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Em menos de um mês e meio, a Natura voltou ao mercado para contratar executivos que estavam 
no comando de outras companhias e reforçar o primeiro escalão. Depois da contratação do 
presidente da Johnson & Jonhson, José Vicente Marino, em fevereiro, agora é a vez de Marcelo 
Cardoso, que estava na presidência para a América Latina da DBM, consultoria de recursos 
humanos. Cardoso será responsável pela vice-presidência de desenvolvimento organizacional, 
posto que acaba de ser criado pela fabricante de cosméticos.   
 
A contratação representa, na verdade, uma mudança radical na estrutura da companhia. Sob o 
comando de Cardoso, a Natura irá replicar o modelo de gestão por processos, já em 
funcionamento nas fábricas há cerca de um ano, em toda a companhia. Hoje, as fábricas operam 
em células que cuidam de todo o processo - uma linha de produtos, por exemplo - do início ao 
fim.   
 
Quando aplicado na empresa inteira, esse conceito reduz níveis hierárquicos e substitui as áreas 
tradicionais, como recursos humanos e finanças pelo que a empresa chama de cadeia de 
processos. No caso da Natura, serão divididos em principais, de gestão e de apoio. Os principais, 
como o nome sugere, referem-se aos processos que dão sustentação ao negócio, como gestão de 
marca e ciclo do pedido - que vai da encomenda da consultora até a entrega do produto. Dentro 
de gestão, fica, por exemplo, governança corporativa e em processos de apoio ficam áreas como 
a de gestão de pessoas.   
 
"Para entender a Natura, será necessário olhar o mapa de processos e não o organograma", diz 
Alessandro Carlucci, presidente da empresa. "É uma evolução importante na nossa cultura." 
Indicadores de desempenho, orçamento e o sistema de remuneração de executivos serão 
desenhados com base nesse modelo.   
 
Quando anunciou um plano de ação até 2010, há cerca de um mês, Carlucci destacou que a 
evolução na gestão da empresa seria um dos pilares dessa estratégia, mas não deu detalhes. 
Segundo Carlucci, o projeto deve estar totalmente implantado em dois anos. O novo modelo não 
implica em redução de pessoal, diz o executivo. Ele afirma que, no longo prazo, a companhia 
busca aumentar a produtividade e a rentabilidade.   
 
Mas uma mudança dessas proporções gera desgastes. Quando a empresa implantou a produção 
por células nas fábricas, enfrentou uma reação ácida do sindicato do setor, que disse, na época, 
que a pressão por produtividade havia aumentado muito. "Pesquisas de clima mostram que o 
modelo foi bem recebido", responde Carlucci.   
 
O ano de 2007 foi o mais difícil para a Natura, que teve sucessivas quedas no lucro e enfrentou 
uma Avon mais agressiva e disposta a ganhar não só mercado, como também as consultoras que 
trabalham para as duas marcas. As ações caíram 41,3% em um ano em que a Bovespa teve alta 
de 43,6%. Este ano, porém, a empresa tem se esforçado em mostrar ao mercado que está 
"arrumando a casa". A resposta, ao que parece, tem sido positiva. Desde o anúncio do plano de 
investimentos para os próximos três anos, as ações da companhia subiram 11,4%, contra uma 
queda de 6,2% do Ibovespa.   
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