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A Natura prepara a reestruturação dos sistemas produtivo e logístico para lidar com o cenário 
de aumento de vendas e concorrência acirrada, no Brasil e na América Latina. A fábrica em 
Cajamar (SP) tem capacidade para atender a demanda até o início de 2012 e hoje 40% do 
volume vendido já é produzido por terceiros. O novo modelo logístico está sendo desenhado e 
deve estar pronto em quatro meses. Entre as opções estudadas está a produção 
descentralizada (em fábricas próprias ou de terceiros, dentro ou fora do país) e um centro de 
distribuição voltado aos mercados latinos, que contribuem com cerca de 7% da receita da 
empresa. "Não faz sentido econômico e ambiental mandar xampu de navio para o México", diz 
o presidente da Natura, Alessandro Carlucci, em entrevista exclusiva ao Valor.  
 
Depois de um 2009 de forte crescimento - até setembro, a receita líquida aumentou 19,7%, 
para R$ 2,9 bilhões, e o lucro subiu mais de 31,1% , para R$ 497,3 milhões -, Carlucci observa 
que a crise global não afetou o setor de cosméticos no Brasil. Mas a recessão em vários países 
europeus e nos Estados Unidos trouxe mudanças no comportamento da consumidora que 
devem permanecer mesmo quando a economia voltar a melhorar - em vez de três a cinco 
perfumes por pessoa, a média encolheu para dois ou um. O foco da Natura continua, por 
tanto, no Brasil e na América Latina, onde tem negócios em nove países. 
 
Manter a expansão dos negócios, sem descuidar da proposta de desenvolvimento sustentável, 
é um desafio e tanto. A legislação brasileira que trata do acesso e da repartição dos benefícios 
da biodiversidade é considerada inadequada. O tema é regulado pela Medida Provisória 2186-
16/2001 e o anteprojeto da Lei da Biodiversidade está, há dois anos, na Casa Civil. A Natura já 
foi acusada pelo menos duas vezes de praticar biopirataria, ou seja, obter o conhecimento de 
comunidades extrativistas para fins industriais, sem remunerá-las por isso. "Biopirataria para 
nós é uma ofensa", diz Carlucci. A seguir, os principais trechos da entrevista:  
 
Valor: Como a indústria de cosméticos passou pela crise?  
 
Alessandro Carlucci: Nossa indústria sofreu bem menos que a economia como um todo, e 
menos ainda na América Latina. No Brasil, em especial, não sofreu nada. No acumulado do 
primeiro semestre de 2009, por exemplo, o setor cresceu 20% no país. Historicamente, este 
mercado é resiliente à crise, principalmente no Brasil. Mas isso não foi verdade no resto do 
mundo. Nos países desenvolvidos, a indústria de cosméticos sofreu bastante. Especialmente 
algumas categorias importantes, como cosméticos e fragrâncias, que recuaram 10%, 15%. Em 
toalete (produtos de uso diário, como sabonete, xampu etc), o impacto foi um pouco menor. 
Segundo fornecedores, a média histórica europeia, de três a cinco perfumes por pessoa, já não 
existe mais. Com a crise, as pessoas não compraram perfume, porque usaram o que tinham. 
E, mesmo com a recuperação da economia, aquela média de compras não volta mais. Quando 
tiverem dois perfumes e um acabar, talvez comprem um. Isso acontece tanto no mercado 
europeu quanto no americano e não deve mudar esse ano.  
 
Valor: O Brasil já é o maior mercado da Avon, a principal concorrente da Natura. A 
competição vai se acirrar daqui para frente? 
 
Carlucci: Sem dúvida, mas não na mesma intensidade de cinco anos atrás, quando o Brasil 
entrou no radar das grandes empresas estrangeiras. Isso se refletiu nos investimentos de 
Avon, L´Oréal, Johnson & Johnson, Unilever, Nivea. Tivemos a sensação de que tínhamos 
ficado para trás. E não porque investimos menos, pelo contrário, aumentamos, mas porque o 
investimento delas aqui triplicou. Em 2007, lançamos um plano de aumento dos recursos em 
marketing.  
 
Valor: Quais as vantagens da Natura nesse cenário?  
 
Carlucci: A Natura é a marca preferida de cosméticos no Brasil e, na nossa indústria, marca é 
muito importante. Temos 47% de preferência, segundo pesquisa feita pela Ipsos com 1,2 mil 



pessoas em 2008. Nosso market share não é de 47% (está em torno de 22%) porque a marca 
é aspiracional, tem um posicionamento de preço acima da massa. O outro diferencial é que 
nós temos canal de distribuição. Hoje, no Brasil, são mais de 850 mil consultoras. Em toda a 
América Latina, passamos a marca de um milhão em outubro. Nos mercados em 
desenvolvimento, os canais de distribuição de cosméticos não estão estabelecidos, 
especialmente em categorias mais sofisticadas, que precisam de um espaço mais dedicado do 
que a gôndola do supermercado. Embora o real valorizado ajude as marcas importadas, elas 
não têm canais de distribuição, algo que leva tempo para ser formado. Acredito que essas 
marcas de nicho terão dificuldade para se tornarem relevantes em menos de cinco anos.  
 
Valor: A compra de empresas faz parte da estratégia da Natura para crescer?  
 
Carlucci: Não temos planos hoje de fazer aquisição. Na venda direta não é óbvio que você 
compre o canal e que ele continue sendo seu. Aquelas pessoas estão acostumadas a revender 
a marca "a", e não necessariamente vão querer revender a marca "x". Mas não há tabu em 
analisar propostas de parceria, que tragam alguma competência que não temos. Foi o que 
aconteceu no final do ano passado com a marca de cosméticos Jaqueline Carol [ atua na 
Guatemala, em Honduras e em El Salvador e suas revendedoras oferecem a Natura como 
marca premium]. 
 
Valor: A Natura já trabalha em três turnos. Deve operar mais com terceiros daqui para frente? 
 
Carlucci: Ainda há espaço para fazer crescer a atual capacidade produtiva instalada. Na 
fábrica, temos capacidade para um prazo de um ano e meio a dois anos. A partir daí, 
precisamos fazer investimentos. Mas o mesmo não acontece com centro de distribuição, por 
isso estamos abrindo novas instalações. Há um plano de revisão da malha logística, já que o 
atual modelo, feito em 2000, é baseado em uma fábrica e um grande centro logístico. Mas há 
dez anos a Natura era cinco vezes menor do que é hoje e tinha pouca relevância em outros 
países. Por isso, o modelo funcionava bem. Agora não adianta ampliar a capacidade da fábrica 
de Cajamar, embora tenhamos muito espaço para isso. Somos multimercados, estamos em 
vários países, onde vendemos um número significativo de itens. O atual modelo não funciona 
mais, nem do ponto de vista de eficiência econômica, nem do ponto de vista ambiental.  
 
Valor: Por que? 
 
Carlucci: A exportação para o México, por exemplo. Como se tratava de uma operação 
pequena, a empresa mandava os produtos de avião. Agora, mandamos de navio. Você paga 
mais imposto e transporta água, já que 90% ou mais de um xampu é água. Não faz sentido. 
Dentro de um ano e meio ou dois anos, quando tivermos que fazer uma expansão física 
relevante, queremos que seja no lugar certo, que ainda não temos. O estudo de revisão da 
malha logística, que deve estar concluído dentro de três ou quatro meses, vai identificar isso. 
Se é melhor ter uma fábrica no México, por exemplo, um hub [central de distribuição] para a 
América Latina, ou não ter fábrica e contar com terceiros. Eu arrisco dizer que, provavelmente, 
será um mix dessas coisas. A única certeza é que o modelo logístico precisa evoluir e se tornar 
mais pulverizado, tanto dentro quanto fora do Brasil.  
 
Valor: O que tem sido feito na distribuição? 
 
Carlucci: Temos investido em novos centros de distribuição nos últimos dois anos. Hoje, são 
seis: em Cajamar (SP), que é nosso centro logístico, em Itapecerica da Serra (SP), Matias 
Barbosa (MG), Jaboatão dos Guararapes (PE), Simões Filho (BA) e Canoas (RS). Vamos 
continuar investindo em novos centros nos próximos anos. A capacidade fabril da Natura não é 
um grande problema no curto prazo, mas o aumento da operação leva à maior complexidade 
logística e de informação. É preciso saber o que os países estão vendendo, quanto eles 
faturam. Na apresentação dos resultados de 2009 [24 de fevereiro], vamos anunciar o capex 
[capital investido em ativos imobilizados] em distribuição física, capacidade e com o aumento 
dos investimentos em tecnologia da informação. Hoje, para se ter uma ideia, 70% das vendas 
para as consultoras são feitas pela internet, um meio muito mais econômico para nós e que 
garante a elas um melhor atendimento. As operações internacionais começam a crescer, nosso 



processo de regionalização e descentralização é intenso, o que exige um sistema de 
informação robusto. Inclusive para monitorar a produção de terceiros.  
 
Valor: Quanto da produção vem de terceiros? 
 
Carlucci: Cerca de 40% das unidades vendidas pela Natura são produzidas em terceiros. A 
nossa decisão de terceirizar ajudou a desenvolver o mercado de terceiristas no Brasil. Hoje, há 
terceiros que fazem coisas de altíssima qualidade. Estamos em uma fase em que as operações 
internacionais já não são tão pequenas, para enviar os produtos de avião, por exemplo, e nem 
são tão grandes, a ponto de fazer sentido montar outra fábrica. O terceiro é alternativa para 
reduzir custos. Obviamente, a fórmula é da Natura. Em alguns casos, os ingredientes são 
nossos também.  
 
Valor: Há cerca de 10 anos, a Natura decidiu usar ingredientes da biodiversidade e começou a 
trabalhar com comunidades extrativistas. Como crescer, em volume, comprando matéria-
prima produzida em pequena escala, por famílias?  
 
Carlucci: Esse é o nosso diferencial competitivo. A fragrância do nosso perfume de pitanga vai 
ser muito diferente daquela feita sinteticamente. Ninguém vai imitar todo o nosso processo 
produtivo. Existe ciência e tecnologia em como comprar de comunidades, em repartir os 
benefícios, em administrar essa cadeia estendida. Essa forma, de desenvolvimento 
sustentável, é reconhecida e faz com que as pessoas paguem, eventualmente, um preço maior 
pelo perfume de pitanga da Natura.  
 
Valor: Existe um contrato de exclusividade com as comunidades? 
 
Carlucci: Não. Isso vai contra [a nossa proposta]. Hoje, a Natura compra de 1,9 mil famílias 
que pertencem a 29 comunidades. Mais do que expandir esse número, queremos melhorar a 
qualidade da relação e o desenvolvimento sustentável com elas. Não vamos passar de 29 para 
250 comunidades. O número de famílias, sim, pode crescer, para aumentar a cesta e 
diversificá-la. Não conseguimos multiplicar por 10 a compra de pitanga, por exemplo, mas 
podemos ver o que a comunidade tem para nos oferecer. Saber o que existe na região que 
tenha valor para a Natura e possa ser extraído de forma sustentável, gerando renda para a 
família. Se o morador encontrar um caminho economicamente sustentável para a árvore, ele 
não vai derrubá-la.  
 
 
Valor: A Natura chegou a ser acusada de biopirataria, por obter informações de comunidades 
e produzir em larga escala, sem dividir os ganhos (casos da priprioca em 2006, e do 
murumuru, em 2009).  
 
Carlucci: Biopirataria é uma ofensa para a Natura. Quem fala isso sequer se deu ao trabalho 
de vir ver o que fazemos. Por outro lado, reconhecemos que qualquer relacionamento tem a 
sua complexidade. A dificuldade nas relações nos faz aprender. Quem entrar hoje vai tomar 
todos os tombos que nós e as comunidades tomamos. É uma empresa que deseja fazer as 
coisas direito, não só do ponto de vista legal, mas na relação com as comunidades, que vivem 
uma realidade diferente. Muitas vezes, elas não estão institucionalizadas, em forma de uma 
associação, uma cooperativa. Mas isso é preciso para receber o dinheiro, para se ter 
transparência.  
 
Valor: O ambiente regulatório não ajuda? 
 
Carlucci: É muito ruim. Boa parte das acusações vem de um ambiente regulatório que deixa 
tudo muito cinza. Há um ante-projeto de lei na Casa Civil que deveria ir para o Congresso. 
Seria emblemático se isso acontecesse em 2010, que é o Ano Internacional da Biodiversidade. 
Aí a sociedade, incluindo as lideranças da comunidade, as ONGs, poderiam dar a sua opinião. 
Mas o ante-projeto está parado há dois anos. Quem regulamenta o acesso ao patrimônio 
genético é o Cgen [Conselho de Gestão do Patrimônio Genético]. Do total dos processos 
protocolados no Cgen, certamente mais da metade são da Natura. Sem medo de errar, posso 



dizer que, no nosso setor, só a Natura segue este caminho. E muita gente usa guaraná, 
pitanga, murumuru na formulação. Nós estamos pagando um pedágio, e atrasando nosso ciclo 
de desenvolvimento, porque queremos fazer tudo direito.  
 
 
Valor: A Natura foi uma das primeiras empresas a falar de sustentabilidade e beleza real nas 
suas campanhas. Mas essas bandeiras foram levantadas pelas concorrentes ao longo do 
tempo. Como se diferenciar para as novas gerações? 
 
Carlucci: O jovem de hoje, mais crítico, vai atrás para saber a diferença entre Natura e outras 
empresas. Embora não sejamos o "nirvana" - a questão da sustentabilidade é um aprendizado 
diário e o relacionamento com as comunidades tem tropeços- , ele vai descobrir que a Natura 
está realmente comprometida com essas questões. Não é só marketing, tem compromisso. 
Isso, lamentavelmente, não é verdade para a maioria das empresas.  
 
Valor: A Natura fez um projeto-piloto de venda de barrinhas de frutas há pouco mais de dois 
anos e não deu certo. Até que ponto é interessante diversificar o portfólio? 
 
Carlucci: Não temos mais as barrinhas porque percebemos que, nessa categoria, o nosso 
canal não suporta as margens, que são mais baixas, enquanto os custos de distribuição são 
altos. Você não vende caminhões de barrinhas. Tínhamos um produto de valor, mas a conta 
não fechou. A diversificação vale a pena desde que construa a marca e adicione rentabilidade, 
para nós e para a consultora. Se algum desses dois requisitos não for observado, não vamos 
fazer. O projeto das barrinhas foi encerrado. Mas vamos até manter a linha de chás. A 
categoria de alimentos faz sentido na proposta de valor da empresa, dentro da ideia de "bem 
estar bem".  
 
Valor: Já se fala em volta da inflação. O senhor vai mexer nos preços? 
 
Carlucci: Vamos mexer nos preços porque tem inflação. Todo ano fazemos isso. Vamos seguir 
repondo os custos, mas não sentimos ainda nenhuma pressão específica de preço.  
 
Valor: Depois do Natal o consumo continuou aquecido? É possível haver diminuição da 
margem, por conta da competição? 
 
Carlucci: Tenho segurança que o setor pode continuar crescendo a taxas elevadas e 
relevantes nos próximos anos. Continua a haver aumento da participação da mulher na 
população economicamente ativa. Quanto às margens, embora a competição venha a ser mais 
acirrada, não vejo nenhum cenário de corrosão de preço de margem. É um mercado que 
cresce, e aí você tem espaço.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 fev. 2010, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


