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Carlucci, presidente da Natura: "Teremos um equilíbrio melhor entre ações de marketing de 
médio e longo prazo. Talvez seja o momento de centrar em ações de curto prazo"  
 
Acostumado a comentar os bons resultados da Natura, Alessandro Carlucci, presidente da 
fabricante de cosméticos, teve que adotar outro posicionamento diante da queda do lucro 
trimestral anunciada na semana passada. Seu recado, desta vez, é um só: "Vamos ser mais 
eficientes". A empresa já começa a ajustar a estratégia e preparar mudanças para 2007.   
 
Pela primeira vez, desde que abriu capital em 2004, os resultados da Natura ficaram aquém 
das expectativas. "Mais do que o mercado, frustramos as nossas próprias expectativas", 
afirmou Carlucci ao Valor.   
 
Anunciado na quarta-feira à noite, o lucro líquido da empresa no último trimestre de 2006 teve 
uma queda de 15,7% - o que acabou repercutindo em uma queda de 13,7% das ações da 
empresa na Bovespa na quinta-feira. Na sexta, quando a empresa falou a analistas de bancos, 
as ações subiram 3,35%, cotadas a R$24,01, mas não reverteram as perdas.   
 
A grande mudança virá dos investimentos em marketing. A Natura, segundo Carlucci, não 
pretende mudar seus preços ou alterar seu posicionamento para atingir as classes mais baixas. 
"Não vamos mexer nos preços e vamos continuar a ter ofertas", afirmou.   
 
O principal problema da companhia foi a estratégia de Natal, na qual os estojos promocionados 
tiraram vendas dos produtos regulares, cuja margem é maior. Vendendo menos e com 
margem menor, a Natura não alavancou a receita, mesmo com aumento da participação de 
mercado de 21,4% em 2005 para 22,8% no ano passado. Segundo Carlucci, a campanha do 
final deste ano será alterada.   
 
A empresa vai procurar aumentar a eficiência do marketing. "Vai haver mudança no peso dos 
investimentos entre as diferentes ferramentas de marketing", disse o presidente da Natura. 
"Pode até ser que a propaganda diminua."   
 
O executivo não revela detalhes sobre quais ferramentas irão ganhar e quais irão perder 
verba. Como uma empresa de venda direta, a Natura usa outros tipos de recursos de 
marketing, além da tradicional propaganda. Entre eles, estão o catálogo, treinamento, 
motivação e campanha para as revendedoras, promoção e desconto, apoios e patrocínios.   
 
A Natura sempre investiu bastante em campanhas institucionais, que valorizam suas crenças e 
valores. "Teremos um equilíbrio melhor entre ações de marketing de médio e longo prazo", 
disse. "Talvez seja o momento de centrarmos em ações de curto prazo", afirmou, ressaltando, 
porém, que não se trata apenas de dar descontos.   
 
A verba de marketing não é revelada. Está dentro das despesas com vendas - que inclui 
expansão internacional e logística - que passou de 31,7% em 2005 para 32,1% em 2006. Para 
este ano, de acordo com Carlucci, a idéia não é aumentar a verba.   
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