


da biodiversidade brasileira como plataforma tecnológica
- que introduziu nos produtos ingredientes como andiroba,
castanha e buriti - representou um marco para o setor de cos-
méticos. A compra de ativos extraídos de maneira ambiental-
mente correta por comunidades tradicionais, algumas delas
encravadas no interior da Amazônia, adicionou um fator de
complexidade à operação que a empresa jamais havia experi-
mentado. Além da mensagem de originalidade e sofisticação,
os sabonetes, óleos e xampus carregavam outra, talvez ainda
mais importante: a de que a Natura sabia fazer negócios de
mãos dadas com a natureza. As vendas cresceram rápida- ,
mente e a linha ajudou a consolidar, na mente dos consumido-

. res, a imagem ecológica e socialmente responsável da Natura.
Desde abril passado, quem compra um produto da li-

nha Ekos pode saber quão ecológico ele, de fato, é. As informa-
ções estão lá, estampadas na embalagem. Uma tabela, inspira-
da nas escalas nutricionais da indústria de alimentos, mostra
os principais indicadores ambientais envolvidos na fabricação
do cosmético. A do óleo trifásico de pitanga, por exemplo, infor-
ma que o frasco contém 25% de material reciclado, que 52,7%
das matérias-primas usadas são de origem renovável e que
nenhum item (0%) da composição tem certificação de origem
(o que significa que um interessado não poderá comprovar de
onde veio a folha de pitanga usada ali). Essas informações nun-
ca foram expostas com tanta transparência - e podem frustrar

os compradores que, erroneamente, acreditavam que qualquer
produto da Natura seria "100% verde". Para a empresa, o obje-
tivo da tabela, certamente, não é frustrar o consumidor. Ao con-
trário. Com ela, a Natura espera demonstrar que se mantém fiel
a seus princípios de cuidado com o planeta. "Ao expor os dados,
permitimos que o consumidor acompanhe a evolução de nos-
sas ações na criação de produtos de menor impacto ambiental",
afirma Eduardo Luppi, vice-presidente de inovação da Natura.
Trata-se de algo crítico para a companhia. Durante muito tem-
po, ela foi vista como a líder brasileira na defesa da incorporação
de preocupações socioambientais à gestão dos negócios. Agora,
com a onda do marketing verde provocada pelo aquecimento
global, empresas de todos os setores - de bancos a fabricantes
de produtos de limpeza ou até de roupas íntimas - tentam se
apropriar da causa. Isso coloca a Natura numa posição de pri-
sioneira do próprio pioneirismo. Ou ela prova que consegue
levar seu compromisso socioambiental a novos patamares
ou corre o risco de ter suas ações vistas como insuficientes.

DESAFIO CRÍTICO
Nessa tentativa de ir além, seus executivos já come-

çam a deparar com dilemas complexos. Por exemplo: é possí-
vel compatibilizar a redução de danos ao meio ambiente com
o crescimento acelerado dos negócios? O mercado brasileiro
de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos reforça o poten-
cial do setor. O Brasil é o terceiro mercado mundial para esses
produtos, segundo dados do Euromonitor de 2006. No ano
passado, o segmento cresceu 26,2%. Nos últimos cinco anos,
a Natura quase triplicou de tamanho. Hoje é a segunda maior
do setor de cosméticos no país, atrás da Unilever. No ano pas-



sado, registrou vendas de R$ 3,8
bilhões e colocou no mercado
241 milhões de produtos. Com
isso, saltaram também os indi-
cadores ambientais. O consumo
de água, por exemplo, passou
de 116,3 mil metros cúbicos em
2004 para 141,8 mil metros
cúbicos em 2006 - o suficiente
para abastecer uma pequena
comunidade (3,5 mil habitantes) por um ano. Projeções da
empresa apontam que, se as vendas dobrassem até 2012,
o consumo de água cresceria 74%, os gastos com energia
seriam 81% maiores e as emissões de CO2 subiriam 24%.

Na Natura, ninguém demonstra tanta inquietação
com esse tema quanto Guilherme Peirão Leal. Ele é reconhe-
cido como um dos raros empresários brasileiros para quem
a preocupação com o meio ambiente é causa pessoal. Seu en-
volvimento com a sustentabilidade já se prolonga por mais de
duas décadas, muito antes de o tema ganhar a atenção da mídia
global. Co-presidente do conselho de administração e um dos
controladores - ao lado de Luiz Seabra, o fundador, e de Pedro
Passos -, Leal é visto como a alma verde da empresa. Seu dedo
esteve presente em todas as ações socioambientais da compa-
nhia e suas idéias ajudaram a fazer o movimento da responsa-
bilidade corporativa avançar no Brasil. Questionado se existe
um conflito entre crescimento e sustentabilidade, Leal sobe a
voz e bate com firmeza na mesa repetidas vezes, como se qui-
sesse pontuar seu raciocínio. "Há uma questão filosófica que
eu sempre me coloco: eu contribuo mais como empresário ou

virando monge no Tibete, só com
minhas vestes e uma cumbuqui-
nha? Não sei, não tenho resposta",
afirma. Crescimento + sustenta-
bilidade é uma equação que nem
a Natura nem nenhuma outra
empresa consegue hoje elucidar.
"Quando a meta é crescer e cres-
cer, em algum momento a expan-
são provoca um impacto ambien-

tal maior", diz Giovanni Barontini, sócio da Fábrica Éthica
Brasil, consultoria paulista especializada em sustentabilidade.

Enquanto não encontram resposta para o conflito, os
executivos da Natura buscam maneiras de reduzir ao máximo
possível os danos provocados pelos produtos ao meio ambiente.
Uma iniciativa que pretende ser o maior passo já dado pela em-
presa nesse caminho será anunciada neste mês. A Natura ela-
borou um plano para se tornar "carbono neutro". É provável que
você, leitor, já tenha ouvido essa expressão. Nos últimos meses,
diversas companhias alardearam aos quatro ventos ter se tor-
nado "carbono neutro". O que essas empresas fizeram, na maio-
ria dos casos, foi calcular suas emissões de gases do efeito estufa
e plantar árvores para compensá-las. A abordagem vem sendo
criticada por especialistas como simplista, por não levar em
consideração a necessidade de provocar mudanças na operação
de forma a efetivamente reduzir as emissões de gases poluentes.

O projeto da Natura é mais abrangente - e, por isso mes-
mo, bem mais difícil de ser colocado em prática. Sua meta con-
siste em reduzir, em cinco anos, as emissões de CO2 em 33% em
toda a sua cadeia produtiva - da extração da matéria-prima ao



descarte do produto pelo consumidor. Para chegar lá, ela preci-
sará de um esforço de inovação mais profundo que o realizado
na linha Ekos. A redução das emissões depende de mudanças
nas formulações - que permitam diminuir a quantidade de
ingredientes derivados do petróleo -, de alterações nas emba-
lagens, de mudanças na logística e, o que é ainda mais compli-
cado, da colaboração de seus 250 fornecedores, que precisarão
demonstrar disposição para mudar seus processos. Para com-
pensar o que não for passível de redução (os 67% restantes), a em-
presa recorrerá ao reflorestamento e a projetos de energia limpa.

O estudo realizado pela Natura evidenciou que as emis-
sões de sua cadeia de negócios atingiram 270 mil toneladas de
CO2 em 2006. Não é muito, em comparação com indústrias
bem mais poluentes, como a petroquímica ou a siderúrgica,
e parece irrisório perto das emissões do Brasil (o dado mais
recente, do Ministério da Ciência e Tecnologia, é de l bilhão de
toneladas em 2004). Por que, então, a Natura deveria trabalhar
para reduzir suas emissões? "Praticamente todo o nosso impac-
to ambiental pode ser traduzido em carbono", afirma Alessan-
dra Carlucci, presidente da Natura. "O carbono é o instrumento
de maior relevância para mensurar as conseqüências da ação
humana nas condições de vida no planeta." Na Inglaterra, já
existem empresas que informam, na embalagem dos produtos,
em quanto conseguiram reduzir suas emissões na produção de
cada item. Um selo criado pela Carbon Trust - uma parceria do
governo inglês com o setor privado com o objetivo de orientar as
companhias na diminuição de emissões - atesta a contribuição
do negócio no combate ao aquecimento global. Uma das empre-
sas que aderiram ao certificado é a Walkers, dona das marcas
de salgadinhos Quavers e Doritos. Outra é a rede farmacêutica
e de produtos de beleza Boots, que colocou os dados nos frascos

dos xampus vegetais. Até 2009, a empresa pretende melhorar
seus processos de produção e reduzir em 20% as emissões atu-
ais de carbono. Se não cumprir a meta, pode ter o selo cassado.
O modelo da Carbon Trust foi um dos que inspiraram também
a Natura ao desenhar seu projeto de carbono. Diferentemente
do que ocorreu com a linha Ekos, o efeito resultante da estraté-
gia sobre a imagem da empresa e de seus produtos não será ins-
tantâneo. "Você ainda não se decide pela marca de um batom
por causa disso. O impacto mercadológico não ocorre no curto
prazo", afirma Carlucci. Com ele concorda Mareio Kawassaki,
analista de consumo do Unibanco: "Como a companhia tem
histórico ambiental já conhecido, acredito que esse progra-
ma não influenciará imediatamente o preço de suas ações".

O responsável pelo projeto é Luppi, paulista de 44
anos. Ex-executivo da Unilever que trabalha há nove anos
na Natura, ele esteve entre os que defenderam que a empresa
precisaria estender o esforço ecológico para todas as linhas
de produtos. Foi ele, também, quem propôs que o plano fosse
o mais abrangente possível. O levantamento das emissões
feito sob seu comando inclui a energia consumida nas fá-
bricas, os combustíveis usados para o transporte das maté-
rias-primas e dos produtos, os resíduos da produção e até o
lixo gerado depois do consumo (veja o quadro da pág. 122).
A partir do próximo ano, a empresa planeja incluir na conta
outro pedaço da cadeia: a distribuição de cosméticos das re-
vendedoras até o consumidor final. "É uma conta complicada,
porque as consultoras muitas vezes não saem de casa de carro
só para entregar produtos da Natura", diz Luppi. "Mas deci-
dimos assumir toda a emissão que não sabemos de quem é e
fazer o cálculo para cima, ainda que o débito não seja nosso."

A EQUIPE VERDE
Luppi está à frente de uma equipe de cinco profissio-

nais que incorporaram o programa que vinha sendo conduzi-
do pela diretoria de sustentabilidade (atualmente em processo
de reestruturação). Além das funções de rotina - como criar
novos conceitos de produtos e contribuir para o aumento das
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vendas -, o grupo se encarrega
de desenhar e implementar as
ações de redução de emissões e
compensação de CO2. Braço di-
reito de Luppi, o francês Fabien
Bronès, gerente de impactos am-
bientais, foi contratado no início
deste ano especialmente para
tocar a operação. Engenheiro
agrônomo, pós-graduado em
gestão ambiental, Bronès já trabalhou em consultorias especia-
lizadas. "A discussão dos impactos ao meio ambiente está cada
vez mais presente na área de inovação. Foi pensando nisso que
a Natura uniu as duas coisas", diz Bronès. Da área de inovação
saem mais de uma centena de novos projetos todo ano. "Em
todos eles, temos de pensar em ações de redução de emissões",
afirma. À bióloga Karina Aguilar Baratella coube a tarefa de

, eleger os projetos de energia limpa mais apropriados para
neutralizar as emissões. Seus colegas, os engenheiros Maria-
na Mancini e Felipe Maranzato, têm a missão de desenvolver
novos produtos e embalagens que sejam mais amigáveis para
com o planeta. Na coordenação das ações está o engenheiro
Daniel Madureira Gonzaga, diretor de pesquisa e tecnologia.

Como nunca tinha feito antes ao longo de sua trajetória,
a Natura está olhando para detalhes da produção. Uma das
principais frentes de ação está na área de embalagens. "É o cal-
canhar-de-aquiles da Natura", afirma um consultor especiali-
zado em meio ambiente. "Com suas embalagens, a empresa
espalha milhões de toneladas de resíduos pelo Brasil todos os
anos, sem nenhum programa consistente de reciclagem." A
Natura não informa os volumes de plástico, alumínio, papel e
vidro que despeja a cada ano no mercado. Embora 80% desses
materiais sejam recicláveis, seus executivos não têm idéia da
proporção de coleta. "É difícil monitorar o destino desse mate-
rial", diz Luciana Villa Nova, gerente de desenvolvimento de
embalagens da Natura. "Depois que vendemos os produtos,
que vão para todo o país, não temos mais controle." No passado,
a Natura estudou a criação de um projeto de logística reversa
que permitisse trazer as embalagens usadas pelo consumi-
dor de volta à empresa, para a reciclagem. Desistiu do sistema
porque seria caro demais. Agora decidiu tentar novamente.
Em Recife, foi criado um projeto piloto em parceria com uma
ONG de catadores de rua para coletar as embalagens vazias da
Natura. A idéia é que as vendedoras incentivem os consumido-
res a devolver as embalagens pós-consumo para reciclagem.

A empresa também estuda novas tecnologias para

reduzir os danos provocados pe-
las embalagens. Recentemente,
passou a reaproveitar o plástico
de garrafas PET nos frascos dos
óleos corporais da linha Ekos. Os
recipientes agora têm em sua com-
posição 30% de material reciclado
e o restante de plástico virgem. O
desenvolvimento da tecnologia le-
vou três anos e permitirá diminuir

o impacto em 15%. A idéia é aprimorar o processo de forma a
utilizar uma resina com 100% de PET reciclado. Mas isso deve
levar algum tempo, porque a indústria de reciclagem ainda não
tem expertise suficiente para fornecer material com o grau de
pureza esperado pela Natura. Hoje o PET reciclado é mais escu-
ro, o que exige mudanças nos rótulos impressos nos produtos.

Para tornar as formulações mais ambientalmente
amigáveis, a empresa está substituindo o álcool convencional
usado nos perfumes pelo sucedâneo orgânico. O cuidado eco-
lógico, aí, sai caro. Atualmente, o álcool orgânico chega a ser
vendido pelo dobro do preço do convencional. O que fez a Natu-
ra? Absorveu uma parte do custo - e repassou o restante para
o produto. "Mesmo com o aumento dos preços, as vendas não
caíram", diz Paulo Lalli, vice-presidente de operações e logís-
tica. A empresa também decidiu trocar a gordura animal e os
componentes minerais, derivados de petróleo, usados na base
dos cosméticos por substitutos de origem 100% vegetal. No
jargão interno da companhia, trata-se da "vegetalização" dos
cosméticos. Os sabonetes começaram a ser feitos com base ve-
getal em 2003 e, recentemente, óleos das linhas Ekos, Mamãe
e Bebê e Sève passaram a ser produzidos com oleína de palma.
"Toda vez que desenvolvo um produto de fonte vegetal, eu se-
qüestro carbono", diz Luppi. "Com uma cadeia de origem ve-
getal, eu tenho mais árvores plantadas e armazeno mais CO2."

GRANDES COMUNIDADES
Hoje a Natura precisa comprar a oleína de palma da

Agropalma, empresa fundada pelo banqueiro Aloísio Faria.
Já a partir de 2008, parte da matéria-prima será substituí-
da pela produção da fábrica erguida em Benevides, no Pará.
Inaugurada em maio passado, ao custo de R$ 16 milhões, essa
unidade vai produzir óleo de frutos de palmeiras nativas.
Com capacidade para processar 18 mil toneladas de massa
para sabonete ao ano (suficientes para produzir 150 milhões
de barras de sabonetes), em cinco anos deve beneficiar 2 mil
famílias de pequenos agricultores que vão fornecer os frutos







à companhia. É ali que a Natura
pretende inovar também no cam-
po social. "É o primeiro projeto
da Natura envolvendo o trabalho
com comunidades em grande
escala", afirma o gerente José Re-
nato Cagnon. "Vamos trabalhar
com agricultores que sempre
tiveram essas sementes em seus
quintais, mas nunca souberam
seu valor." Antes disso, o maior projeto envolvendo comuni-
dades extrativistas da Natura foi feito na Reserva de Desen-
volvimento Sustentável do Rio Iratapuru, no Amapá, onde
cerca de 30 famílias trabalham no fornecimento de castanha.

Outra parte fundamental do projeto carbono neutro diz
respeito ao trabalho dos fornecedores. E, nesse campo, está ape-
nas no início. Há cerca de um mês, executivos da Natura se reu-
niram com 60 de seus 250 fornecedores diretos para conven-
cê-los da viabilidade de mudar os processos de produção em
prol do meio ambiente. "Se o desempenho não for satisfatório,
poderemos até trocar de fornecedores", diz Lalli. "É claro que
esse não é nosso desejo." Na conta do carbono, a redução de 4%
nas emissões será responsabilidade dos fornecedores. Para as-
sessorá-los nessa jornada, a Natura criou sete grupos multidis-
ciplinares. "Seu desafio será equilibrar os custos econômicos
com os ambientais", afirma Lalli. Ou seja: deverão perma-
necer os fornecedores capazes de reduzir também os custos.

IMAGEM INTERNACIONAL
Convidados por Época NEGÓCIOS a comentar suas

metas, a maioria dos fornecedores preferiu silêncio, alegan-
do que ainda não têm um plano definido. Uma empresa que
já começou a se mexer é a Dias Entregadora, responsável
pela distribuição de kits de cosméticos para as consultoras
de vendas da Grande São Paulo, Baixada Santista, Vale do
Paraíba e Vale do Ribeira. Depois da primeira conversa com
o pessoal da Natura, as equipes da transportadora passa-
ram a recolher na casa das vendedoras caixas com embala-
gens vazias, para reciclagem. "Fazemos o serviço quando
vamos deixar os pedidos, para aproveitar o combustível e
não causar ainda mais impacto no meio ambiente", diz Mar-
celo Dias de Oliveira, diretor-geral da Dias Entregadora.
Em dois meses, desde que começaram as ações, a empresa
coletou cerca de 1,3 mil caixas - cerca de 0,5% das 270 mil
que distribuiu no período. Outra empresa que se mobilizou
a pedido da Natura foi a Sinter Futura, que produz parte dos

sabonetes. "Exigimos que nos-
sos parceiros substituíssem o
combustível da frota e trocamos
nossas empilhadeiras a diesel
por equipamentos elétricos",
diz Adriano Henriques, geren-
te de qualidade da empresa.

Concorrentes da Natura
também querem mostrar que
estão empenhados no combate ao

aquecimento global. A Avon anunciou que planeja reduzir, até
2008, l milhão do total da quilometragem que percorre para en-
tregar seus produtos no Brasil, diminuindo o consumo de com-
bustíveis. O Boticário acaba de concluir seu inventário de emis-
sões de gases do efeito estufa e a Unilever, desde 2003, passou
a usar gás natural nas caldeiras de suas fábricas de Valinhos e
Vinhedo. Já ajohnson & Johnson informa que, enquanto suas
vendas globais aumentaram 372% de 1990 a 2006, as emissões
de CO2 foram reduzidas em 16,8%. Contribuíram para isso me-
lhorias de eficiência do modelo energético, com a instalação de
geradores de energia solar e renovável. A Natura espera dife-
renciar-se das rivais pela abrangência de suas ações. E acredita
que carregar o slogan "carbono neutro" facilitará o processo de
internacionalização. "Lá fora, a Natura não tem história", diz o
presidente, Alessandra Carlucci. "Se, ao se apresentar, disser:
meu nome é Natura, eu penso dessa maneira e agora tenho essa
estratégia, conseguirá uma decolagem diferente na construção
da marca." No futuro, é possível que a empresa precise adotar
um modelo de inovação ainda mais radical. "Desenvolvemos
um conceito de xampu em pó para ser diluído em casa, que eco-
nomiza água, transporte e embalagem", diz Carlucci. "Mas ain-
da precisamos de muita pesquisa e, principalmente, da dispo-
sição dos compradores para mudar seus hábitos de consumo."

A companhia já considera estampar no rótulo de seus
produtos alertas para o consumo responsável. Algo do tipo
"só compre aquilo que você realmente necessitar". Com tal
pressuposto, a empresa não correria o risco de perder vo-
lumes de vendas? Não, segundo o consultor Ricardo Gui-
marães, presidente da Thymus Branding. "Não quer dizer,
necessariamente, que as pessoas vão comprar menos da
Natura. Pode até significar o oposto, que elas comprem mais
por dar preferência a uma marca que estabelece uma atitu-
de de relacionamento madura." Mas isso só o futuro dirá.
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Text Box
Fonte: Época Negócios: inspiração para inovar, n. 7, p. 115-123, set. 2007




