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Pommez, vice-presidente: Linha Ekos será o ponto forte da internacionalização, que prevê desembarque em 20 países até 

2013 

Nos últimos meses, o executivo Philippe Pommez, vice-presidente internacional da Natura, tem 
gastado boa parte do seu tempo debruçado sobre uma montanha de papéis. São planilhas, 
relatórios e estudos mostrando as preferências das consumidoras francesas no segmento de 
produtos de beleza. No final de agosto, ele recebeu o resultado de uma pesquisa de imagem, feita 
pela consultoria Gardner & Parters, que o deixou especialmente feliz. Nela, fica claro que o Brasil 
não é visto apenas como o país do Carnaval. "Fomos apontados como um povo criativo e que 
adora celebrar a vida. A beleza das nossas mulheres também continua sendo um item digno de 
nota", conta Pommez. Esse tipo de informação é vital para o projeto de expansão internacional da 
Natura, cuja pedra de toque é a inauguração de uma loja em Paris, em setembro de 2004. Afinal, 
quanto mais a empresa conhecer o gosto das francesas mais fácil será seduzir as mulheres que 
vivem na cidade considerada o templo mundial da perfumaria. "O sucesso nesse mercado nos 
dará fôlego para avançar nos demais países da Europa, além dos Estados Unidos", avalia 
Pommez. A arma escolhida são os perfumes, sabonetes, xampus e hidratantes da linha Ekos. 
Lançada em 2000, a marca segue a doutrina ecologicamente correta. Os produtos são feitos com 
insumos colhidos em ecossistemas tipicamente brasileiros (Amazônia, cerrado e mata atlântica), 
extraídos de forma sustentável e adquiridos de fornecedores certificados. E tem mais. As 
embalagens são produzidas com papel reciclado e os componentes são biodegradáveis. A grife já 
responde por 10% das receitas da empresa, estimadas em R$ 2,39 bilhões para este ano. Projeto 
de R$ 65 milhões. O desafio de conquistar as européias acontece num momento de maturidade. 
Aos 34 anos, a Natura é líder na América Latina e 42ª colocada no ranking mundial de 
cosméticos, segundo a revista americana Beauty Report. Para cuidar da carreira internacional da 
empresa, Pommez dispõe de uma verba de R$ 65 milhões. Parte está sendo usada na contratação 
de estudos e na montagem do escritório de representação em Paris. Ele também conta com o 
auxílio de uma força-tarefa, composta por oito executivos que dão expediente na sede da 
empresa, em Cajamar (SP). A eles cabe analisar os números e definir a estratégia para ingressar 
no varejo, terreno totalmente novo para uma companhia que fez fortuna com a venda porta-a-
porta. "A Natura está no caminho certo", elogia Eduardo Tomyia, diretor de Avaliação de Marcas 
da consultoria Interbrands. Segundo ele, a linha Ekos confere prestígio à empresa. Evelyse Britto, 
vice-presidente da Adipec, entidade que reúne os importadores de perfumes e cosméticos, faz 
coro com o consultor. "Além da qualidade dos produtos, a Natura deverá se beneficiar da simpatia 
dos franceses em relação ao Brasil", argumenta Evelyse, que também dirige a subsidiária 
brasileira da Christian Dior. 

Muitos detalhes do plano de internacionalização da Natura ainda estão em aberto. A localização da 
loja é um deles. Pommez adianta, no entanto, que a empresa não pretende abrir unidades em 



cada um dos 20 países onde quer cravar sua bandeira, até 2013. A idéia é "pegar carona" na 
estratégia das rivais Lancôme, Dior, Chanel e Givenchy, que usam distribuidores para chegar às 
prateleiras de butiques e perfumarias. "Esse canal responde por 70% das vendas dos cosméticos 
de luxo no mundo", justifica o executivo. 
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