
Imagem arranhada
Após quase dobrar o número de funcionários em quatro
anos, a Natura enfrenta o desafio de manter o crescimento
sem perder a filosofia de bem-estar

U
ma das piores coisas que pode acon-
tecer com uma empresa é perder o
conjunto de valores que faz com que
ela seja ela mesma, reconhecida e res-

peitada por clientes e funcionários. E isso não
é nada difícil de ocorrer. É só juntar um cres-
cimento robusto com a contratação de novos
funcionários que carregam os hábitos de ou-
tras companhias e se descuidar um pouquinho
da propagação de sua própria cultura. A Natu-
ra conhece esse risco. Depois de quase dobrar
o número de profissionais e triplicar o fatura-
mento em quatro anos, a organização luta pa-
ra ajustar a alta exigência que faz aos seus co-
laboradores com a filosofia de bem-estar im-
pregnada pela companhia, sem perder o equi-
líbrio e a integração entre os aspectos financei-
ros, ambientais e sociais.

O primeiro sinal dessa preocupação surgiu no
final do ano passado quando a empresa regis-
trou um lucro menor do que o esperado pelos
investidores. E a luz amarela acendeu quando os
resultados financeiros continuaram em queda
nos primeiros três meses deste ano. Logo a com-
panhia repensou sua estratégia de marketing no
curto prazo, depois foi intensificar o treinamen-
to de seus executivos. "O coaching existia havia
sete anos, mas só agora foi liberado para todos
os executivos, antes só alguns tinham acesso a
esse programa", diz Rodolfo Witzig Guttilla, di-
retor de assuntos corporativos da Natura. No ano
passado, dos quase 400 executivos da empresa, a
metade tinha menos de um ano de casa. A em-
presa chegou a fazer 40 integrações de novos pro-
fissionais em um único dia. Foi um novo desa-
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fio, porque a Natura teve de acomodar os nova-
tos e em alguns momentos precisou rever seus
processos de administração de pessoas.

O modelo democrático e intuitivo de gestão
que nasceu há 38 anos com a Natura funciona-
va muito bem quando a empresa era menor em
faturamento e em número de funcionários. Se
antes era fácil saber o que cada área fazia, com
um número maior de funcionários, que saiu de
2 884 pessoas para 5 130 em quatro anos, isso
ficou bem mais difícil. As decisões passaram a
demorar mais para sair do papel e era comum
duas equipes desenvolverem o mesmo projeto
e só descobrir isso depois de alguns meses de
trabalho. Esse problema apareceu numa recla-
mação feita à ouvidoria interna. E foi resolvido
com o aperfeiçoamento da comunicação entre
os colegas de trabalho. "A Natura está num pro-
cesso de reinvenção, de consolidar sua base de
funcionários", afirma Rodolfo.

Uma surpresa é que tantos ajustes na comuni-
cação, na gestão de pessoas e em alguns proces-
sos não fizeram surgir boatos de que seriam ne-
cessárias demissões para recolocar a empresa nos
eixos. Representantes da Natura e profissionais
ouvidos pela VOCÊ S/A, que preferiram não se
identificar, afirmam que o nível de estresse au-
mentou, mas os funcionários ainda dão um vo-
to de confiança à empresa. A sensação nas equi-
pes é que há uma crise passageira, que chegou a
hora de consolidar os processos de trabalho e au-
mentar a produtividade. Do lado de fora da em-
presa, o sentimento é semelhante. Tanto que os
headhunters não assediam executivos da Natura
— ainda. É claro que ninguém ali quer ter mais
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Funcionários
da Natura,
em São Paulo:
não parece,
mas o ritmo
de trabalho
é intenso

trabalho, mas sim desenvolver suas tarefas de
uma maneira mais eficiente. Não há nada de al-
truístico nessa atitude. A Natura paga bons sa-
lários e oferece muitos benefícios. Os executivos
gostam disso e não se incomodam em trabalhar
muito para alcançar seus objetivos, que afirmam
estar alinhados aos da companhia.

PRESIDENTE GENTE BOA
Desde 2001 os profissionais da empresa traba-
lham no Espaço Natura, um complexo de fábri-
ca, centro de pesquisa, produção e logística loca-
lizado em Cajamar, uma cidade com perfil indus-
trial a 38 quilômetros de São Paulo. Ali eles têm
creche, restaurante, clube, cabeleireiro e outros
serviços como correio e sapateiro. A princípio, a
idéia de agregar serviços dentro da empresa é bas-
tante positiva, mas, com o tempo, os profissio-
nais começaram a se sentir isolados. Mesmo as-
sim, ninguém reclama da situação em voz alta.
"A Natura nunca foi um spa. Executivos que acha-
vam que Cajamar era um clube se surpreende-
ram com o ritmo intenso de trabalho", diz Ricar-
do Rocco, um dos diretores da Russell Reynolds,
consultoria de recrutamento de executivos.

Então, o que faz as pessoas vestirem a camisa

na Natura com tanta determinação, mesmo nes-
se momento complicado? Um explicação é o po-
der que os executivos têm de reforçar as crenças
da empresa a todo momento, corrigir os resulta-
dos e extrair q melhor das pessoas. Esse é o siste-
ma de administração desenvolvido pelo seu fun-
dador, Luiz Seabra, em 1969, quando a compa-
nhia ainda era uma portinha na Rua Oscar Frei-
re, no centro chique de São Paulo. Um sujeito
que, mesmo fora do dia-a-dia da empresa, ainda
se faz presente pelos corredores da companhia.

O atual presidente, Alessandra Carlucci, segue
a mesma cartilha do fundador. Ele está há 18 anos
na organização — depois de uma rápida passa-
gem como D J da Rádio Transamérica — e é um
daqueles chefes que se interessam pela vida dos
funcionários, sabe envolver as pessoas, influen-
ciar e cobrar resultados de um jeito eficiente. Não
é à toa que ele é chamado de "Ale" pelos funcio-
nários e pelas 628 000 consultoras. "A cultura da
empresa deve ser semeada o tempo todo, prin-
cipalmente em épocas de crise, só assim uma
companhia sobrevive ao tempo", diz Vera Olivei-
ra, sócia da Adigo Consultoria. A Natura tem tu-
do para corrigir a sua rota, segundo consultores.
O desafio está posto. 
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