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Nem inovação nem sustentabilidade

a grande preocupação da empresa
mais verde do país agora é conter
custos e aumentar a produtividade
MELINA COSTA

M SEUS QUASE 40 ANOS DE HISTÓRIA,

A Natura tem sido guiada por duas
obsessões. A primeira é sua notável
capacidade de inovar. Foi estimulan-
do a inovação que a empresa criou
uma linha de produtos capaz de bri-
gar com as concorrentes multinacio-

nais, dotadas de orçamentos de pesquisa muito
maiores. A segunda é a sustentabilidade. Seus fun-
cionários são treinados para pensar dia e noite em
maneiras de preservar o meio ambiente ou de be-
neficiar as comunidades de alguma forma afeta-
das pelas atividades da empresa. Nos últimos me-
ses, porém, as obsessões tradicionais deram espa-
ço a outra, mais urgente — a agressividade, A pa-
lavra de ordem, agora, é aumentar a produtivida-
de da companhia. Essa mudança acontece em razão
dos resultados obtidos pela Natura nos últimos
meses. A companhia, habituada a superar as esti-
mativas dos analistas, teve queda de quase 16%
em seu lucro nos últimos três meses do ano pas-
sado. No primeiro trimestre de 2007. a queda foi
de 1,6%. Nada crítico, mas o suficiente para que
os investidores acendessem a luz amarela. A con-
seqüência foi uma mudança de atitude significa-
tiva por parte dos executivos da companhia, que
ganharam feições dignas de seus antípodas. os ul-

tracompetitivos diretores da Ambev. "Não é que
nós vamos colocar uma faca na boca e virar pira-
tas do Caribe", diz Maurício Bellora, vice-presi-
dente da operação Brasil da Natura. "Só estamos
dizendo para os nossos funcionários que vamos
ter de trabalhar mais a partir de agora."

Pode-se dizer que a Natura passa por um mo-
mento típico das empresas que vivem longos pe-
ríodos de crescimento acelerado. Nos últimos cin-
co anos, a companhia teve uma trajetória fulmi-
nante. O faturamento quase triplicou. Seu valor de
mercado passou de 3,6 bilhões de reais quando
abriu o capital, em maio de 2004, para 11 bilhões
hoje. Uma das conseqüências nefastas de uma ex-
pansão dessa magnitude costuma ser a criação de
uma estrutura que torna a companhia mais lenta
e, principalmente, cara. Aconteceu algo semelhan-
te com a Natura. Desde 2004, o número de fun-
cionários cresceu 45% e os custos administrativos
atingiram um patamar considerado alto pelos ana-
listas. "Nos últimos anos crescemos barbaramen-
te. Agora chegou a hora de tornar a empresa mais
produtiva", diz Bellora. Num primeiro momento,
a Natura — afirma — não fará demissões. Mas,
na prática, congelará as contratações. O objetivo
de seus executivos é manter o nível atual de cus-
tos administrativos inalterado por dois anos.



As mudanças acontecem num momen-
to particularmente delicado para a empre-
sa, que enfrenta desafios significativos
tanto no mercado doméstico quanto em
suas operações internacionais. No Brasil,
a grande novidade é o renascimento de
sua principal rival, a americana Avon. De-
pois de perder a liderança do mercado na-
cional para a Natura, há dois anos, a mul-
tinacional se recuperou em 2006 e voltou
a roubar mercado das rivais. A reação da
Avon no país é parte de sua reestrutura-
ção global, que cortou custos, reduziu os
níveis hierárquicos de 15 para sete e teve
como grande objetivo rejuvenescer a mar-
ca, vista no mundo inteiro como ideal pa-
ra avós e tias. Apenas no Brasil, demitiu
quase 5% dos funcionários e aumentou a
verba de marketing em 40% — para dar
um empurrão nas vendas, a Avon contra-
tou celebridades como a atriz Ana Paula
Arósio. Alguns de seus principais golpes
tinham claramente a Natura como alvo.
Um deles era distribuir carros entre suas
revendedoras, uma maneira de trazer pa-
ra si parte da equipe de vendas da concor-
rente. "Não há dúvida de que o Brasil é
prioridade para a matriz. Queremos vol-
tar a ser líderes de mercado", diz Luís Fe-

lipe Miranda, presidente
da Avon brasileira.

Cientes de que os tem-
pos de expansão acelera-
da no mercado nacional fi-
caram para trás, os execu-
tivos da Natura apostaram
fortemente na internacio-
nalização da empresa, que
hoje já tem operações em
sete países. Aqui, a Natu-
ra enfrenta as conseqüên-
cias do pioneirismo. Com-
panhias nacionais como
Gerdau e Vale do Rio Do-
ce têm uma clara vanta-
gem competitiva em rela-
ção aos concorrentes es-
trangeiros, os baixos cus-
tos. No setor de cosméti-
cos, nenhuma empresa
cresce sem uma marca for-
te — e a Natura. primeira
empresa brasileira do se-
tor a se internacionalizar,
está sendo obrigada a cons-
truí-la em cada país. "Isso
vai demorar um bom tem-



pó", diz Marianna Waltz, analista de con-
sumo do Banco do Brasil, Os analistas
apontam também uma possível dificulda-
de de manter operações eficientes em paí-
ses distantes de suas fábricas no Brasil. (A
empresa já anunciou que quer vender seus
produtos na Rússia e nos Estados Uni-
dos.) Por isso, a Natura não descarta a pos-
sibilidade de construir uma nova fábrica
ou fazer parcerias com empresas locais
— e o retorno para tama-

nho investimento vai demo-
rar. "A Natura vai sentir pe-
los próximos quatro anos o
peso da internacionaliza-
ção em suas margens de lu-
cro", afirma Ricardo Fer-
nandez, especialista em con-
sumo do banco Ttaú.

A reação às dificuldades
provocou uma espécie de
choque na cultura da Natu-
ra. Conhecida pelo invejá-
vel pacote de benefícios
concedido aos funcionários
(que inclui 142 salário) e
pelo ambiente de camara-

dagem que reina em suas unidades, a em-
presa está forçando suas equipes a mudar
de postura. Quern passava boa parte do
tempo pensando no bem-estar de popu-
lações ribeirinhas e na conservação das
matas ciliares está sendo pressionado a
entregar mais resultados. "Isso está mu-
dando o clima na empresa", diz um alto
executivo do setor de cosméticos. A trans-
formação atinge até mesmo o alto esca-

lão da companhia. Segun-
do EXAME apurou, uma
consultoria especializada
em coaching foi contratada
para executar uma espécie
de lavagem cerebral nos
executivos. As sessões, que
são individuais e duram qua-
se 2 horas, têm como obje-
tivo incutir agressividade no
comportamento da direção
da Natura (a empresa nega
que a contratação da consul-
toria seja uma reação aos
maus resultados).

Além disso, os contro-
ladores da empresa inicia-

Natura para comandar as mudanças na
operação doméstica da companhia. Em-
bora responda ao presidente da empresa,
Alessandra Carlucci, a equipe tem auto-
nomia para tomar decisões. O presiden-
te, então, ficaria responsável por coorde-
nar a expansão internacional do negócio.
Essas são as mudanças que ocorreram lon-
ge dos olhos do consumidor. As ações vi-
síveis também já começaram. A primeira
é o aumento do investimento em publici-
dade. A Natura vai voltar a fazer anúncios
de produtos, e não apenas campanhas ins-
titucionais, como vinha acontecendo.
Também já está no ar uma campanha que
tem o objetivo de conquistar novas reven-
dedoras, algo que a Natura não fazia havia
anos. Vem mais por aí. "Os desafios são
grandes", diz o vice-presidente Bellora.
"Mas essa é uma maratona, e não uma
corrida de 100 metros." •

ram uma reorganiza-
ção interna. Foi cria-
do um comitê forma-
do pelos 12 executi-
vos tidos como os
mais talentosos da

ecarvalho
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