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o início dos anos 70, quando vendia seus produtos em uma lojinha 
no bairro paulistano dos Jardins, Luiz Seabra, fundador da Natu
ra, foi se aconselhar com Onig Chacarian, mais conhecido como 
Sana Khan, um armênio radicado em São Paulo, então célebre por 
ter previsto tanto a ascensão de Getúlio Vargas como sua morte no 

exercício da presidência da República. "Vejo um trator no início lento, mas 
que irá gerar uma força que ninguém conseguirá deter", profetizou Chaca
rian. "Vai alimentar legiões, tanto material quanto espiritualmente." 

Não há dúvida de que a profecia, pelo menos até agora, vem coincidindo com a 
realidade. Mas isso não se deve à visão de um adivinho, e sim à visão de Seabra - de
pois compartilhada por sócios e funcionários. E ela que explica a cultura, a estratégia 
e, em última análise, os resultados que levaram a Natura a se tornar admirável sob 
vários pontos de vista - e levar o título de Empresa do Ano desta primeira edição 
de Época NEGÓCIOS 360°. 

Foto: ALEXANDRE SEVERO; Assistente: FERNANDA MAFRA 
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É difícil precisar em que momento 
a Natura deixou de ser um "trator lento" 
para se tornar uma "força que ninguém 
pode deter". Mas os números indicam 
que esse processo está longe de t e r m i 
nar. Maior fabricante de cosméticos no 
Brasil, a Natura praticamente duplicou 
sua potência nos últimos cinco anos. 
Sua legião de 780 m i l consultoras, como 
lá são chamadas as revendedoras, avan
çou para 1,5 milhão, incluídas aí as 300 
m i l que trabalham para as fil iais de Ar
gentina, Chile, Peru, Colômbia, México 
e França. Elas atendem, no conjunto, 
100 milhões de clientes no Brasil ou no 
exterior. Uma conta feita na empresa 
é que a cada dois segundos, em média, 
alguma pessoa recebe um pacote com 
produtos da Natura. 

A receita líquida acompanhou esse 
avanço. Foi de R$ 3 bilhões em 2007 
para R$ 5,5 bilhões no ano passado, com 
um lucro líquido de R$ 830,9 milhões. 
"Esta é uma empresa que tem uma ca
pacidade especial para crescer tanto 
em receita como em resultados", diz 
Juliana Rozenbaum, analista de consu
mo da corretora Itaú BBA. Sua margem 
Ebitda (lucros antes de impostos, juros, 
depreciações e amortizações), de 25,5% 
no ano passado, superou a de gigantes 
multinacionais, como a francesa L'Oréal 
(19,2%), a anglo holandesa Uni lever 
(16,1%) e a americana Avon (9,7%). Neste 
período, a participação do faturamento 
internacional cresceu de 4,4% para os 
atuais 11%. "Queremos nos tornar, nos 
próximos cinco ou dez anos, um dos 
cinco principais competidores na Amé
rica Latina", diz Alessandro Carlucci, 
presidente da Natura. Para atingir essa 
meta, 50% dos itens vendidos passarão 
a ser produzidos localmente. 

O MODELO CERTO 

Os números mostram a força da Na
tura, mas não são suficientes para 

entender como ela chegou lá. Para isso 
é preciso olhar para sua identidade. 
Trata-se de uma empresa que defende 
causas sociais e ambientais com a mesma 
energia com que persegue resultados 
econômicos. Sua marca e sua cul tura 
foram forjadas, desde o início, na contra
mão da publicidade de cosméticos - que 
vendia promessas de rejuvenescimento 
e beleza imaculada. 

Décadas antes que a Unilever e a 
Procter & Gamble passassem a transmitir 
mensagens corporativas além dos produ
tos, a Natura propagava o ideal de bem-
estar e sintonia com a natureza. Nunca 
houve celebridades em seus comerciais 
(em meados dos anos 80, chamou a aten
ção uma campanha que apresentava mu
lheres de verdade, suas reais consumido
ras). Em fevereiro passado, para divulgar 
um lançamento de sua linha Chronos, a 
companhia homenageou as mulheres na 
faixa dos 70 anos. E a marca preferida de 
47 entre 100 brasileiros, de acordo com 
um levantamento do instituto Ipsos. 

A filosofia da empresa não deter
m i n o u apenas a escolha das modelos 
para a publicidade. Determinou também 
a escolha do modelo de vendas - um 
dos seus maiores trunfos. Assim como 
a Avon, a Natura se apoia na venda de 
porta em porta. É um modelo de negó
cios que permite contato mais pessoal 
com os consumidores, capilaridade, 
engajamento de revendedoras que são 
advogadas da marca, custos trabalhis
tas menores e pouco investimento em 
pontos de venda. Mesmo com o acirra
mento da concorrência - a mais recente 
competidora é a rede francesa Sephora, 
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que anunciou a abertura de 40 lojas nos 
próximos quatro anos, além de comércio 
pela internet -, o modelo da Natura leva 
vantagem. "O varejo ainda está muito 
distante de representar uma ameaça 
real à venda direta", afirma Juliana, da 
Itaú BBA, em um recente estudo. Mesmo 
a consolidação das redes de farmácia, 
que poderia representar uma ameaça à 
venda direta, não resultará em aumento 
de competição, porque o espaço desses 
estabelecimentos é l imitado. 

MAS O MODELO PRECISA 
SE ALIMENTAR 

A situação da Natura é invejável. Ela l i 
dera o bloco das cinco empresas que, 

juntas, respondem por 50% do faturamen
to de um setor que há uma década cresce 
em ritmo quatro vezes superior à média 
da indústria nacional. Os brasileiros são 
os maiores consumidores mundiais de 
desodorantes e fragrâncias. O Brasil ocupa 
a terceira posição no mercado global de 
produtos de higiene pessoal, cosméticos 
e perfumaria, com vendas de US$ 43 b i 
lhões no ano passado - atrás apenas dos 
Estados Unidos e do Japão, de acordo com 
o Euromonitor International. 

Porém... 

Isso não quer dizer que ela não tenha 
problemas. Em 2011, tanto a Natura como 
a Avon enfrentaram percalços em suas 
operações. No caso da Natura, até 2008 

Foto: ALEXANDRE SEVERO; Assistente: FERNANDA MAFRA 
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os cerca de 20 milhões de pedidos anuais 
emitidos pelas consultoras estavam con
centrados na sede, em Cajamar (SP). Não 
faz muito sentido. Mas a descentralização 
para oito regiões acabou provocando uma 
pane no sistema logístico e de tecnologia 
da informação. Muitos pedidos deixaram 
de ser entregues. Esses atropelos levaram 
analistas e investidores a duvidar do mo
delo de venda direta. O preço das ações da 
Natura, negociadas desde 2004 no Novo 
Mercado da Bovespa, chegou a cair de R$ 
43,6 em dezembro de 2010 para R$ 29,6 
no dia 3 de outubro de 2011. 

A Natura reagiu. Está realizando o 
maior investimento de sua história - aci
ma de R$ 700 milhões - para concluir a 
duplicação de seus centros de estoque e 
distribuição. Quer se preparar para uma 
nova onda de crescimento projetado para 
os próximos dez anos. Com a superação 

dos problemas e a recuperação das ven
das ainda no primeiro semestre deste ano, 
a cotação das ações flutuava no patamar 
de R$ 50 em agosto. O Itaú BBA estima 
que chegará a R$ 60,9 no final de 2013. 

APOIO À DIVERSIDADE... 
DE COMPRAS 

Dos 6,7 m i l funcionários da Natura, 
quase a metade está envolvida com 

a área de logística e distribuição. Uma 
das principais metas da companhia é en
curtar o tempo de repasse de pedidos às 
consultoras e agilizar as entregas. De seis 
dias, o prazo foi encolhido para 4,3 já no 
segundo trimestre de 2012. Hoje, 40% 
das encomendas são entregues em dois 
dias, o prazo estabelecido para 2013. Uma 
empresa com produtos presentes em 62% 
dos lares brasileiros, a Natura conta com 
revendedoras nas mais longínquas regiões. 
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A paraense Maria do Socorro Gemaque, 
que mora em uma fazenda em Santa Cruz 
do Arari, faz suas entregas montada em um 
búfalo, o único meio de chegar a povoados 
alagados da região. Sua conterrânea Jure
ma Magno, de Mauná, região de Marajó, 
utiliza uma canoa motorizada, conheci
da como rabeta, para chegar às ilhas do 
município. Um trunfo proclamado pela 
Natura diz respeito ao perfil médio de suas 
consultoras. A rotatividade anual (cerca de 
30%) é tida como a mais baixa do setor, e 
sua produtividade é 2,2 vezes maior. 

"Os elevados investimentos no siste
ma logístico para reduzir o prazo de entrega 
são estratégicos, porque contribuirão para 
aumentar a frequência de compra", diz 
João Paulo Ferreira, vice-presidente de 
Operações e Logística. Os lares brasileiros 
abastecidos com itens da Natura compram, 
em média, três vezes por ano. Cerca de 

60% das compras estão concentradas em 
apenas uma ou duas categorias - sobretudo 
fragrâncias e cremes - entre as dez produ
zidas pela empresa. A maneira mais fácil 
de crescer, portanto, é fazer quem já é con
sumidor diversificar suas encomendas. O 
plano é usar tecnologia para mapear tanto 
o perfil de compra dos consumidores como 
as competências das consultoras. 

"Nos últimos dois anos, dois terços 
dos investimentos foram destinados à 
infraestrutura e um terço à tecnologia 
da informação", diz Carlucci, presidente 
da Natura. "Agora vamos inverter essa 
equação." Em meados de 2011, Carlucci e 
sua equipe visitaram o Vale do Silício, nos 
Estados Unidos, em busca de insights para 
a rede de consultoras do futuro. No Face-
book, conversaram com neurocientistas 
que detalharam aspectos da interação hu
mana. "Algo que já sabíamos, por exemplo, 
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é que uma pessoa consegue, em média, se 
relacionar com no máximo outras 150", 
diz Roberto Pedote, vice-presidente de 
Finanças e Tecnologia da Informação. 
Neste ano está programada uma visita 
ao site americano Amazon de compras 
online, o que melhor se vale de programas 
de gestão de relacionamento para fazer 
ofertas personalizadas aos clientes. 

EM BUSCA DOS VALORES 
que me impressiona na Natura é a 
qualidade da gestão, sua enorme ca

pacidade para inovar e a maneira de se 
relacionar com seus colaboradores", diz 
Luiz Carlos Cabrera, da consultoria de 
contratação de executivos Amrop PMC, 

um dos membros do conselho de notá
veis que apontou a Natura como campeã 
do anuário 360° . Pesquisas nacionais 
da consultoria Hay Group posicionam 
a Natura como referência nacional em 
quesitos como orgulho e engajamento 
dos funcionários. De acordo com o l i n 
guista e pensador de gestão americano 
Daniel Pink, só se obtém engajamento 
genuíno quando há identificação do fun
cionário com o projeto e propósitos da 
empresa. "Essa ideia de que é preciso 
uma cenoura na frente o tempo inteiro 
não funciona" , diz Marcelo Cardoso, 
vice-presidente responsável pela área 
de desenvolvimento humano. Para Car-
lucci, as principais políticas e práticas 
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de RH em vigor nas empresas ainda se 
inspiram na Revolução Industrial e cap
turam apenas um percentual baixo do 
potencial dos funcionários. 

Parece um contrassenso, mas a em
presa campeã em práticas de recursos 
humanos deste anuário está em meio a 
uma completa revisão dos processos de 
avaliação e remuneração. A ideia é esti
mular o pessoal a exercitar seus talentos, 
independentemente das funções que ocu
pem. Isso vale tanto para o contingente de 
funcionários quanto para as consultoras. O 
plano de Carlucci é valorizar esses talentos 
ocultos e passar a remunerá-los. 

Uma das práticas diferentes da Na
tura é olhar além do currículo profissio
nal. " E m vez de olhar para o histórico 
de carreira, decidimos conhecer a his
tória de vida do candidato", diz Cardo
so. "Queremos entender os valores da 
pessoa e se eles se coadunam com os da 
empresa." Os 600 executivos da Natura 
já foram submetidos a um processo seme
lhante. Cada um produziu um plano de 
desenvolvimento pessoal com reflexões 
sobre carreira, interesses, valores e sua 
compreensão a respeito da essência da 
empresa. Em 2011 a Natura investiu aci
ma de R$ 27 milhões em educação. "E o 
dobro da média per capita das empresas 
no Brasil", diz Cardoso. Um dos projetos 
mais ambiciosos é o Cosmos, voltado para 
transformação e liderança, com palestras 
ministradas por figurões de escolas de 
negócios internacionais como Ram Cha-
ran, Henry Mintzberg e Otto Scharmer, 
além de oficinas em que os executivos 
compartilham suas experiências. 

Um estudo conduzido pela especia
lista Betânia Tanure revelou que apenas 
8% dos gestores no Brasil combinam ha
bilidades técnicas com as capacidades 

emocionais para l i d e r a r pessoas. 
E mais: 45% dos presidentes de empresas 
entrevistados admitiram que seus exe
cutivos não possuem as competências 
necessárias para a construção do f u t u 
ro. "O Cosmos nasceu para preencher as 
lacunas de formação", diz Betânia, uma 
das coordenadoras do projeto. Formar 
novas lideranças é vital para uma empresa 
que cresce no ritmo da Natura. Em 2009, 
apenas 30% das reposições de cargos va
gos eram preenchidas com gente da casa. 
Esse percentual cresceu para 70% no ano 
passado. "O objetivo é chegar a 80%", diz 
Cardoso. "O princípio que adotamos é: 
quanto mais tempo uma pessoa passa na 
empresa, mais conhecerá sua cultura." 
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O CARBONO E O EBITDA 

Em relação à Amazônia, a Natura tem 
um plano ambicioso que, se concreti

zado, movimentará R$ 1 bilhão até 2020. 
Uma das metas consiste em aumentar 
de 10% para 30% o volume de insumos 
naturais utilizados como ingredientes. 
Para tanto, planeja est imular as ca
deias produtivas e o empreendedoris-
mo locais. O Programa Amazônia deve 
aumentar das atuais 3 m i l para 10 m i l 
famílias nas comunidades produtoras 
com as quais negocia. No mês passado, 
a empresa inaugurou em Manaus um 
centro de inovação que vai apoiar pes
quisadores locais nas áreas de ciência 
e tecnologia. 

"É necessário que a Amazônia dei
xe de ser vista exclusivamente como for
necedora de matéria-prima e passe a ter 
sua vocação tecnológica revelada e valo
rizada como impulso para a promoção 
de um universo de oportunidades que 
beneficiarão as populações locais", diz 
Guilherme Leal, sócio e copresidente do 
conselho de administração. No próximo 
ano, a Natura terá concluído em Benevi
des (PA) uma nova unidade industrial , 
além da que hoje produz óleo e massa 
enviados a São Paulo para a produção de 
sabonetes. Com isso, o ciclo de produção 
será todo local. "Queremos construir um 
ecoparque na região", diz Marino. Além 
disso, a empresa pretende promover um 
amplo debate com governantes e enti
dades civis a fim de estabelecer planos 
de impacto socioambiental. 

A Natura é reconhecida como uma 
das empresas que mais se empenham 
em ações vinculadas à sustentabilidade. 
"No Brasil, esse tema ainda não pene
trou na veia do mundo corporativo", diz 
Ricardo Young, membro do conselho de 

notáveis do Anuário Época NEGÓCIOS 
360° . "A Natura é uma exceção como 
empresa que assumiu de fato a gestão 
sustentável como eixo estratégico." Em 
2007, ela se tornou "carbono neutro" , 
compensando as emissões geradas na 
extração de matérias-primas, fabrica
ção, uso e descarte dos produtos pelos 
consumidores. Desde então reduziu em 
um quarto a emissão de gases de efeito 
estufa e tem a meta de chegar a 33% em 
2013. Em seu recente l ivro Standing on 
The Sun (ainda inédito no Brasil), que 
trata de mudanças radicais no capita
lismo, Christopher Meyer, professor da 
Universidade Harvard, aponta a Natura 
como um dos melhores exemplos mun
diais de empresa que faz dos indicado
res de desempenho não financeiros um 
elemento de avaliação para cada exe
cutivo na companhia. "Para nós, medir 
carbono é como medir o Ebitda", diz 
Cardoso, também vice-presidente de 
Sustentabilidade. Segundo ele, um novo 
produto somente será lançado se o grau 
de emissão for igual ou inferior ao do 
que vai substituir. Do contrário, volta 
para a prancheta. 

A iniciativa de investir na sustentabi
lidade também traz problemas - como as 
cerca de 60 multas aplicadas pelo Ibama 
em valor acima de R$ 20 milhões, todas 
contestadas em juízo ou por medida ad
ministrativa. "O Conselho de Acesso ao 
Patrimônio Genético leva 18 meses em 
média para aprovar ou não um pedido pro
tocolado", diz Rodolfo Guttilla, diretor de 
Assuntos Corporativos. Trata-se de uma 
solicitação para simplesmente possibilitar 
a pesquisa de determinada planta ou fruto. 
Isso cria, segundo ele, um gargalo para 
empresas como a Natura, uma vez que 
o ciclo de vida de um produto é de dois 
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anos. A Natura seguiu protocolando pe
didos, como determina a lei, mas também 
pesquisando e lançando seus produtos. 
Alguns desses protocolos, segundo Gut
tilla, só tiveram resposta depois de dois 
anos. Foram aprovados, mas a multa já 
havia sido aplicada. "Para ter uma ideia 
de quão absurda é a medida provisória 
que estabeleceu esse procedimento, fomos 
multados por estudar uma espécie que 
cresce em nossa sede, em Cajamar." 

Os executivos da Natura não escon
dem erros cometidos na rota da sustentabi
lidade. Há na sede da empresa uma árvore 
de imbuia para lembrar os novatos de que 
equívocos podem ocorrer, mas não devem 
se repetir. Foi plantada, anos atrás, por 
uma consumidora mineira que perguntou 
à Natura se as caixas de madeira de chás, 
então vendidas numa promoção para o Dia 
das Mães, eram de madeira certificada. A 

Natura contratou uma consultoria para 
investigar, mas não conseguiu garantir 
que o lote enviado fora certificado. A d i 
reção da empresa decidiu doar o lucro das 
vendas de chás para duas organizações de 
reflorestamento. "O episódio serviu para 
nos alertar sobre a madeira dos pallets de 
armazenamento e criou uma cultura da 
madeira na companhia", diz Guttilla. 

A rota da sustentabilidade também 
coloca dilemas para a empresa. "Sabemos 
que a conta não fecha se continuarmos 
consumindo nos níveis atuais", diz Car
doso. "A questão é: como continuar cres
cendo e nos desenvolvendo e, ao mesmo 
tempo, atender aos requisitos de uma 
nova economia sustentável, de um novo 
capitalismo?" Bem ao estilo da Natura, 
essa inquietação socioambiental vai virar 
uma nova linha de produtos, ainda em 
fase de sigilo, a ser lançada em 2013. 
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Text Box
Fonte: Época Negócios 360º, São Paulo, ano 1, n. 1, p. 48-61, out. 2012.




