
A venda porta a porta feita por
consultoras de vendas colocou a
marca e os produtos da Natura
em 68% dos lares brasileiros. A
frequência de compra, no entan-
to, é baixa — em média, quatro
vezes ao ano—,preocupação que
está no radar dos executivos da
companhia. Para elevar esse índi-
cedecompraspor família, aNatu-
raquer agilizar oprocesso dedis-
tribuição, o que consideraum in-
centivo a mais para os pedidos e
fidelizaçãodaclientela. Sem,con-
tudo, abrir mão de suas 1,4 mi-
lhão de consultoras pelo país.
O que muda não é o processo

devenda.Nadadeaberturade re-
de de lojas nos planos. No segun-
do semestre deste ano, a Natura
dá início a um projeto piloto para
entrega de produtos diretamente
na casa dos clientes, em vez de o
produto serdistribuídopelaspró-
prias consultas. Elas fazemospe-
didos, mas a empresa se respon-
sabiliza pela distribuição.
“Reforço nossa confiança na

venda direta e o investimento
em tecnologia a serviço das rela-
çõeshumanas”,destacaodiretor-
presidente da companhia, Ales-
sandro Carlucci.
Ainda não há definições mais

claras sobre como o projeto pilo-
to irá funcionar— ou pelomenos
elas ainda não são reveladas pela
companhia—,masCarlucci ante-
cipa que a ideia visa trazer mais
rapidez na entrega dos produtos.

Quanto antes o consumidor tiver
o item emmãos, tão logo inicia o
uso e mais cedo precisará de re-
fil. Assim tambémnão irá adqui-
rir, no meio tempo entre pedido
e entrega, umprodutodomesmo
tipo de outra marca porque o seu
Natura ainda não chegou.
Carlucci não detalha ainda co-

moserão, por exemplo, os cadas-
tros dos clientes para entrega —
já que esse contato é feito unica-
mente hoje pela consultora de
venda. De qualquer forma, a
construção de um banco de da-
dos com informações sobre os
clientes — nome, endereço, pe-
riodicidade das compras etc. — é
de extrema relevância para a es-
tratégia de varejistas.

Para isso e outros projetos em
andamento, a companhia vai au-
mentar investimentos este ano,
incluindo tecnologia da informa-
ção, infraestrutura logística e ca-
pacidade industrial. Serão R$
420 milhões aplicados este ano,
anteR$350milhões em2011.Cer-
ca de 3% da receita líquida anual
costuma ir para inovação, o que
deve ser mantido este ano.
O executivo afasta qualquer

possibilidade de abertura de lojas
comomodelo de negócio, apenas
como uma iniciativa para refor-

çar a marca. “Temos uma loja na
Oscar Freire (emSãoPaulo) que é
temporária”, exemplifica.
A Natura também quer refor-

çar sua presença internacional,
quehoje representa 9%da recei-
ta líquida, deR$5,5 bilhões. “To-
mamos a decisão certa de focar
na América Latina”, diz. Segun-
do o co-presidente do conselho
de administração, Pedro Passos,
a Natura tem de estar focada na
região para fazer frente aos com-
petidores. “Há concorrentes que
querem tirar espaço do líder de
mercado”, destacou, durante a
assembleia geral realizada pela
empresa na sexta-feira.
A empresa leva a fama de ter

reaberto omercadodeações bra-
sileiro, com a oferta pública em
2004, e atraído investidores de
varejo. Sua estratégia para este
público é crescente: providencia
transportepara levarosminoritá-
rios da capital paulista à sede ou
fábrica, ambas no interior. Desde
o IPO,abasede investidores indi-
viduais avançou62%,de5mil pa-
ra 8,1 mil em 2011. ■
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Natura estuda
mudança no
modelo de negócio

Murillo Constantino

Companhia descarta
alterar sistema de
venda porta a porta
mas quer agilizar
distribuição

Se entre os consumidores a Na-
tura temmais apelo com asmu-
lheres, entre os acionistas não
há um perfil predominante. Em
assembleia geral ordinária e ex-
traordinária que aconteceu em
Itapecerica da Serra, em São
Paulo, com transmissão ao vivo
na fábrica em Cajamar, viu-se
de tudo: homens,mulheres, ido-
sos e jovens. O encontro ocorre
anualmente desde 2010 e conse-
guiu reunir 300 pessoas na edi-
ção deste ano.
Até mesmo famílias inteiras,

com integrantes de diversas ge-
rações, foram tirar suas dúvidas
— como a que se refere ao fato
de a empresa ter ou não interes-
se de atuar na África do Sul. A
resposta foi enfática. “Faz parte
de um sonho da Natura, mas
não dá para dizer que é de curto
prazo”, disse Guilherme Leal,
do conselho de administração.

Na sessão de perguntas, ainda
houve aqueles que quiseram le-
vantar a mão apenas para fazer
elogios — caso de uma acionis-
ta, que é também consumido-
ra e consultora de vendas.
“Percebi melhoras nas entre-
gas no ano passado e queria
ressaltar isso”, disse ela.
Mas também não ficaram de

fora as pressões sobre estraté-
gias de mercado financeiro.
Uma analista de investimentos
questionou se a empresa preten-
de fazer novo follow-on (nova
oferta de ações) e se pretende
realizar aquisições, aproveitan-
do a oferta de compra feita pela

americana Coty à Avon, que ne-
gou os US$ 10 bilhões propos-
tos. “Não há nada no radar nes-
te momento”, destacou Pedro
Passos, co-presidente do Conse-
lho de Administração.
É também nesses encontros

que a Natura tenta se posicionar
diante dos confrontos feitos pe-
los minoritários em relação ao
discurso institucional e a avalia-
ção feita por analistas de investi-
mento. Um acionista perguntou
o que fazia se durante a reunião
com os diretores achava a em-
presa muito boa para investir,
mas quando pedia orientação às
corretoras, não tinha indicação
do papel. Coube ao diretor-pre-
sidente Alessandro Carlucci dar
a resposta. “Mercado de ações é
assim, cada um com uma forma
de avaliação. O que peço é que
os investidores vejam sempre o
lado da gestão.” ■ F.F.

Empresa afirma não
ter planos no curto
prazo de fazer nova
emissão de ações

Entrega de produtos será feita pela empresa, e não consultoras
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