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Com cerca de 600 itens em seu portfolio, a Natura tem trabalhado no sentido de
adequar produtos e embalagens ao seu posicionamento de sustentabilidade e ao
crescimento da participação no mercado externo. Eduardo Luppi, Vice-Presidente
de Inovação da empresa, comenta na entrevista, a seguir, esse e outros aspectos

da corporação, assim como os planos para os próximos anos.

Packing Cosmética: Como é o
processo de desenvolvimento dos
produtos da Natura?
Eduardo Luppi: A Natura é uma
empresa essencialmente brasileira,
toda a área de inovação e
desenvolvimento de produto fica
aqui. Temos algumas operações fora
do Brasil, que hoje representam de 3
a 4% da nossa receita e estão se
expandindo. Tudo o que fazemos e
vendemos em qualquer parte do
mundo vem do Brasil e é
desenvolvido aqui. Aí começa o
nosso esforço: como é que uma
empresa brasileira, centrada no Brasil,
pode competir no mercado
internacional? Na verdade, não
centramos nosso know-how aqui,
procuramos sempre estar em linha
com o que é desenvolvido no restante
do mundo. Em algumas áreas
específicas, tentamos inovar, trazer
coisas ao mercado antes e de forma
diferente da concorrência, mesmo em
nível mundial. Para isso, temos um
processo de inovação, do qual faz
parte o desenvolvimento de
embalagens, onde investimos em
torno de 2,7% da receita líquida da
Natura. No ano passado, o
investimento total nessa área chegou
a quase 50 milhões de reais. A Natura
cresceu em torno de 27% e esse
investimento aumentou praticamente
na mesma ordem. Existe uma aposta
em inovação organizada dentro das
nossas finanças, de acordo com a
qual todo ano investimos uma
quantidade de dinheiro proporcional
à receita na condução dos processos
de inovação. Elegemos algumas áreas
e nelas investimos quase 70% dos

nossos recursos de desenvolvimento
de produtos. Esse montante é
dividido entre o marketing de linhas
(conceitos, linhas de mercado, etc.) e
a área de pesquisa e desenvolvimento.
Desse total, quase 70% é investido
em pesquisa.

PC: A área de desenvolvimento e
pesquisa envolve tanto a parte de
tecnologia de insumos quanto a de
embalagem?
EL: Nós dividimos as áreas de
pesquisa e de desenvolvimento e o
setor de embalagens tem uma
ramificação em cada uma delas. No
setor de pesquisa temos algumas áreas
tecnológicas nas quais apostamos e
70% do investimento em P e D é gasto
lá, inclusive em embalagens. Temos
também uma área de pesquisa de
tecnologia de embalagens. Os outros
30% vão para a área de
desenvolvimento de produtos, onde
pegamos a tecnologia e
convertemos em
produto final. Uma
outra quantidade de
dinheiro é investido em
desenvolvimento de
conceitos,
pesquisa de
mercado,
design de
produto,
layout de
embalagem, é
onde
configuramo
s o restante
das partes do
produto,
junto com a

parte tecnológica e a fórmula que vão,
enfim, para o consumidor.

PC: No processo de desenvolvimento
de um produto, a Natura já leva em
conta opiniões e necessidades dos
consumidores de outros países?
EL: Isso tem nos trazido uma
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dificuldade muito grande. Até um ou
dois anos atrás, nós centrávamos
muito mais no Brasil as questões
relativas ao consumidor, preferências,
etc. De dois anos para cá, temos
trazido o componente internacional
cada vez mais para nossas decisões.
Isso porque acreditamos que o
crescimento da Natura, nos próximos
dez anos, estará focado na área
internacional. Temos tratado cada vez
mais do consumidor internacional,
dentro das nossas decisões, com mais
critério. Ou seja, para desenvolver um
perfume novo, não fazemos pesquisas
apenas no Brasil, damos uma
abrangência maior. Uma embalagem
nova, que tenha um aspecto peculiar,
também será analisada e pesquisada
fora do Brasil.

PC: A Natura ainda está voltada para
o mercado interno?
EL: Sim. Estamos chegando a quase
20% de participação no mercado nas
categorias em que atuamos, e uma
empresa de posicionamento como o

nosso, de venda direta, tem
um potencial muito além
disso. Ainda temos um bom
caminho à frente, mais alguns
pontos de participação no
mercado, mas o grande
crescimento futuro está na área
internacional. Isso não quer
dizer, necessariamente, que a
área internacional será o
grande vetor de crescimento
no curtíssimo prazo. Em
várias categorias de produtos
em que atuamos, nossa
penetração é muito baixa.
Então, mesmo estando em boa
posição, só o aumento natural
da penetração das categorias
na população já nos traria um
crescimento enorme. O
segmento de tratamento de
rosto, por exemplo, tem uma
penetração de 20 a 25%, ou
seja, ainda temos mais 75%
para crescer. Outras áreas,
como shampoos, sabonetes e
perfumaria, com 60 ou 70%,
ainda têm espaço. Já a área
internacional representa um
enorme vetor de crescimento
para os próximos anos. Apesar
de toda a expansão da área
internacional, na próxima
década, a participação do
Brasil no resultado final da

Natura será maior do que 90%.

PC: Por que?
EL: Quando se entra num país, a
venda direta tem um crescimento
orgânico, você não adquire empresa de
venda direta para poder começar, você
tem que criá-la. Isso é demorado, é
preciso recrutar pessoas. As nossas
empresas no exterior apresentam uma
curva de crescimento que começa
muito pequena, é uma célula que vai se
multiplicando, até que isso se torne .
grande o suficiente para trazer
resultados financeiros. Por outro lado,
o risco é baixo. Se a empresa começa
pequena, o custo do empreendimento
também é pequeno. Podemos dizer
que, mesmo nos dedicando bastante à
área internacional, nos próximos dez
anos, ela vai demorar para ser
importante como fonte de receitas.

PC: Os produtos ainda são únicos? Ou
existe, por exemplo, dentro de uma
linha de maquiagem, cores específicas

para outros mercados?
EL: Não, ainda não fazemos isso, mas
incorporamos ao portfolio brasileiro
muitas necessidades de outros
mercados. Especificamente em
maquiagem, existem cores que vendem
muito mais na Argentina do que no
Brasil. Então, nós as mantemos no
portfolio do Brasil, que também acaba
atendendo a Argentina, o Peru, mas
não são vendidas exclusivamente
nesses países. Nós estamos nesse
processo, porque, agora, a cada passo
que damos no desenvolvimento de
uma nova linha, começamos a ter
entraves cada vez maiores de registro
de nome, por exemplo. Isso porque
não basta ser viável no Brasil, tem que
ser viável na América Latina, na
Europa, nos Estados Unidos, no
Canadá... Isso começa a restringir
muito as marcas. Por conseqüência,
criamos marcas diferentes para a
mesma linha de produtos. Isso
possibilita trazer cores e customizações
mais adequadas a dados países.
Existem produtos sendo desenvolvidos
agora que já vão trazer essas restrições,
onde conseguimos acertar mais o mix
dos produtos para operações fora do
Brasil. Porém, vamos ter outra marca
que só será vendida nessas regiões do
mundo. É um processo novo.

"A área internacional
representa um enorme
vetor de crescimento
para a Natura nos
próximos anos. Nosso
grande crescimento
futuro está no mercado
externo. Mesmo assim,
na próxima década, a
participação do Brasil no
resultado final da Natura
será maior do que 90%.".

PC: No caso da Europa, onde vocês
entraram somente com a linha Ekos, o
peso da embalagem e do conceito da
Natura, é maior que o peso do
produto?
EL: A Ekos é uma linha de cuidados
pessoais. Há o desafio de sofisticar a
linha um pouco mais, com produtos
de cuidados para o rosto e outras
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categorias que são mais tecnológicas. O
design da embalagem, a forma como o
produto se apresenta e o conceito é um
grande fator diferenciador. O
formato das embalagens e a história
têm um papel predominante, mais do
que propriamente o conteúdo. A
linha Ekos é precursora do discurso
de ativos naturais e formas
sustentáveis. Isso é muito
interessante. Agora, isso não traz nas
formulações, ainda, uma
característica totalmente inovadora. A
não ser no caso das fragrâncias, que
traz um óleo essencial brasileiro. É
um óleo novo que não tem similar e
isso diferencia. A funcionalidade virá
nas próximas categorias que vamos
lançar dentro da linha, como rosto,
por exemplo.
Na Europa, há espaço para tudo, desde
produtos com alto grau de sofisticação
até aqueles mais simples, com discurso
natural, sustentável. Então, eu acho
que dá para conviver num mercado
complexo como o francês, com todas
as variedades. Falando especificamente
de embalagens, acho que temos um
caminho bastante grande pela frente de
alinhar mais nossas embalagens com
nosso discurso. Já temos um avanço
bastante grande: a maior parte do
nosso portfolio conta com embalagens
refis. Para algumas categorias, isso não
é muito comum, como creme para o
rosto. Temos isso na linha Chronos
desde quando ela foi lançada.
Mantivemos isso nos nossos
desenvolvimentos e em outras linhas
também. Estamos desenvolvendo,
principalmente na parte gráfica, de
papéis e cartonagem em geral, os
reciclados, com muita atenção também

"Enquanto a indústria não tiver áreas de
pesquisa e desenvolvimento para que possa ser
um fornecedor capaz de trazer inovação, vamos
ficar com os grandes ou os internacionais, que
têm essa mentalidade, que trazem novos
materiais, que ajudam a inovar e fazem apostas
junto conosco".

tecnologia de embalagem, temos uma
série de projetos em desenvolvimento e
alguns deles são de resinas recicladas
ou pós-consumidas. Esses produtos são
desenvolvidos por fornecedores em
conjunto com a Natura. Estamos
tentando desenvolver essas resinas pós-
consumidas e também resinas
biodegradáveis. Esses projetos estão
sendo desenvolvidos há anos. Temos
um projeto de resina biodegradável
para moldagem junto a uma usina de
São Paulo, feita a partir do açúcar.
Podemos usar esse tipo de coisa em
partes da embalagem que não têm
contato direto com o produto ou que
possam se adaptar às características
desse novo material. Isso é um enorme
desafio, porque, para se deixar de
utilizar o plástico, vai demorar muito.
Hoje ainda não existe substituto do
plástico à altura das condições que
precisamos. Por enquanto, nosso
objetivo é tentar incorporar os
reciclados pós-consumidos nas
embalagens, assim como fazemos na
parte de cartões e papéis.

PC: Como a Natura lida com a
opinião do consumidor sobre os
produtos?
EL: Em nossos processos de
desenvolvimento de embalagem
usamos um modelo onde tentamos,
em cada fase, trazer os inputs do
consumidor para que a proposta seja
refinada. Isso implica não só num
esforço interno de engenharia e
análise, mas também de pesquisa
qualitativa. A nova embalagem de
desodorantes foi pesquisada várias
vezes até chegar ao modelo final. Em
outras ocasiões, temos que abrir mão
de algumas questões que seriam

esteticamente mais atrativas e optar
por outras mais funcionais.

PC: A Natura passou por processos
em que o time de fornecedores era
fechado desde o início? Isso deu certo?
EL: Fizemos alguns projetos, como os
dos perfumes Gen e Due, em que os
briefings foram iniciados em conjunto.
Escolhemos dois designers e, ao
mesmo tempo, convidamos os
fabricantes de embalagens, de frasco,
de tampa, de válvula, etc. e
conduzimos os projetos juntos sem
fazer especulação de custo na
concorrência, como normalmente
fazemos. O envolvimento dos
fornecedores não foi o que
esperávamos. Acabamos concluindo
que o processo é bom, mas não
ganhamos tanto fazendo isso. Tanto é
que nos dois casos tivemos alguns
problemas de integração entre as
partes. Pretendíamos fazer um papel de
coordenadores das ações, coisa que não
aconteceu, o que mostra que é preciso
ter um agente catalizador das
informações, um entendedor do
assunto, que possa fazer um filtro.

PC: Qual o ciclo de vida da
embalagem dentro da Natura?
EL: O ciclo das embalagens de
maquiagem é um pouco mais longo,
pois envolve um custo alto, com vários
moldes, etc. Atualmente estamos
renovando as linhas de maquiagem.
Na média, mudanças completas, ou
seja, novos formatos, levam sete anos.
Já no caso de mudanças de lay-out da
marca no produto, ou mudança de
cores, a freqüência é rnaior, em média
de dois anos. Quando existem
reclamações mais drásticas, o produto
é modificado ou tirado de linha. Na
parte de shampoos, estamos tentando
dar um ritmo mais curto, de cerca de
três anos.

PC: E no caso dos itens de
perfumaria?

EL: Os plásticos são hoje nosso
maior desafio. Dentro da área de

PC: E os plásticos?

na quantidade de pós-
consumidos, no caso, 75% pré
e 25% pós).
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EL: Visto que não é possível relançar
perfumes, eles ficam muitos anos em
linha. Temos alguns clássicos, como o
Biografia, e o Kaiak - que foi lançado
há dez anos - é o perfume mais
vendido no Brasil e está entre os dez
mais vendidos no mundo em volume.
Estamos pensando em atualizá-lo. A
perfumaria é um desafio grande para
nós, porque somos líderes de mercado
nesse segmento e manter a participação
é bastante difícil. Temos que ter sempre
novidades para não perder espaço.
Recentemente iniciamos dois briefmgs
em conjunto. Convidamos os
fabricantes de embalagens, frascos,
tampas, válvulas, etc. e conduzimos os
projetos juntos sem fazer especulação
de custo na concorrência, como
normalmente fazemos. O
envolvimento dos fornecedores foi
inferior ao que esperávamos. Nos dois
casos, tivemos alguns problemas de
integração entre as partes.
Pretendíamos fazer apenas o papel de
coordenadores das ações, mas não foi
possível, o que mostra que é preciso ter

um agente catalizador das
informações, um entendedor do
assunto, que possa fazer um filtro.

PC: Existem diferenças de nível
técnico e de formação do ambiente
entre o trabalho com agências de
design do Brasil e do exterior?
EL: Nós tentamos desenvolver
designers brasileiros e trabalhar com
eles. Temos experiência de alguns anos
trabalhando com designers europeus e
um deles, o francês Joël Desgrippes, é
o que mais representa a genética da
Natura. Por mais que façamos
concorrência com outros em alguns
projetos, acabamos optando por ele.
Em geral, usamos o designer externo
porque, para nós, é bom interagir com
outros países. A Natura ainda é uma
empresa provinciana, até dez anos atrás
os donos estavam aqui discutindo as
questões executivas e as pessoas que
trabalhavam aqui tinham uma
autonomia muito pequena. Hoje é
bem diferente, mas ainda tem um
resquício disso. Portanto, é bom

criarmos um ambiente multicultural e
interagir com gente lá de fora.

PC: Quais são as principais
dificuldades da produção no Brasil?
EL: Matérias-primas e produtos
químicos. Especificamente na área de
embalagens, a indústria de
transformação ainda é formada por
empresas nacionais, pouco preparadas
para um novo modelo de
desenvolvimento e sofisticação. Ainda
há o paradigma antigo de gestão e
desenvolvimento de produto. Algumas
poucas empresas internacionais, como
a Rexam e a Total Pack, têm sido
nossos fornecedores preferenciais. Hoje
a Rexam é uma das grandes parceiras
da Natura em novos projetos.
Enquanto a indústria não tiver áreas
de pesquisa e desenvolvimento, para
que possa ser um fornecedor capaz de
trazer inovação, vamos ficar com os
grandes ou os internacionais, que têm
essa mentalidade, que trazem novos
materiais, que ajudam a inovar e fazem
apostas junto conosco.
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