
No entanto, nem tudo é um mar 

de rosas. Recentemente, o Ibama (Ins-

t i tuto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis) 

mul tou a Natura em US$ 12,4 milhões 

pelo mau uso de material genético na-

t ivo do Brasil. Carlucci não evita o te-

ma. "Repudiamos a biopirataria, isso 

é roubar um ingrediente", afirma. "Mas 

nós não f izemos isso." Ele explica que 

o problema surgiu em decorrência de 

algumas lacunas na regulamentação, 

que ainda é nova no país. 

O plano da empresa é recorrer da 

multa e debater sobre a correta aplica-

ção do marco regulatório da explora-

ção da biodiversidade. "Esse é um as-

sunto ainda mui to nebuloso no Brasil", 

af irma Valérya Carvalho, sócia da con-

sultoria em gestão Muttare, em São 

Paulo. "A multa não prejudicará a ima-

gem da Natura, pois ela sempre foi a 

única empresa nacional a tratar de for-

ma séria o tema da sustentabil idade." 

Para cont inuar crescendo, outras 

ações são necessárias. Nesse senti-

do, a estratégia é fortalecer suas ope-

rações internacionais latino-america-

nas, que t iveram vendas de US$ 245 

milhões em 2 0 0 9 e uma part icipação 

de mercado média de 7,4%. Para isso, 

criará novos centros de distr ibuição e 

inaugurará fábricas para produzir fo-

ra do país, diversif icando também as 

moedas em que tem seus custos. "Em 

2011, daremos início à produção fora 

do Brasil, especif icamente na Colôm-

bia e no México, o que irá resultar em 

uma redução de custos e uma dimi-

nuição do impacto de carbono", res-

salta Carlucci. No final de 2010, a em-

presa já começou a fabricar per fumes 

na Argentina. 

apenas os dados econômicos, mas 

também os resultados sociais e am-

bientais, que também avançaram no 

ano passado", af irma o CEO. 

No caso da Natura, essas não são 

apenas palavras de bom-tom. A em-

presa sempre teve um selo que a man-

teve à frente das outras. Desde 1969, 

tem como lema o compromisso com 

o meio ambiente e a sociedade. Não 

por acaso, em 2001, foi a primeira em-

presa da região a se juntar à Global 

Report ing Init iative (GRI), um meca-

n ismo de re la tór io que conv ida as 

empresas a assumirem a gestão de 

sua responsabilidade social (ver pági-

na 14). Além disso, foi a primeira a se 

comprometer com um plano de redu-

ção das emissões de gases que cau-

sam o efeito estufa. 
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