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uando decidiram levar a Na-
tura para a Bolsa de Valores,
em maio de 2004, os três só-
cios e co-presidentes da com-
panhia (hoje controladores
e membros do conselho de

administração) Antônio Luiz Seabra,
Guilherme Leal e Pedro Passos fizeram
uma importante ressalva. Não abririam
mão do jeito de fazer negócios que
acompanha a empresa desde a funda-
ção, em 1969. Chegou a hora
da verdade. Os resultados do
primeiro semestre deste ano
decepcionaram os investido-
res, com lucros praticamen-
te empatados com os de 2006
e margens menores. A esta-
bilidade não é boa, sob ne-
nhum aspecto, quando a
concorrência espera crescer
13,5%, como indicam as pre-
visões da Associação Brasilei-
ra da Indústria de Higiene
Pessoal, Perfumaria e Cos-
méticos (Abihpec).

As reações da empresa, até
agora, mostram que o trio de
fundadores não vai mesmo
abandonar as convicções do
início da jornada, quando so-
nhavam transformar a socie-
dade a partir de uma fábrica de
cosméticos. "Não vamos abrir
mão dos nossos compromissos
de longo prazo em nome dos
resultados imediatos", afirmou
a CartaCapital o presidente da
Natura, Alessandro Carlucci,
escolhido há pouco mais de
dois anos pelos donos da em-
presa como porta-voz das as-
pirações do grupo.

Diante do avanço de con-
correntes do porte da ameri-
cana Avon, que intensificou

esforços e investimentos para ganhar
espaço no mercado nacional, a respos-
ta mais significativa da brasileira foi o
anúncio de que vai aprofundar as apos-
tas em iniciativas ambientais. Além dis-
so, começa a colocar em prática medi-
das para fortalecer o exército de mais
de 600 mil revendedoras, ou consulto-
ras. Uma legítima volta às raízes.

O projeto carbono neutro, anuncia-
do em setembro, prevê a compensação
de todas as emissões de gases causado-
res de efeito estufa resultantes das ope-

rações não só da empresa, mas de toda
a cadeia de fornecedores. Para tanto, é
utilizado um mix dos mais rigorosos
processos de medição de impacto am-
biental disponíveis. A partir de 2008,
o desafio será, além de compensar, re-
duzir as emissões atuais em um terço.
"As metas ambientais foram atreladas
à remuneração variável dos executi-
vos", conta Carlucci.

O desempenho da empresa e dos fun-
cionários passa, portanto, a ser medi-

do não só em reais, mas em
unidades de carbono. O ba-
lanço ambiental passará pe-
lo crivo de uma auditoria
externa, assim como os nú-
meros financeiros. Mas o
difícil mesmo será encon-
trar novos meios de reduzir
as agressões ao meio am-
biente em uma organização
que já converteu toda a fro-
ta de veículos para gás natu-
ral, utiliza matéria-prima
vegetal no lugar de produ-
tos de origem animal e de-
rivados de petróleo e adota
o uso de refis para evitar a
proliferação de embalagens.
"É preciso lembrar que o
objetivo de mitigar os im-
pactos sobre o meio am-
biente acompanha a empre-
sa desde o início, quando
ela foi batizada com o nome
Natura", diz o presidente.

Se os investimentos na
área ambiental cresceram,
os ganhos obtidos com as ini-
ciativas também serão mais
compartilhados com os con-
sumidores do que no passa-
do. Os frascos de óleos trifá-
sicos, por exemplo, trazem
no rótulo informações sobre
o impacto ambiental, que
são explorados também nas



peças publicitárias. "Não vamos anun-
ciar preços mais baixos. Mas podemos e
queremos fazer propaganda de produ-
tos que carregam nossas crenças, como
os que são carbono neutro e aqueles que
despertam a mulher para estar bem
consigo mesma", explica Carlucci.

Em outro front, os executivos que par-
ticiparam até sexta-feira 5 das duas se-
manas de reuniões

CARBONO NEUTRO.

O objetivo

é compensar as

emissões de gases

de efeito estufa

de planejamento es-
tratégico, no quar-
tel-general de Ca-
jamar, em São Pau-
lo, perceberam mu-
danças na estraté-
gia de vendas da companhia. O treina-
mento das revendedoras será mais in-
tenso, para reforçar o apego à cultura
da empresa. A tática foi iniciada há
poucos dias, durante encontros reali-
zados com 16 mil consultoras na Re-
gião Sul. Além disso, será instituída a
figura da orientadora, uma profissio-
nal mais experiente encarregada de ca-
pacitar as novatas, de acordo com um
modelo testado previamente.

"O que está definido no planejamen-
to é que as consultoras precisam se sen-
tir orgulhosas de fazer parte da Natura,
porque os ideais da empresa também
fazem parte delas", afirma Carlucci.
Com os demais execu-
tivos, a tônica das con-
versas foi diferente: "A
mensagem é que preci-
samos ser mais efi-
cientes, mais produti-
vos, mais inovadores, o
que não deve ser con-
fundido com agressivi-
dade nas vendas". Em

cidiram apostar em uma empresa acos-
tumada a sustentar o crescimento na
ordem de 30% nos anos mais recentes,
o resultado deixou a desejar. As ações
caíram 21% nos últimos três meses.

A queda chegou a ser interrompida
por rumores de que a Avon teria feito
uma oferta pela rival, o que fez as co-
tações dispararem quase 6% no mes-

mo dia. "Não houve
nenhum contato co-
nosco, e os controla-
dores não têm ne-
nhum plano de vender
a companhia. O pro-
blema é que há quem
ganhe e quem perca
com esse tipo de boa-

que não deve ser con-
fundido com agressivi-
dade nas vendas". Em
resumo, a empresa quer
reforçar a imagem de
comprometimento com
a qualidade e o consumidor, para não
ter de baixar preços e partir para a bri-
ga direta com a concorrência.

No segundo trimestre deste ano, a Na-
tura conseguiu elevar para 1,08 bilhão
de reais a receita, numa alta de 10,9%
na comparação com o mesmo período
de 2006. O exército de consultoras
cresceu de 617 mil, no fim de 2006,
para 670 mil. De outro lado, o lucro lí-
quido permaneceu praticamente está-
vel, na casa de 210 milhões de reais no
semestre. Para os investidores que de-

to", afirma Carlucci.
A principal preo-

cupação do executi-
vo, em meio à oscila-

ção no mercado, é manter inalterado o
foco da companhia, sob eventuais pres-
sões de acionistas minoritários, donos
de 25% dos papéis. "Isso (a oscilação
das ações) aconteceu e vai acontecer no
futuro. Temos responsabilidade por to-
dos os acionistas, mas é natural ter pe-
ríodos de alto crescimento e outros em
que vamos crescer menos", diz Carlucci.

O projeto de internacionalização é
outro dos pilares em que a companhia
espera sustentar o próximo ciclo de ex-
pansão dos negócios. O executivo conta
que, neste ano, os resultados das opera-

ções nos países considerados como em
consolidação - Argentina, Chile e Peru
- tornaram-se positivos, embora ainda
exijam investimentos para manter o rit-
mo de crescimento. No México, onde a
marca chegou há um ano e meio, e na
Venezuela e Colômbia, mercados em
que o trabalho começou há cerca de seis
meses, os indicadores também se mos-
tram favoráveis, segundo Carlucci.

"Tudo leva a crer que as vendas inter-
nacionais serão um importante apoio
para as operações brasileiras", aposta o
presidente da Natura. "Mais que isso,
provam que é possível para uma empre-
sa brasileira de cosméticos conquistar
mercados no exterior."

Quanto ao desafio de emplacar os
produtos Natura na Europa, só no fim
do primeiro semestre de 2008 a empre-
sa pretende divulgar os próximos pas-
sos. Por enquanto, a marca ficará res-
trita à loja-conceito aberta em Paris,
onde também funciona um laboratório
para o desenvolvimento de um modelo
mais sofisticado de venda direta, ade-
quado ao exigente mercado europeu.

A maior fabricante de cosméticos do
Brasil terá de apostar todo o potencial
que a tornou referência em inovação na
difícil e paradoxal tarefa de se reinven-
tar, sem perder as próprias raízes. "Es-
tamos convencidos de que, para man-
ter a liderança, temos de ser cada vez
mais nós mesmos", conclui Carlucci. •
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