela L’Oréal Brasil que possui um posicionamento muito semelhante a The Body 

Shop. 
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4.3.11 Aprender ou Comprar? 

Os gestores se dividiam muito sobre que posicionamento estratégico tomar, mas 

grande parte deles tratava como a melhor solução, caso viesse a ser implantada, a compra de 

uma marca já atuante no canal. Dentre as citadas, levantaram a Natura, a Avon e a Jequiti, A 

compra de uma empresa nova traria consigo vantagens que contornariam os argumentos 

relativos ao conflito de canal, a mudança de pensamento e a necessidade de desenvolver uma 

nova estrutura para trabalhar. Entretanto, alguns citaram que trabalhariam as marcas com 

estratégias diferenciadas para este canal, isto é, criariam um mix de produtos mais focado em 

segmentos mais explorados neste canal. 

[...] Eu acho que se eu fosse do alto comitê de direção da L'Oréal hoje, eu compraria 

uma empresa Door-to-door. E aproveitaria esse momento que a Avon não está 

muito bem das pernas, pra fazer essa aquisição, começando pela Avon. Porque eu 

acho que a Avon ainda tem um portfólio que pode ser muito bem trabalhado, e tem 

uma sinergia bacana com a L'Oréal. [...] (E9) 

[...] então primeiro criar um modelo e ter esse know how... porque a operação é 

totalmente diferente, acho que esse é um ponto. O outro ponto é a questão do valor 

da marca... de quanto você agrega dessa equação de você tirar uma marca que é 

super Premium da farmácia, tudo bem que eu to falando um pouco de DCA
14

 

falando de produtos de massa, seja menos forte... talvez pra produtos de massa seja 

uma questão menor. Mas ainda assim, existem a questão de serem marcas: L’Oréal 

Paris que tem uma “apelo” Premium e você destruir valor quando você vai para o 

porta a porta... [...](E13) 

[...] pra desenvolver L’Oréal Door-to-door no Brasil? Compraria uma das grandes 

marcas... eu não abriria um outro negócio. É muito difícil entrar nesse segmento 

tendo uma potência como Natura e Avon. Você vê que Jequiti entrou e tem um canal 

de televisão por trás que é o SBT, mas não é tão fácil... os balanços que eles 

mostram não são balanços tão positivos... [...](E14) 

[...]A gente tem pessoas capacitadas pra tocar um negócio... e você aprende, você tá 

dentro de um mercado de higiene e beleza e a gente já sabe como trabalha...  Acho 

que o grande desafio de uma empresa como a L’Oréal ou como qualquer outra que 

trabalha ... e não tá nesse segmento, seja uma Procter, uma Unilever, ou qualquer 

outra grande empresa de higiene e beleza que tem no mercado mundial... é se 

adaptar a entender esse consumidor. [...](E14) 

 [...] Acho que se a L’Oréal soubesse como trabalhar esse mercado, poderia entrar 

diretamente sozinha, mais rápido.  Mas a realidade é que tem que comprar esse 

modelo e entender como funciona. Acho que também tem um nervosismo devido 

questões de operações. Porque tem que ser muito eficiente do ponto de vista de 

operações para poder ganhar e fazer um lucro com produto que tem um preço baixo 

e que precisa de uma margem... [...] (E16) 

[...] Hoje a L’Oréal como grupo não tem esse know how respondendo em primeira 

instância. ... Hoje o mercado é tão dinâmico, você tem pessoas vindo... tem na 

equipe de supply pessoas fortes de outras empresas o conhecimento se troca de 

forma tão rápida que eu diria que a L’Oréal Brasil, ela pode facilmente se adequar e 

pegar esse know how se tomar a decisão de entrar nesse mercado. Se hoje ela está 

pronta? Eu diria que hoje ela faz muita coisa calcada na experiência do grupo.... 

Nesse caso ela não teria isso... ela teria que de fato construir alguma coisa assim 

bem “tupiniquim” bem “abrasileirada” eu diria.... [...](E17) 

                                                           
14

 DCA é a sigla que significa Divisão de Cosmética Ativa, uma das divisões da L’Oréal. 
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Considerando a atual performance da L’Oréal, segundo seus próprios gestores, 

frente à concorrência nos canais que já existem, o desenvolvimento de uma nova estrutura ou 

a compra de uma marca para este tipo de canal deveria ser precedido, inicialmente, de um 

estudo mais profundo e um levantamento relacionado ao investimento e o tempo para retorno 

deste. Por isso, hoje, este tipo de atuação traria um risco para o atual modelo de negócio e os 

canais que são gerenciados. 

 

As aquisições podem ser classificadas de 5 formas diferente, de acordo com o 

nível de mudanças de empresas adquirentes e adquiridas: Assimilação, Transformação, 

Mescla, Pluralidade e Movimento Reverso. (PATRUS, et, al, 2007). De acordo com a análise 

feita das entrevistas, a Pluralidade seria o modelo mais conveniente e já utilizado pela L’Oréal 

em outras aquisições. Este modelo considera a independência da estrutura adquirida de forma 

a esta manter total controle de sua operação. Isto preservaria a Lógica Dominante e Paradigma 

da organização adquirida. 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Níveis de mudanças 

na empresa adquirida 

 

 

 

 

Baixo 

Assimilação 

Empresa adquirida 

conforma-se à cultura 

da adquirente 

 

Transformação 

As duas empresas 

encontram novos 

modos de operar 

(transformação 

cultural) 

 

Mescla 

Soma dos elementos 

dos dois lados 

(integração cultural) 

 

Pluralidade 

Empresa adquirida 

mantém a sua 

independência 

 

Movimento Reverso 

Empresa adquirida dita 

os termos do acordo 

(assimilação cultural 

reversa) 

                                        

                          Baixo          Níveis de mudanças na empresa adquirente                          Alto 

Quadro 13 – Estratégias de integração cultural para obtenção de resultados pós-F&A 

Fonte: Tanure, Evans, Pucik (2007) 
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4.3.12 Door-to-Shop: O Projeto Door-to-door da L’Oréal 

Durante as entrevistas, alguns dos gestores citaram a existência de iniciativas 

relativo ao door-to-door na L’Oréal. A mesma inquietação que motivou a pesquisa, isto é, o 

tamanho do mercado door-to-door cosmético no Brasil levou a L’Oréal Brasil a desenvolver 

estudos relativos a este mercado. O primeiro projeto que foi desenvolvido com a marca 

Lâncome, um marca de luxo da L’Oréal, a qual a consumidora solicitava a visita de uma 

representante Lâncome, mas este projeto falhou, pois muitos consumidores recebiam a visita 

da vendedora, testavam os produtos, isto é, suas maquiagens e cremes, mas realizavam a 

compra destes fora do Brasil, por serem mais baratos.  

Mais recentemente, foi criado pela área de Novos Negócios L’Oréal um projeto 

piloto chamado Door-to-Shop. Este projeto surgiu no intuito de estudar melhor o mercado 

door-to-door. 

[...] Existem... Como... Vamos pensar assim numa rede de revendedoras da maior 

empresa de venda direta... Você tem uma grande base... Pensa numa pirâmide. Você 

tem uma grande base de revendedoras, milhões... Então imagina uma pirâmide. 

Você tem uma grande... Um monte de... Milhões de revendedoras na base da 

pirâmide, que compram pouco de você, e você tem cada vez menos, até chegar a 

algumas poucas que compram muito. E aí você... Se você, de alguma maneira, 

consegue pegar somente essa nata, essa parte de maior produtividade, então... Se 

você, de alguma maneira, encontrar algum jeito de não ter que lidar com milhões, 

que faturam pouco, mas com milhares que faturam muito, aí você diminui a 

complexidade da sua operação, e você talvez pegue uma parte que é mais rentável. 

[...] (E5) 

O projeto Door-to-Shop segmentou as vendedoras das principais empresas door-

to-door pelo volume de venda que elas geram, isto é, sua produtividade. Quando se fez 

clusterização considerando o volume de venda, foi possível enxergar uma pirâmide de 

importância entre as vendedoras door-to-door. Isto é, existem consultoras que são 

responsáveis por grande parte do volume das empresas door-to-door. Ao começar a buscar 

este público, notou-se que na verdade não se tratava de vendedoras, mas de pequenas lojas 

(pequenos varejos). Ver Figura 20 no Anexo.    

[...] a gente descobriu é que no topo da pirâmide do porta a porta existem na verdade 

lojas... São pessoas, que são consultoras, só que elas abriram uma loja. Então elas 

têm os produtos lá para serem comercializados, a pessoa vai lá na loja e compra. Ou 

seja, acaba havendo um pequeno varejinho que vende essas marcas que não são 

vendidas no varejo. [...] (E11) 

Segundo a área de Novos Negócios da L’Oréal (2013), as vendas destas lojas 

associadas aos sites que elas criaram compõem até 30% das vendas do mercado door-to-door. 
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(Ver Figura 19). Estas lojas servem de microdistribuidores dos produtos, isto é, elas são 

representantes, mas recrutam outras pessoas que não possuem uma ligação direta com a 

empresa door-to-door. Elas se tornam ponto de estocagem das empresas, mas também um 

local onde é possível o consumidor comprar na hora o que ele quer, algo impossível de ser 

feito quando se compra por meio de um catálogo e espera o produto. (L’ORÉAL, 2013). 

A L’Oréal Brasil resolveu mergulhar e fizeram análises para poder entender 

melhor o canal. (Ver Figura 22 no anexo). O projeto piloto Door-to-Shop, hoje, comercializa 

alguns produtos da L’Oréal Brasil dentro destes pequenos varejos, e as vendedoras recrutadas 

por estas lojas acabam por se tornar vendedoras L’Oréal. A L’Oréal utilizou-se do modelo de 

varejo que ela possui, isto é, sua expertise, e explorou um modelo de varejo que é bastante 

importante para a sustentação do mercado door-to-door. Aproveitou um modelo de negócio 

parecido com o que ela já possuía competência de trabalhar: lojas de varejo. 

 

Modelo Door-to-door Convencional 

 

 

Modelo Door-to-Shop 

 

Figura 4 - Modelo Door-to-shop e Modelo Door-to-door 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 DISCUSSÃO 

O caso L’Oréal dialoga diretamente com a teoria da Lógica Dominante. 

(DOUGLAS T., 2005). A L’Oréal é uma empresa que nasceu com foco em seus produtos, 

investimento em tecnologia e distribuição no varejo. Quando analisamos dados de mercado e 

olhamos o tamanho do mercado door-to-door no Brasil e uma presença quase que solitária da 

Natura, colocando-a como a líder no mercado cosmético, é bastante compreensível que se 

pergunte por que a maior empresa de cosmético do mundo não busca explorar este canal de 

vendas, visto que atua praticamente em outros diversos canais como cabelereiros, mercados, 

perfumarias. 

 Durante as entrevistas, foi possível analisar um pouco da forma de pensar dos 

Times de Alta Gestão (BARTLETT & GHOSHAL, 1989; BETTIS & PRAHALAD, 1995; 

PRAHALAD & BETTIS, 1986), aqueles que influenciam diretamente o negócio da L’Oréal. 

É claro que não existe uma unanimidade de todos os pesquisados, mas muitos dos 

entrevistados partilham mesmo que parcialmente com a atuação da L’Oréal no canal door-to-

door. A atuação da L’Oréal deveria se dar de forma separada da atual empresa e haveria um 

grande custo de adaptação operacional para execução e controle de toda a cadeia produtiva até 

o consumidor final. 

Em diversos momentos, é possível traçar como a Lógica Dominante da L’Oréal é 

formada e como seus gestores demonstram seu posicionamento frente a este mercado. A 

L’Oréal forma seu paradigma (JOHNSON, 1997) com base na história de seu fundador, um 

cientista que buscava desenvolver o melhor produto para tintura. A L’Oréal forma seus 

símbolos, rituais, estruturas e sistemas, e assim, cria uma forma própria de trabalhar que, por 

um lado, parece ignorar o door-to-door, mas na verdade foca em outros segmentos e canais 

que não o door-to-door. Aproveita a competência desenvolvida historicamente, em que vários 

casos de sucessos foram construídos e, embora tenha feito estudos exploratórios no canal, 

evita se comprometer além da fase de testes. A L’Oréal realiza uma opção pela sua estratégia, 

considerando seu paradigma, sua lógica dominante. 

Entretanto, conforme comentado, a L’Oréal não se fecha para o entendimento 

deste mercado, por isso tentou criar modelos de trabalho, cujo sucesso não ocorreu (Caso 

Lâncome), mas que busca novamente localizar as oportunidades que tenham relacionamento 

com seu business, por isso o desenvolvimento do projeto Door-to-Shop, sempre buscando 

respeitar seu paradigma, sua estrutura de organizacional. 
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Ainda sob esta ótica, quando levantada a possibilidade de explorar este mercado, 

apesar de resistentes, o próprio Time de Alta Gestão concorda com a ótica do paradigma e, ao 

citar em uma das entrevistas, o Caso The Body Shop, retrata que a L’Oréal somente 

desenvolveria este tipo de negócio, caso fosse algo totalmente separado das estruturas da 

L’Oréal, o que remonta ainda mais a necessidade de se trabalhar uma outra lógica. O grupo 

dos “Ex-Natura”, encontrados na amostra pesquisada, reforça este paradigma e aumenta  

ainda mais a comparação e descrição das diferenças das organizações, tratando a Natura cuja 

lógica é focada no relacionamento, e a L’Oréal focada na tecnologia do seus produtos. 

Outra conclusão importante é a expectativa de futuro do canal, que com base em 

informações de mercado (NATURA, 2013) e na visão própria dos entrevistados levanta 

dúvidas sobre sua existência em países cujo desenvolvimento econômico tem criado indícios 

da desaceleração do canal. O Time de Alta Gestão da L’Oréal, isto é, os entrevistados 

demonstram receio sobre o futuro do canal. 

A ótica da Lógica Dominante nos leva a amadurecer melhor a visão do negócio 

cosmético para L’Oréal. Por mais racional que fosse entrar no canal door-to-door, devido ao 

seu tamanho e aos poucos players existentes, a L’Oréal Brasil possui uma forma de pensar 

que ultrapassa somente as limitações de competência ou infraestrutura.  

Já ao questionarmos as questões secundárias: 

 Questão estrutural: A L’Oréal hoje não possui uma estrutura de logística para 

atendimento deste tipo de demanda, visto que seu modelo de negócio é 

construído para o varejo, e não para o door-to-door. 

 Questão histórica: A L’Oréal possui testes de atuação no canal, mas toda a sua 

história se construiu com base no modelo de varejo. 

 Questão conhecimento: A L’Oréal desenvolveu toda a sua competência com 

base no modelo de varejo, logo seus profissionais, por mais que alguns 

possuam competências do door-to-door, haveria a exigência de criar uma 

curva de conhecimento para amadurecer este modelo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo deste caso se restringiu somente à L’Oréal Brasil e à relação que existe 

entre o canal de vendas door-to-door na indústria cosmética brasileira, logo é importante 

lembrar que a delimitação do estudo se restringe somente a um único universo estudado.  

Os motivos pelos quais a L’Oréal não explora este canal de forma convencional 

fica um pouco clara quando analisamos fatores internos da organização. A L’Oréal não atua 

no canal, não somente por uma questão operacional logística, mas por toda uma lógica 

dominante (PRAHALAD & BETTIS, 1986, P. 491). A L’Oréal é uma empresa focada em 

desenvolver os melhores produtos para oferecê-los aos seus canais de atuação que são 

fundamentalmente de varejo.   

A L’Oréal entende que desenvolver um canal exigiria toda uma força própria e 

separada da atual estrutura da organização. Seria como se criasse uma empresa nova, por isso 

alguns entrevistados citaram a necessidade de comprar uma empresa já existente ou 

desenvolver uma marca própria focada neste público do canal. Mas isso iria gerar uma perda 

de foco nos principais canais que, hoje, na opinião de seus gestores, não apresenta a 

performance desejada. 

A L’Oréal, apesar de não ter intenção de explorar o canal door-to-door de forma 

tradicional, possui iniciativas próprias para entendê-lo melhor e busca atuar nas oportunidades 

que são próximas de sua realidade como no projeto door-to-shop.  

Alguns indicadores correlatos a análise, mas não foco de seu estudo foram 

deixados de ser aprofundados. Dentre os mais importantes, estão: o fator renda extra para 

criação e desenvolvimento do canal no Brasil e a relação direta com a cultura francesa. 

Por que a L’Oréal, a maior empresa de cosméticos do mundo, não entra no canal 

da maior empresa de cosmético do Brasil? A maior empresa de cosmético do mundo não entra 

no canal door-to-door, pois possui todo um modelo de tomada de decisão que fora construído 

com base uma mindset de trabalho próprio construído por sua história e lógica dominante. 
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7 O VALOR DO ESTUDO 

A pesquisa em questão buscou estudar um caso claro de como a escolha de uma 

estratégia não necessariamente pode ser feita com base somente em critérios abertos tangíveis 

como valor de mercado e potencial. A atratividade de um canal de vendas ou de qualquer 

outra oportunidade deve considerar também todo um histórico organizacional, pessoas, 

recursos e modelo de trabalho.  

Uma estratégia bem executada não se baseia somente em uma oportunidade de 

mercado que fora enxergada, mas nos recursos que você dispõe para ela. Isto é, qual é o 

conhecimento, a cultura, a forma de trabalho que você irá empenhar para explorar esta 

oportunidade de mercado. 

7.1 IMPLICAÇÕES PARA PRÁTICA GERENCIAL 

Ao desenvolver uma estratégia com base em uma oportunidade de mercado 

encontrada, o administrador deve realizar uma análise não somente de fatores externos da 

oportunidade mas deve considerar também: 

1. Lógica Dominante: Qual é o mindset que está sendo aplicado? Como as 

pessoas irão trabalhar esta oportunidade? 

2. Objetivos do Time de Alta Gestão: Existe coesão onde todos querem 

chegar? Será que explorar vários segmentos é melhor do que ter um único 

foco? 

3. Histórico/Competência: Como a origem da empresa (história) pode 

influenciar diretamente na forma de seu trabalho? Será que esta oportunidade 

realmente é para a organização? A organização possui conhecimento para 

desempenhá-lo? 

Ao desempenhar uma análise, a organização possui mais segurança na execução 

de seu negócio e de sua estratégia, por isso as práticas gerenciais devem ser mais cautelosas 

para olhar para dentro, antes de buscar olhar para fora. 



 
 
 

79 
 

 

7.2 IMPLICAÇÕES PARA TEORIA 

A Lógica Dominante e o Paradigma Organizacional em conjunto com o Modelo 

das 5 Forças fizeram um paralelo entre uma análise do setor cosméticos com suas 

oportunidades e uma análise interna da organização. Ter a visão somente do externo, em 

contrapartida abrir mão de uma análise interna, faz como várias organizações explorem 

oportunidades erradas.  

Estas decisões mal realizadas que levam muitas empresas a falirem ou a 

desistirem de explorar determinados mercados traz uma oportunidade para a teoria localizar 

as falhas existentes mais comuns no Time de Alta de Gestão ao optar por decisões que estão 

fora de sua Lógica ou de seu Paradigma.  

A busca pelo maior entendimento da Lógica Dominante de uma organização e de 

seu Paradigma, também acaba por criar um novo universo de possibilidades de desenvolver 

estratégias diferenciadas, mas bem sucedidas em mercados semelhantes, como é o caso da 

L’Oréal e da Natura por serem diferentes, porém bem sucedidas cada uma em sua forma de 

atuar no mercado e desenvolver seus gestores. 

Ainda como uma sugestão para estudos futuros pode ser feita a seguinte pergunta: 

Por que a maior empresa de cosméticos do Brasil não usa o canal de vendas da maior empresa 

de cosméticos do mundo?  
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ANEXOS 

ANEXO A - ROTEIRO DE ENTREVISTA – L’ORÉAL BRASIL 

Tempo: 20-45 minutos 

Apresentação (1-2 min) 

 Comentário rápido sobre o projeto e o objetivo: Entender por que a L’Oréal Brasil não atua no 

canal de venda direta e qual seria a melhor dela entrar nesse negócio? 

 Explicar que todas as entrevistas serão anônimas e não será possível identificar nada com o 

material colhido. Todas as gravações só existirão no tempo necessário para transcrição da 

entrevista. 

Identificação do entrevistado (1-2 min) 

 Nome 

 Cargo 

 Experiências prévias relevantes em outras empresas 

 Quanto tempo você tem de L’Oréal? Em quais áreas você já trabalhou? 

1ª Parte: Vendas Diretas (10-15 min) 

 O que você entende como venda direta/Door-to-door? Qual a empresa você tem como 

referência de venda direta em cosmético no Brasil? Por quê? 

 Você acha que o canal de venda direta para cosméticos é um negócio interessante? Por que 

sim ou não? 

 A L’Oréal é uma empresa que explora este canal de venda? Você conhece alguma experiência 

dessa natureza na L’Oréal?  Se sim, descreva a experiência? Se não, por que ela não explora 

este canal de vendas? 

o Explorar os relances: Esse tipo de venda não faz parte da cultura? Você acha que não 

existe competência para desenvolvê-la? Você sabe se já existiu alguma discussão 

relativa a este tipo de negócio?  

(É importante, nesse ponto, entender o porquê essa opção nunca fez parte das alternativas de 

crescimento. Entender se a questão é da lógica dominante, ou se é falta de empreendedorismo.) 

Projeto de Vendas Diretas (Se houver projetos): 

 Como é este projeto? O que ele vende? Como ele funciona? Você enxerga futuro neste 

projeto? 

 De qual divisão é este projeto? Ele já deu algum resultado? Quais resultados ele já deu? 

2ª Parte: Como deveria ser este Projeto de Vendas Diretas (Se não houver projetos): 

 Se ela não explora, você acha que ela deveria atuar neste canal? Se sim ou não, por quê?  

 Se você estivesse de frente a desenvolver este canal, como você desenvolveria ele? Quais as 

marcas estariam presentes neste canal de venda? Como ele funcionaria? 
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3ª Parte: Fechamento (3 min) 

 Como você enxerga a Natura enquanto empresa de cosmético? O que você acha da estratégia 

dela de vender diretamente para o consumidor? A L’Oréal poderia replicar este modelo? 

Como seria essa replicação? 

 

 

Figura 5 - Foto de Eugène Schuller em seu 

primeiro laboratório. 

Fonte: L’Oréal 100 Anos, 2009 

 

Figura 6 - Monsavon, a primeira marca adquirida pelo grupo L'Oréal. 

Fonte: L’Oréal 100 Anos, 2009 
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Figura 6 - Cosmair, representante de vendas L'Oréal nos EUA. 

Fonte: L’Oréal 100 Anos, 2009 

 

Figura 8 - PROCASA, fábrica de produtos L'Oréal no Brasil. 

Fonte: L’Oréal 100 Anos, 2009 
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Figura 9 - Loja Natura Paris - França. 

Fonte: Natura (2013) 

 
Figura 70 - Comentários de blogueiras e em redes sociais de lojas 

informais da Natura e da Avon. 

Fonte: Novos Negócios L’Oréal, 2014 
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Figura 81 - Percepção x Realidade. 30% das vendas diretas estão no varejo 

(Web + Lojas). 

Fonte: Novos Negócios L’Oréal, 2014 

  
Figura 92 - Lojas da Natura e da Avon no Varejo. 

Fonte: Novos Negócios L’Oréal, 2014 
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Figura 103 - Matriz SWOT feita pela L’Oréal Brasil. 

Fonte: Novos Negócios L’Oréal, 2014 

 


