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PARIS - A Natura, líder brasileira na área de cosméticos, está iniciando um processo de 
conquista do mercado europeu, devendo anunciar oficialmente na próxima terça-feira, 
em Paris, a abertura de sua primeira loja , no coração de Saint Germain de Près.  
 
Trata-se de um espaço de aproximadamente 200 metros quadrados, um investimento 
inicial de US$ 16 milhões nos próximos três anos, podendo chegar a US$ 20 milhões, 
segundo seu presidente fundador, Antonio Luiz da Cunha Seabra. 
 
Essa decisão da Natura constitui um verdadeiro desafio. Afinal, o local escolhido para a 
instalação dessa primeira loja européia é considerado como a capital mundial dos 
cosméticos, onde se encontram outras grandes marcas internacionais. 
 
Segundo Luiz Seabra, a empresa pretende adaptar sua experiência em gestão de 
relacionamento, adquirida nas suas atividades de venda direta no Brasil, a um novo 
modelo de negócios. A partir de sua instalação em Paris, analisados seus resultados, o 
objetivo da empresa é expandir suas atividades para outras nações européias - 
Alemanha, Grã Bretanha e Itália. Com este passo, a empresa pretende ampliar suas 
atividades no exterior, depois de ter marcado sua presença em países da América 
Latina - como Chile, Argentina, Peru e Bolívia -, por meio do processo de venda direta. 
Ela deverá iniciar suas atividades proximamente no México. 
 
Depois de pesquisas aprofundadas e de um estudo detalhado do mercado, a direção da 
empresa chegou à conclusão de que o sistema de vendas deveria ser diverso do 
adotado no Brasil, revela Luiz Seabra. A meta foi ter uma experiência em Paris que 
poderá estabelecer outras alternativas na Europa, ampliando um sistema que ainda 
não foi definido e que poderá tanto ser por meio de sua presença em "corners" de lojas 
de departamento, franchise etc. Como a empresa sempre esteve voltada para certos 
valores e princípios, sua disposição é manter a sustentabilidade de seus produtos 
ligados à natureza, mas também seus compromissos relacionados à responsabilidade 
social e corporativa. 
 
PONTO DE ENCONTRO 
 
A experiência européia começa com a abertura de uma loja brasileira em Saint 
Germain de Près, uma iniciativa, nesse nível, única na França, onde não são apenas os 
aspectos comerciais que contam, mas também os de promoção da marca, ligando-a a 
esse novo público que deverá ser conquistado. Os produtos oferecidos serão os da 
linha Ekos , utilizando ativos da biodiversidade brasileira, obtidos com fórmulas e 
embalagens adequadas à legislação européia. 
 
A loja da Natura em Paris não será apenas um ponto-de-venda, mas também um local 
de encontro de pessoas que se identificam com o Brasil. O espaço apresentará um 
ambiente em que estarão exibidos os produtos da marca Natura e um outro, onde o 
consumidor encontrará um espaço dedicado à cultura e aos costumes brasileiros. 
 
A Natura registrou em 2003 uma receita bruta de R$ 1,9 bilhão, representando um 
crescimento de 35,4% em relação ao ano anterior. Sua linha de cosméticos produziu 
136 milhões de unidades. A empresa conta com 3 mil colaboradores e 392 mil 
consultoras no país. 
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