
OPERAÇÃO FRANÇA
I N T E R N A C I O N A L I Z A Ç Ã O A Natura inaugura
laboratório e começa a venda direta em Paris

POR PAULA PACHECO

A
Natura começa uma nova fase
na França. A partir de agora,
além da loja Maison Natura,
a fabricante de cosméticos
vai desenvolver pesquisas e

vender produtos no sistema porta a
porta em território francês. A empre-
sa não diz quanto investiu, mas, pelo
endereço escolhido - a badalada ave-
nida Victor Hugo -, não deve ter sido
pouco. Com a novidade, a empresa es-
pera ter no país europeu, berço da per-
fumaria e dos principais desenvolvi-
mentos na área de cosméticos, a prin-
cipal vitrine internacional. O plano
saiu do papel para a prática em um
ano. No mesmo prédio já funciona a
parte administrativa.

O laboratório, com capacidade para até
15 pesquisadores, começa a operar com
quatro profissionais - dois franceses e
dois brasileiros - e a previsão é que se
chegue a nove especialistas até a meta-
de do ano que vem. Os trabalhos vão se
concentrar em testes nos chamados
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modelos celulares (em peles reconstituí-
das, por exemplo) e em alternativas às
pesquisas feitas com animais (procedi-
mento abandonado completamente pela
Natura na metade deste ano). A equipe
também vai trabalhar com aos fornece-
dores europeus no desenvolvimento de
embalagens e na linha de perfumaria.

Com o novo labora-
tório, explica Eduardo
Luppi, vice-presidente
de Inovação da empre-
sa, a Natura passa a ter
acesso a tecnologias mais
avançadas da indústria
de cosméticos. As mu-
danças serão quase ime-
diatas. Antes, o kit de
células vivas era impor-
tado da Europa, mas o
material não resistia à
viagem e ao tempo que levava para li-
beração na alfândega. "O laboratório
dará mais visibilidade à empresa na
França e vai permitir uma maior preci-
são nos resultados dos trabalhos dos
pesquisadores", diz Luppi.

Além das pesquisas em território

As pesquisas
permitirão
resultados mais
precisos e darão
visibilidade
à empresa

francês, a Natura também co-
meça, a partir deste mês, a in-
vestir na venda direta. Até
agora, quem queria comprar
um produto tinha de ir até a
Maison Natura, inaugurada
no ano passado, ou fazer o pe-
dido pela internet. A empresa
já treinou as chamadas "em-
baixadoras" da marca. Por en-
quanto, estão contratadas cin-
co gerentes comerciais, que
serão responsáveis pelo recru-
tamento das consultoras. Os
consumidores terão acesso à
versão francesa da revista da
Natura, que circula no Brasil.

A França é o nono país no ran-
king mundial da venda direta.
Num primeiro momento, as
revendedoras vão concentrar
os trabalhos em Paris e nos

distritos vizinhos. "Se a operação der
certo, vamos ampliar para outras cida-
des do país", afirma o vice-presidente.

Um dos diferenciais do porta a porta
francês é que as consultoras com melhor
desempenho poderão chegar a gerentes
de relacionamento, responsáveis pelo tra-
balho das promotoras e das consultoras.
Esse mesmo modelo de negócios é adota-
do pela Natura apenas na região Centro-
Oeste do Brasil. Nas demais regiões, só
existe o papel da consultora, que comer-
cializa os produtos, e da promotora, que
promove os encontros com a equipe de
vendas e distribui as mercadorias.

Segundo o plano de negócios da Na-
tura, de 2005 a 2007, os
investimentos na França
chegarão a 16 milhões
de euros. Apesar de a
operação ser recente -
pouco mais de um ano -,
Luppi já pode come-
morar a decisão. Segun-
do o executivo, a Maison
Natura tem uma venda
por metro quadrado igual
à de lojas de tradicio-
nais marcas francesas,

como Chanel e Lancôme, instaladas
na mesma região. O valor, porém, não
é revelado pelo executivo. Atualmen-
te, a fabricante de cosméticos tem 525
mil consultoras no Brasil e 42 mil nas
operações internacionais (Argentina,
Chile, Peru e México). •
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