
REVISTA LIDE - Por que o merca
do de beleza tem sofrido menos 
com a crise?
ALESSANDRO CARLUCCI -
Primeiro porque a mulher e o

lessandro Carlucci preside 
a Natura, um ícone de ino
vação, gestão e sustentabili- 

quando o assunto é be
leza e cosméticos. Cada vez mais 
atento ao uso da tecnologia na ex
periência de compra, ele prevê uma 
real mudança no modo de seus mais 
de 1,5 milhão de consultores aten
derem seus clientes nos sete países 
onde a Natura possui uma rede de 
distribuição, além, é claro, do Brasil. 
Leia na entrevista a seguir:
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homem brasileiro tem uma dis
posição alta a uso de produtos 
devido à sua preocupação com 
a aparência, com o corpo e com 
o bem-estar. Em média, há uma 
preocupação e uma vontade de 
usar cosméticos maior no Bra
sil do que em outros lugares do 
mundo.

Quais são os produtos mais con
sumidos por ambos os gêneros?
A alta penetração são de itens 
mais ligados ao uso de higiene fre
quente, como sabonetes, xampus 
e produtos para o cabelo. O mer
cado de perfumaria aqui também 
é muito relevante. É o maior do 
mundo. Há ainda o hábito de uso

de produtos para o corpo, como 
óleos e hidratantes.

Como a Natura está lidando com 
a concorrência estrangeira, com 
a chegada de várias empresas 
ao País?
Por um aspecto muito bom. Esti
mula a sermos melhores. Precisa
mos ser mais inovadores, encantar 
o cliente, fazer diferente. Por ou
tro lado temos a preocupação pelo 
fato de o Brasil ter perdido com
petitividade como um País pro
dutor de inovação e de produtos, 
seja pelo alto custo ou pela falta 
de fomento ao desenvolvimento 
do setor, e isso cria desvantagens 
para as empresas locais. Deveria
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ter mais incentivo aos tratados 
de comércio bem abertos. O que 
significa que produtos importa
dos chegam aqui mais facilmente, 
mas que as empresas brasileiras 
também possam exportar mais 
facilmente.

A Natura é considerada uma 
das empresas mais inovadoras 
do mundo. Quais ações foram 
realizadas?
Somos inquietos e animados. Bus
camos a todo tempo coisas novas. 
Nosso modelo de negócio esti
mula a inovação. Lançamos 200 
produtos por ano, que ficam no 
portfólio. Se somar os das datas 
comemorativas, sobe para apro
ximadamente 400. É mais de um 
novo produto por dia. Investimos 
há uma década um volume sig
nificativo em pesquisa. São cerca 
de 3% da receita líquida em

pesquisa. Parte de um conceito 
de inovação aberta, que conta 
com mais de 50% das pesquisas 
feitas com universidades, pesqui
sadores e parceiros. Ou seja, não 
são feitos dentro de casa, o que 
estimula muito a capacidade de 
inovar. Além disso, temos mais 
de 100 pesquisadores, que são 
colaboradores, em nosso centro 
de pesquisa em cosmético, e in
vestimos no processo de concei- 
tuação de novas ideias. Temos um 
grupo exclusivo para desenvol
ver ideias e conceitos que este
jam alinhados com a marca e, se

possível, alinhados com insights 
da tecnologia.

Quantos centros de inovação a 
Natura possui?
Temos um espaço de inovação em 
Cajamar (SP), uma base avançada 
de pesquisa em Paris (França) - 
pois neste formato de inovação 
aberta há muitos parceiros na Eu
ropa um centro de inovação 
em Manaus (AM) - parte impor
tante do nosso investimento é no 
desenvolvimento da biodiversi
dade brasileira com oito pesqui
sadores, que fazem relação com 
centros de pesquisas na região 
um em Boston, Estados Unidos 

- parceiro com o MIT e va
mos abrir em breve um em Nova 
York. O de Paris e o de Manaus 
estão mais ligados à pesquisa. O 
de Nova York será mais voltado 
a conceitos e ideias. Lá, um pe
queno grupo será desafiado a 
criar protótipos.

Como funciona a inovação com 
os consultores?
É muito importante inovação na 
experiência de compra do cliente. 
Somos, além da indústria, o ca
nal de distribuição. Essa é a parte 
mais importante da proposta de 
valor da empresa: nossos con
sultores. Portanto, temos um in
vestimento alto na relação com 
o consultor e com o consumidor
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final. Hoje temos 1,5 milhão de 
consultores atendendo a cerca 
de 100 milhões de clientes. Te
mos algumas lojas conceito es
trategicamente posicionadas no 
mercado. Elas, porém, são para 
concepção de marca, como um 
complemento de experiência. 
Em cinco anos queremos trazer 
a tecnologia para equipar nos
sos consultores. Incentivá-los a 
criar seus sites e vender pela in
ternet. Temos muito que avançar 
para permitir que a consultora te
nha tudo disponível.

Para quantos países a Natura 
exporta?
Mais do que exportar, temos ope
rações. Como nosso modelo é de 
venda direta, precisamos exportar 
o produto e ter uma rede formada 
lá. Temos operações na Argentina, 
Chile, Peru, Bolívia, México, Co
lômbia e França (com uma loja). 
Na América do Sul os negócios 
vão muito bem. A marca é muito 
bem aceita. Temos índices de pre
ferência entre os três primeiros 
lugares em cada país. A proposta 
de valor Natura é bem aceita e o 
modelo de negócio é muito bom, 
pois na América Latina a venda 
direta é o lugar no mundo com 
melhor aceitação no planeta. Ou
tro fator que nos chama atenção

é que as relações entre os indiví
duos têm ganhado força nas re
des sociais. Desta forma, valori
zamos cada vez mais que alguém 
está dizendo sobre o produto do 
que a propaganda que a compa
nhia faz sobre si.

Como é a receptividade dos pro
dutos da empresa fora do Brasil?
Muito boa. O fato é que o mérito 
é todo da indústria brasileira. Há

muita aceitação, não só da quali
dade, mas de ter ingredientes na
turais da biodiversidade. Apesar 
de ter grande exploração da bio 
brasileira, a Amazônia é da Co
lômbia, Peru e Venezuela. As pes
soas sentem que a Amazônia tam
bém pertence a eles. Há ainda 
uma simpatia pela extração de 
forma sustentável. Assim, eles se 
sentem próximos.

Quais os planos da Natura para 
o futuro?
Continuaremos inovando e pro
movendo um aprimoramento na 
experiência de compra do consu
midor - seja por meio dos consul
tores, de mobile, e de meios di
gitais. Queremos ampliar a pre
sença da marca Natura interna
cionalmente. 
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Caixa de texto
Fonte: Lide, São Paulo, ano 8, n. 41, p. 26-29, 2013. 




