
As estratégias de

uma das maiores

empresas de

cosméticos do Brasil

na concepção de

suas embalagens

o papei da indústria gráfica e o
desenvolvimento das embalagens da Natura

Com uma receita bruta de R$ 3,24
bilhões em 2005, a Natura é hoje
uma das maiores fabricantes de

cosméticos e produtos de higiene e de
perfumaria no Brasil. Opera também em
outros países da América do Sul (na Ar-
gentina, Peru, Chile e Bolívia), com o sis-
tema de venda direta, por meio de reven-
dedoras autônomas, e, desde 2005, está
presente no México e na França. Possui
um quadro total de mais de 4000 colabo-
radores diretos.

A empresa, que existe há mais de 36
anos no mercado, vê a embalagem como
algo estratégico, disponibilizando um de-

partamento especial para a pesquisa e de-
senvolvimento da embalagem. Para apre-
sentar um produto diferenciado, com a
beleza e a atratividade naturalmente exi-
gidas pelo cliente do setor cosmético, a
Natura possui parceiros na área gráfica e
destaca o mercado gráfico brasileiro pela
"qualidade, flexibilidade e técnica".

O gerente de Pesquisa e Desenvolvi-
mento de Embalagens da empresa, Rena-
to Wakimoto, revela, nessa entrevista, os
principais fatores e elementos valoriza-
dos pela Natura na criação de uma emba-
lagem e o relacionamento da companhia
com o mercado gráfico.

Revista Professional Publish: O que a embala-
gem representa para os produtos e negócios
da Natura?
Renato Wakimoto: Para a Natura, princi-
palmente por ser uma empresa da área
de cosméticos, a embalagem é vista de
uma forma estratégica e não apenas um
meio de levar o produto acabado até o
consumidor. Por estarmos no mercado de
venda direta, a embalagem tem que ser
o grande diferencial. Primeiro porque o
próprio mercado de cosméticos exige um
certo glamour no produto e, conseqüen-
temente, na embalagem. Na venda dire-
ta, em que você aborda o consumidor fi-
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"Nós temos muito claro quais são os valores da empresa, que chamamos
de tripé da sustentabilidade: valores econômicos, sociais e ambientais,
Com base nesse tripé, começamos a criar novos briefings e novas
embalagens, para colocar no mercado conceitos que ainda não existem"

nal, é preciso criar uma empatia com o
produto, que muitas vezes é apresentado
na embalagem. No segmento de cosmé-
ticos, geralmente você tem um cartucho
celofanado, com lacre, o que faz com que
o consumidor não tenha acesso ao pro-
duto. Então, o investimento que fazemos
em pesquisa de embalagens é muito gran-
de, justamente para atender a esses pon-
tos fundamentais.

R.P.P.: Como a empresa está estruturada para o
desenvolvimento de embalagens?
R.W.: Existe um departamento chamado
"Pesquisa e Desenvolvimento de Embala-
gens". O pessoal de pesquisa trabalha fo-
cado a médio e longo prazo. Eles traba-
lham para desenvolver novos materiais,
novos processos de transformação; fato-
res que não estão atrelados ao processo
de lançamento. Já o pessoal de desenvol-
vimento trabalha focado a curto prazo,
ou seja, voltado para o lançamento de
produtos. Tudo nasce na área de pesquisa.
No momento em que você cria uma nova
tecnologia, que vai ser empregada no de-
senvolvimento, você transfere a tecno-
logia para o setor de desenvolvimento e
no lançamento você aproveita essa nova
tecnologia. Hoje essa estrutura é formada
por 25 pessoas, divididas entre pesquisa e
desenvolvimento de embalagens.

R.P.P.: Quais são os elementos que influen-
ciam na concepção de uma nova embalagem
da Natura?
R.W.: Quando começamos a desenvolver
uma nova embalagem, ela sempre vem de
um briefing feito pelo pessoal de marke-
ting. Então, existe um briefing do proje-
to, liderado pelo marketing, com o apoio
dos departamentos técnicos, seja de pro-
duto ou de embalagem. Com a criação do
briefing, começa o trabalho de desenvolvi-
mento. O briefing contém informações bá-
sicas como: tipo de produto, público-alvo
e algumas referências de mercado. Basea-
dos nisso, os departamentos técnicos fa-
zem alguns estudos comparativos - es-
tudos de bench market. Eles procuram,
dentro daquele briefing, quais os produ-
tos que poderiam servir como referência.

A partir daí, é criado um novo desenvol-
vimento de lançamento, que entra no fu-
nil de inovação. Funil de inovação são
etapas de desenvolvimento de um produ-
to, entre elas, a embalagem. Em cada fase,
existe o que chamamos de "gate". Alguns
pré-requisitos têm que ser atendidos, al-
gumas ações têm que ser completadas
para que o projeto passe para a próxima

fase. No final, está o lançamento. Duran-
te o desenvolvimento você faz uma série
de avaliações e testes, para que se chegue
no lançamento com uma embalagem que
condiz com o briefing. Existem casos em
que você não tem referências de mercado,
em que não há pesquisa de bench market.
E a Natura é reconhecida como uma em-
presa inovadora. Nesse caso, o pessoal de
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pesquisa nos dá suporte. Pensamos o que
podemos agregar no desenvolvimento de
embalagem desse novo produto. Começa-
mos a criar com base nas novas tecnolo-
gias desenvolvidas pelo pessoal de pesqui-
sa. Nesse caso, a criação é feita com base
no que foi desenvolvido dentro da empre-
sa, e não nas referências de mercado.

R.P.P.: O Sr. pode citar um caso em que não ha-
via referências no mercado e o produto foi de-
senvolvido pela própria empresa?
R.W.: Nossos refis de desodorante, por
exemplo. A gente não tinha referências de
mercado, tínhamos conhecimento apenas
daquilo que a Natura já produzia. Querí-
amos criar um conceito bastante diferen-
ciado porque a embalagem anterior já es-
tava consolidada, era uma embalagem de
quase 20 anos de existência, que tinha vi-
rado um ícone no mercado. Baseado nes-
sa referência, fizemos algumas melhorias.
Colocamos algumas premissas, principal-
mente as questões ambientais e sociais e,
a partir daquela referência interna, de-
senvolvemos uma nova embalagem.
O conceito de refilagem é pouco difundi-
do no mercado brasileiro. Nós temos mui-
to claro quais são os valores da empresa,
que chamamos de tripé da sustentabilida-
de: valores econômicos, sociais e ambien-
tais. Com base nesse tripé, começamos a

criar novos briefmgs e novas embala-
gens, para colocar no mercado concei-
tos que ainda não existem. Para o refil
do Chronos, por exemplo, que não tinha
referência no mercado, decidimos inserir
um novo conceito ainda neste ano.

R.P.P.: Os produtos da Natura não são vendi-
dos em lojas, mas por catálogos. Muitas ve-
zes o diferencial de um produto está na em-
balagem, que é exposta junto a outras num
supermercado, por exemplo. O que faz vocês
acreditarem que o investimento em embala-
gens é importante?
R.W.: Com exceção da França que lançou
uma estratégia de loja, a Natura é estri-
tamente venda direta. Quando você tem
uma prateleira com vários produtos para
comparar, isso oferece vantagens e des-
vantagens. Quando existe essa compara-
ção, depende muito do consumidor, que
vai preferir uma ou outra. Na venda dire-
ta, como não temos essa comparação, você
compete com você mesmo. Ainda assim, é
preciso chamar a atenção do consumidor
final. Como não há uma referência, ele vai
gostar ou não da embalagem. A consultora
tem que fazer com que o cliente crie uma
empatia com o produto.
É a única chance que você tem para chamar
a atenção. Por isso é preciso investir em ino-
vações, acrescentar valor ao produto.

R.P.P.: Em palestras e entrevistas sobre o de-
senvolvimento de embalagens da Natura, o Sr.
cita bastante o Ecodesign. Como a Natura en-
xerga o Ecodesign?
R.W.: Pela preocupação que a Natura tem
com o meio ambiente, ela utiliza os con-
ceitos básicos de Ecodesign como premis-
sa para o desenvolvimento de qualquer
embalagem. Os conceitos são os quatro
"Rs" que a Natura costuma utilizar: reuti-
lização, refilagem, reciclagem e redução.
São conceitos que têm que ser atendidos
de alguma forma em qualquer desenvol-
vimento de produto. Se por limitações
técnicas não for possível atender a um
deles, é preciso utilizar a maior quantida-
de de Rs possível, reduzindo a quantidade
de material, utilizando material reciclado
ou reciclável, possibilitando a refilagem.
De alguma maneira, é preciso colocar os
quatro "Rs" nas embalagens.

R.P.P.: O que chama mais atenção numa emba-
lagem: a estética, os elementos renováveis que
vocês utilizam ou outro fator?
R.W.: O melhor é que a embalagem tenha
funcionalidade. Não adianta a embala-
gem ser bonita se não funciona. A pri-
meira coisa que o consumidor final vai
olhar é a facilidade de uso. É preciso ga-
rantir o acesso ao produto. Junto com
isso, existem outros pontos. Por exemplo,
a embalagem deve ter fácil acesso, mas é
preciso garantir a integridade do produto
que está dentro. Em primeiro lugar vem a
funcionalidade e em segundo, a integri-
dade. As preocupações com o meio am-
biente e com a origem da matéria-prima
também estão sendo cada vez mais valo-
rizadas pelo mercado consumidor. Por es-
tarmos no mercado de cosméticos, a bele-
za estética é super importante também.

R.P.P.: As embalagens da Natura utilizam recur-
sos gráficos diferenciados?
R.W.: Utilizamos o Hot Stamping basica-
mente. Não utilizamos nenhum elemento
diferenciado. Não tentamos nos diferenciar
na decoração, mas sim no que vem antes:
na certificação, na utilização de aparas pós-
consumo. É nesses aspectos que procura-
mos evoluir mais. A decoração é algo que
hoje está aqui, mas pode facilmente ser re-
plicada para outros fornecedores.

R.P.P.: Qual é a sua opinião sobre o mercado de
embalagens no Brasil em relação ao de outros
países, especialmente na área cosmética?
R.W.: Existem vantagens e desvantagens.
Os principais fornecedores instalados na
Europa estão aqui com uma filial. As tec-
nologias que eles têm lá também estão
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"A primeira impressão do produto, na venda
direta especialmente, é através da embalagem.
Então, o investimento que fazemos em pesquisa
de embalagens é muito grande"
disponíveis aqui, embora não sejam pro-
duzidas no Brasil. A desvantagem é que,
por ser uma subsidiária, existe uma de-
mora na chegada dessas tecnologias no
Brasil. Em contrapartida, aqui existem
oportunidades que a Europa não possui.
Por exemplo, quando falamos em mate-
riais reciclados com biopolímeros, sabe-
mos que aqui no Brasil há uma possibi-
lidade muito maior do que na Europa.
Existem algumas tecnologias, em função
da nossa biodiversidade e das caracterís-
ticas do nosso país, que na Europa não
estão disponíveis.

R.P.P.: O Brasil forma bons profissionais na área
de criação de embafagens?
R.W.: Estamos muito bem servidos, não só
na questão de design. A Natura tem duas
agências de design, uma européia e uma
nacional, a Dezign. As duas trabalham
normalmente, sem que exista .uma prefe-
rência. Dependendo do perfil do projeto,
as duas trabalham conosco. Com relação à
qualificação técnica dos nossos profissio-
nais, acho que estamos em evolução. Tive-
mos um crescimento quantitativo e quali-
tativo muito bom de uns tempos para cá.
Mas, por causa da dificuldade de acesso às
novas tecnologias, como mencionei ante-
riormente, talvez a gente ainda tenha um
aspecto a ser melhorado. E uma questão de
tempo. Não que eles sejam mais inteligen-
tes, mas como essas tecnologias são dispo-
nibilizadas primeiro na Europa, eles têm
acesso a elas antes que a gente.

R.P.P.: Existem problemas de devolução de pro-
dutos em função de algumas vezes a cor apre-
sentada no catálogo não ser a mesma da do
produto?
R.W.: Sim, ainda enfrentamos esse proble-
ma. Por mais que sejam utilizados o me-
lhor papel e a melhor impressora, sempre
existe um desvio. Cor, dependendo da lu-
minosidade e da variação do papel, sem-
pre terá um viés com o produto final. Isso
é pertinente no modelo de vendas com
que trabalhamos. Na venda direta, a con-
sumidora não está vendo a cor, mas sim
o catálogo, então existe essa variação, o
que faz com que algumas vezes aconteça

esse tipo de problema. Diminuímos bas-
tante o número de reclamações, mas ain-
da convivemos com isso.

R.P.P.: Em relação aos catálogos, existe algum
.cuidado especial com a impressão?
R.W.: O que chamamos de Revista Natura,
não de catálogo, é feito de papel Recicla-
to, da Suzano. Apenas na seção de ma-
quiagem, onde é preciso haver fidelida-
de de cor, utilizamos papel couchê, por
uma questão técnica. Temos esse cuida-
do de mostrar o produto e a fidelidade
das cores, o que é muito importante. Cha-
mamos de revista por ser utilizado como

um canal de comunicação com o consu-
midor final pela consultora. Nesse mate-
rial há entrevistas e um conteúdo mais
do que mercadológico. Utilizamos como
uma forma de passar para o consumidor
os valores da Natura, mais do que vender
nossos produtos.

R.P.P.: Quando a embalagem fica pronta, como
a Natura cuida da sua distribuição?
R.W.: A distribuição é centralizada aqui,
no Espaço Natura, unidade de Cajamar
(SP). Por ser venda direta, cada produto
tem uma configuração diferente. O pedido
pode ser 50 batons ou 49 batons e l per-
fume. Isso faz com que nosso desenvolvi-
mento de embalagens seja ainda mais ro-
busto. Como não sabemos com qual outra
embalagem cada uma delas vai interagir,
é preciso garantir a qualidade do produto
até chegar no consumidor final.
Imagine um pedido que sai daqui e vai até
Manaus. E preciso garantir a integridade
do produto e da embalagem dos produtos
daquele pedido, que contém vários itens
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"Nossa maior preocupação é firmar parcerias de longo prazo. Portanto,
não é qualquer gráfica que atenda aos três requisitos da sustentabilidade
que passa a ser nossa fornecedora, É preciso haver interesse mútuo em
estabelecer um relacionamento de longo prazo em que haja transparência"

desconhecidos na caixa. Há uma grande
preocupação durante o desenvolvimento
da embalagem. A robustez dessa embala-
gem é muito importante. Caso contrário,
o produto pode chegar quebrado.

R.P.P.: Que contribuição a área gráfica e seus
insumos oferecem às embalagens da Natura?
R.W.: Nos últimos dois, três anos, tivemos
algumas inovações relacionadas à indús-
tria gráfica. Primeiro desenvolvemos um
papel com uma certa porcentagem de pa-
pel reciclado: o Reciclato, com a Suzano.
Conseguimos viabilizar economicamente
esse papel, substituindo a sacola plásti-
ca pela sacola de papel Reciclato. Isso foi
uma grande inovação, pois o papel con-
tém aparas pré-consumo e pós-consumo,

o que foi ao encontro de um dos valores
da Natura - o meio ambiente.
Conquistamos também o selo Forest
Stewardship Council (FSC), órgão que
certifica a origem das madeiras que estão
sendo utilizadas. Foi um trabalho feito
em parceria com a Klabin e a Box Print,
e toda a cadeia de custódia teve que ser
certificada. Desde a árvore da Klabin, até
a impressão da Box Print, tudo foi certi-
ficado pelo Instituto de Manejo e Certifi-
cação Florestal e Agrícola (Imaflora). Isso
fez com que a gente colocasse um selo na
embalagem do Chronos para a área dos
olhos, garantindo ao consumidor final
que a celulose utilizada naquele produto
era certificada. Ou seja, conseguimos cer-
tificar toda a cadeia gráfica.

R.P.P.: A Box Print é a gráfica com que vocês
trabalham?
R.W.: É uma das quatro gráficas com que
trabalhamos. Além da Box Print, utiliza-
mos a NewPel, Igel e Baumgarten. São
quatro grandes gráficas, que temos par-
ceria há bastante tempo. Mas essa parce-
ria foi consolidada há cerca de três anos.
De tempos em tempos, nós desafiamos
nossos fornecedores, para que não fique-
mos dependentes apenas desses parcei-
ros. Costumamos abrir para ver o que está
acontecendo no mercado e, eventualmen-
te, fazemos troca ou acrescentamos no-
vos fornecedores à nossa carteira.

R.P.P.: Quais são os requisitos para uma gráfica
tornar-se fornecedora da Natura?
R.W.: Quando certificamos fornecedo-
res, independentemente de ser gráfica
ou não, fazemos uma avaliação primei-
ramente de custos. A questão ambien-
tal e social é avaliada por auditorias
e por questionários que enviamos aos
fornecedores. Enviamos esse questio-
nário, eles respondem e realizamos
uma auditoria para verificar se aqui-
lo está sendo correspondido. Se esses
pontos do tripé da sustentabilidade fo-
rem atendidos, iniciamos o desenvolvi-
mento. Nossa maior preocupação é fir-
mar parcerias de longo prazo. Portanto,
não é qualquer gráfica que atenda aos
três requisitos da sustentabilidade que
passa a ser nossa fornecedora. É preci-
so haver interesse mútuo em estabelecer
um relacionamento de longo prazo em
que haja transparência.

R.P.P.: O mercado gráfico brasileiro está prepa-
rado para atender bem à área de desenvolvi-
mento de embalagem?
R.W.: Sim, os profissionais estão bem
preparados para nos atender, como
vem acontecendo. Os fornecedores
gráficos hoje são os principais forne-
cedores em termos de qualidade, flexi-
bilidade e em termos técnicos. Acredito
que sejam até melhores que no exte-
rior. Esse selo FSC, por exemplo, des-
conheço outra empresa de cosméticos
que tenha utilizado.
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