
Natura é a prova definitiva de que uma
empresa pode ser ambientalmente
correta e apresentar resultados mui-
to bons. Tanto que pela terceira vez

consecutiva foi campeã no setor Farmacêutica
e Cosméticos de Valor 1000. Em 2006, a receita
líquida da companhia somou R$ 2,9 bilhões, um
aumento de 20,3% sobre 2005 - bem acima do
setor, que evoluiu 11,5%. O lucro líquido teve um
acréscimo de 18,1%, atingindo R$ 469,3 milhões.
A participação de mercado subiu para 22,8%,
perante 21,4% no ano anterior.

Vale lembrar que a Natura ê pioneira na ado-
ção de ações de sustentabilidade, com equilíbrio
entre o ambiental, o social e o económico. Lançou,
por exemplo, refil de produtos cosméticos - de
menor impacto ambiental -, ao lado de práticas
internas de reciclagem e uso criterioso de maté-
rias-primas naturais. Pertence ao primeiro grupo
de companhias a entrar no Novo Mercado da Bolsa
de Valores de São Paulo, com regras mais rígidas
de governança corporativa. Trabalha agora para
ser, a partir de 2008, uma companhia "Carbono
Free" — o que significa neutralizar as emissões de
carbono decorrentes de todas as suas atividades,
da linha de produção ao combustível gasto por
suas 560 mil revendedoras.

"Queremos fazer diferente, pensar sempre
fora do caixa", diz o presidente Alessandra Car-
lucci. "A ousadia nos fez chegar até aqui e o de-
safio ê manter esse mesmo ímpeto todos os dias."
Ele garante que existe muita coerência entre a
essência da empresa, sua razão de ser e a prática
do dia-a-dia. "É o que faz o valor da nossa marca
no longo prazo: buscamos resultados económi-
cos, sociais e ambientais integrados."

Na Natura, o impacto ambiental dos produ-
tos está vinculado a metas de desempenho dos
funcionários, com efeito direto sobre os bónus
pagos pela empresa. O que garante o engajamento
de todos em projetos como o de ampliação das
vendas de refis. Um dos destaques de 2006 nesse
campo foi o lançamento da Diversa, linha de ma-
quiagem totalmente refilável. Os produtos com
embalagem reaproveitável representaram, no
ano passado, 19,8% do faturamento total (17,4%
em 2005). Esse tipo de produto ê 20% mais barato
que o de embalagem convencional. Um chamariz
que ajuda a aumentar a receita geral e, principal-
mente, a fidelidade â marca.

Para inovar, o investimento em pesquisa e
desenvolvimento (P&D) é fundamental. Em 2006,
esse percentual foi de 3,2% da receita líquida,
totalizando R$ 87,8 milhões, 30,8% a mais do que
em 2005. No ano passado, a Natura inaugurou um
laboratório em Paris, onde estão fornecedores
estratégicos no setor de tecnologia cosmética. No
Brasil, iniciou a construção de um centro tecno-
lógico em Campinas (SP), que deve ficar pronto
em 2008. Além disso, revitalizou o projeto Natura
Campus, de fomento à pesquisa em universidades
e instituições parceiras. Há dois anos foi criada
uma área específica para gerir e acompanhar essa
rede externa de inovação. "Nosso desafio é que, em
cinco anos, a participação de estudos feitos fora da
Natura suba de 20% para 50%", conta Carlucci.

A atenção dispensada à área de P&D traduziu-
se no lançamento recorde de 225 produtos em
2006 - o equivalente a um artigo novo no mercado
a cada um dia e meio. No ano anterior, foram 213.
"A indústria cosmética precisa de novidades e isso
se intensifica no nosso caso, porque o sistema



de vendas diretas é movido a lançamentos",
diz Carlucci. "Precisamos dar motivos para
que a consultora se aproxime de sua cliente."
Motivos, aliás, que são reforçados com am-
plo programa de treinamento e de serviços:
em setembro, por exemplo, foi inaugurada
em Campinas (SP) a primeira Casa Natura,
um espaço que serve de ponto de encontro,
oferece treinamentos e serviços especiais,
como massagem. "Temos um dos turn over de
revendedoras mais baixos, de 30%, enquanto
a média da indústria no mundo é de 90%",
compara o presidente.

O desafio agora é repetir indicadores como
esse fora do Brasil, pavimentando sua estra-
tégia de construção de uma marca mundial.
A projeção é de que até 2016 as operações
internacionais representem 20% do fatura-
mento total. Por enquanto, essa fatia está em
3,4%, mas cresce a passos largos. O aumento
da receita bruta no exterior foi de 44% em
2006, com mais de 50 mil revendedoras. Às
operações na Argentina, no Chile, no Peru, na
Bolívia e no México somaram-se em 2007 as
da Colômbia e da Venezuela, consolidando a

Depois de atingir
a escala ideal de
produção, a Natura
investe em pessoal
e corte de custos

presença na América Latina. Fora da região,
a experiência na França, iniciada em 2005
com a inauguração de uma loja em Paris, foi
reforçada no ano passado com um projeto
piloto de vendas diretas na capital francesa.
O próximo passo dessa expansão ê a entrada
nos Estados Unidos, em 2008.

Internamente, a companhia deve inten-
sificar investimentos. Menos em fábrica e
mais em pessoal e estrutura para sustentar o
crescimento, enfatiza o presidente. "Tivemos
investimentos relevantes nos últimos dois anos
e nossa base de despesas aumentou." O que ele
quer agora é reduzir gastos e ajustar alguns
insucessos mercadológicos. "Os gastos maiores,
tanto no Brasil quanto no exterior, além de um
planejamento mercadológico malsucedido no
fim do ano, fizeram a empresa deparar com
uma queda no lucro de 15,7% no último trimes-
tre de 2006 - a primeira desde a abertura do
capital, em 2004." Com o susto, a companhia
anunciou esforços na busca de mais eficiência
nas ações de marketing e assegurou aos acio-
nistas pelo menos manter em 2007 a mesma
rentabilidade obtida em 2006.
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