
Natura pode ter fábrica fora do Brasil daqui a dois anos  

Presidente da empresa, Alessandro Carlucci, afirmou no Chile que não descarta alternativas de 
compra. 

Apesar de ter dado um passo atrás em seu processo de internacionalização no ano passado, 
prorrogando sua entrada nos Estados Unidos, a empresa brasileira de cosméticos Natura 
alimenta boas estimativas de crescimento no exterior. No Chile, por exemplo, em cuja capital 
inaugurou na terça-feira (24) uma casa conceito – para apresentação de seus produtos e 
treinamento de consultoras –, a expectativa é de fechar 2009 com um crescimento de 40%. 
No ano passado, Chile, juntamente com Argentina e Peru, representaram vendas de US$ 120 
milhões para a empresa. 

“Em momentos de recessão cresce a demanda por atividades remuneradas que não sejam 
formais; além disso, o mercado de cosméticos resiste mais à crise por não depender de crédito 
a consumidor”, afirmou a AméricaEconomia Alessandro Carlucci, presidente da Natura, no 
evento. Para Axel Moricz, gerente geral da Natura Chile, a inauguração da Casa Natura – 
localizada em Las Condes, bairro nobre da capital chilena, que demandou investimentos acima 
de US$ 1 milhão – ajudará para chegar a esse resultado. “As consultoras poderão usar a casa 
para apresentar os produtos e estimular a suas clientes a comprar linhas mais caras, de maior 
valor agregado”, afirmou. 

Depois do forte processo de reestruturação iniciado no ano passado, Carlucci afirmou estar 
otimista com os resultados de 2009, afastando em definitivo os rumores de aquisição 
especulados no mercado no ano passado com a então queda de valor da empresa. “Sem 
dúvida a Natura não está à venda. Setenta e cinco por cento das ações estão nas mãos dos 
controladores e eles não tem nenhum objetivo em fazê-lo.” E quanto a aquisições 
internacionais, apontadas como possíveis por analistas entrevistados por AméricaEconomía, 
Carlucci confirma esse interesse. “É possível esperar isso. Não temos plano definido, mas 
estamos abertos a pensar alternativas que não sejam de crescimento de greenfield”, afirmou. 
“Entretanto não é algo óbvio porque nosso modelo de negócios é o de relacionamento, e 
depende da relação que as consultoras (vendedoras) têm com a marca.” 

De qualquer forma, Carlucci não descartou que a Natura esteja operando uma fábrica fora do 
Brasil “nos próximos dois ou três anos”, além de buscar novos fornecedores para produtos 
pontuais no prazo de um ano. Segundo Pedro Villares, diretor de Operações para América 
Latina, a empresa estuda oportunidades de fornecimento na China e também poderá contratar 
nos EUA a fabricação de uma linha de perfumes para abastecer o México e a região andina. 
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