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Dentro de 60 dias, o consumidor final da Natura deve perceber uma sensível mudança na 
forma como os produtos da empresa chegarão até ele, seja na TV, na abordagem da 
consultora e até no catálogo. A companhia começa agora um forte ajuste em sua estratégia 
para voltar a crescer mais do que o mercado de cosméticos no máximo até 2010 em 2007, 
cresceu menos e seu lucro subiu apenas 0,3%, para R$ 462,3 milhões. Para isso, colocará um 
reforço de marketing de R$ 400 milhões até 2010. "E a cada dois meses esperamos que o 
consumidor veja melhoras. Esse dinheiro adicional não chega a dobrar o investimento em 
marketing, mas faz com que ele aumente consideravelmente", disse o diretor-presidente da 
Natura, Alessandra Carlucci. Paralelamente, haverá uma mudança em toda a cultura de gestão 
da empresa, que pretende focar melhor o consumidor de menor renda. "As pessoas estão 
migrando da classe D para a C e aí há uma demanda crescente", disse o executivo. Há 
também expectativa de um impacto positivo de 2 pontos porcentuais da receita líquida em 
2010 com diluição de custos fixos. Hoje isso seria de R$ 60 milhões. 
 
Carlucci salienta que a Natura segue vendendo para clientes desde a classe A até parte da 
classe D, porque nesse ramo "é comum a classe A consumir batons de R$ 8,90, que 
teoricamente serviriam a classes mais populares". Ainda . como parte das mudanças, a 
empresa vai diminuir seu portfólio de produtos dos atuais 900 itens para 730. "Focaremos em 
produtos-chave e faremos isso também com os lançamentos", disse. A idéia é diminuir 
investimento em lançamentos que representam descontinuidade de linhas já existentes e dar 
bem. mais força a quatro ou cinco lançamentos-chave durante cada ano. 
 
O ajuste na estratégia da Natura começa por introduzir na empresa uma cultura de gestão de 
processos. As consultoras ganharão orientadoras, com objetivo de aumentar ganhos de 
produtividade tanto às vendedoras quanto à empresa, afirmou Carlucci, lembrando que o 
número de consultoras cresceu muito nos últimos anos e agora é preciso incrementar sua 
orientação. "Mas o número seguirá crescendo", disse. Em 2005, o contingente subiu 16,4%, 
para 718 mil consultoras. 
 
A Natura também pretende, até 2010, descentralizar seu sistema de distribuição no País. 
"Hoje, 70% de nossas vendas saem de São Paulo. Vamos tirar esses custos com logística 
criando centros de distribuição em outros estados", explicou o executivo. 
 
O que houve em 2007 para a Natura, segundo a própria empresa, foi um descompasso entre o 
crescimento do Ebitda e do lucro. Enquanto o Ebitda, que mede a geração de caixa, subiu 
7,3%, para R$ 702 milhões, o lucro cresceu apenas 0,3%. Um dos motivos foram despesas 
financeiras de R$ 9,4 milhões em 2007, sendo que em 2006 houve receitas financeiras de 
R$9,9 milhões. "O motivo foi a decisão de fazer alavancagem para investir no crescimento na 
América Latina", disse. 
 
O objetivo é crescer na região, "onde é até mais fácil ganhar mercado e o crescimento deve 
ser mais forte", afirmou. O objetivo é passar de 0,5% para 4,5% de participação no mercado 
latino em três anos. 
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