
Á T R Ê S ANOS , a Natu
ra decidiu acelerar seus 
planos de expansão na 
América Latina e insti
tuiu uma diretoria in
tegralmente dedicada a 
essa finalidade, instala

da em escritório em Buenos Aires, no 
qual trabalham 60 pessoas. Segundo 
José Vicente Marino, vice-presidente 
executivo da fabricante de cosméticos, 
a companhia fez questão de montar sua 
cúpula internacional distante da sede 
em Cajamar, na Grande São Paulo, pa
ra que as decisões levem em conta as
pectos mais perceptíveis por quem v i 
vência o mercado e por uma questão de 
respeito aos profissionais locais. 

Princípio semelhante foi adotado no 
objetivo que a Natura se impôs de, até 
2014, fazer com que metade do volume 
de produtos vendidos a clientes latino-
-americanas seja fabricada nos países da 
região. Hoje, menos de 5% são supridos 
dessa maneira por fábricas terceirizadas 
na Argentina, na Colômbia e no México. 
De acordo com Vicente Marino, a deci
são de contratar a produção com forne
cedores ou montar operação própria le
va em conta o que se mostrar mais com
petitivo. "No Brasil, também usamos a 
terceirização e levamos em considera
ção esses mesmos quesitos", afirma. 

As operações internacionais apresen
tam resultados de destaque no desem-

penho da companhia. Nessas unidades, 
a receita avançou 40% no ano passado 
(em moeda local ponderada), chegando 
a 503,8 milhões de reais. Além dos paí
ses onde contrata produção local, a Na
tura atua no Chile e no Peru. "Há gran
de potencial de crescimento de vendas 
e de engajamento de consultoras na re
gião", diz o vice-presidente da empresa. 

No ano passado, a Natura começou 

a colher os resultados da Red de Rela
ciones Sustentables (Rede de Relações 
Sustentáveis), evolução de seu modelo 
comercial, desenvolvido especialmen
te para atender ao mercado mexicano, 
estimulando o empreendedorismo so-
cioambiental, uma novidade na indús
tria da venda direta, segundo Vicente 
Marino. Por esse sistema, as iniciati
vas sociais e ambientais desenvolvidas 
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pelas consultoras são levadas em con
sideração para determinar a evolução 
de sua carreira profissional. 

Nos últimos cinco anos - tomando co
mo última análise o balanço encerra
do em 2011 -, a Natura praticamente 
dobrou de tamanho (incluindo seus 
negócios no Brasil e fora dele). O nú
mero de consultoras passou de 718 mil 

para 1,4 milhão, elevando a quantida
de de pedidos de 9 milhões para 17 mi
lhões ao ano. A receita líquida avançou 
de 3 bilhões de reais para 5,5 bilhões. 
E a participação das operações inter
nacionais saiu de 4,4% e alcançou 9%. 
Além da América Latina, a companhia 
possui uma loja própria em Paris. 

Assim como nas operações latino-
-americanas, a Natura vem aprenden

do também com sua subsidiária eu
ropeia. Certa vez, uma cliente da lo
ja francesa perguntou se os cosméti
cos da empresa continham parabeno, 
um conservante químico cujo uso vem 
sendo contestado pela possibilida
de de causar mal à saúde. "Depois de 
alertados pela cliente, decidimos re
tirar esse insumo de nossas formula
ções", afirma Vicente Marino. 
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Text Box
Fonte: Carta Capital Especial: As empresas mais admiradas no Brasil 2012, São Paulo,  n. 15, p. 70-71, out./ nov. 2012. 




