
Com receita 30% maior, Natura muda de presidente 
Daniela D'Ambrosio  
 
Depois da abertura de capital no ano passado, a Natura dá outro passo importante: a substituição 
do diretor-presidente. Alessandro Carlucci, que estava na vice-presidência de negócios, assume o 
cargo no lugar de Pedro Passos - que passa a ser co-presidente do Conselho de Administração, ao 
lado de Luiz Seabra e Guilherme Leal (sócios da companhia). 
 
"Foi uma decisão do conselho, trata-se de uma continuidade das nossas crenças e valores", disse 
Pedro Passos. "Estamos fazendo essa mudança organizacional com muita tranqüilidade", 
completou. Além dos sócios, o conselho da Natura conta também com dois nomes independentes, 
Edson Vaz Musa e José Monforte. 
 
Com a presidência compartilhada do conselho, a companhia mantém a gestão tripartite, um 
modelo peculiar da companhia que impera há mais de 10 anos. "Nunca tivemos um herói solitário 
para oferecer, não adotamos o modelo de super CEOs, que agora começa a ser questionado", 
afirmou Guilherme Leal, sócio da Natura. 
 
Carlucci, de 38 anos, está na indústria desde os 23. Foi gerente de produtos, comercial, de 
marketing e diretor de vendas. Em 1999, assumiu a posição de diretor da divisão América do Sul, 
sediado na Argentina, retornando em 2002 ao Brasil. "Carlucci fez um trabalho importante na 
América Latina, abrindo uma perspectiva de expansão para a empresa", disse Passos. 
 
A América Latina - que teve um crescimento de 48% em 2004 - é um dos principais focos da 
empresa, que inicia uma trajetória rumo à internacionalização. Este ano, a Natura, que já está na 
Argentina, Chile e Peru, iniciará operações no México - sempre através da venda direta. A Natura 
também irá inaugurar no dia 22 de abril sua primeira loja em Paris. "Estamos desenvolvendo um 
novo modelo de negócios na região e vamos testar a aceitação dos nossos produtos", disse 
Guilherme Leal. No primeiro ano, a loja venderá apenas a linha Ekos, produtos que carregam a 
bandeira da sustentabilidade. "Estamos olhando para o leste europeu e Ásia, mas sem planos 
ainda." 
 
A Natura registrou no quarto trimestre um lucro líquido de R$ 99,3 milhões, um aumento de 
248,7% em relação ao último trimestre de 2003. A receita líquida no quarto trimestre - o mais 
forte da companhia por concentrar as vendas de Natal - foi de R$ 563,8 milhões, uma alta de 
29,6% em relação ao mesmo período de 2003. 
 
No ano, a companhia também teve um desempenho bastante elevado em relação a 2003. O lucro 
líquido foi de R$ 300,3 milhões, 370% acima dos R$ 63,9 milhões obtidos em 2003. Essa elevação 
reflete uma operação financeira: a diluição do impacto de debêntures com participação nos lucros, 
que caiu de R$ 123 milhões em 2003 para R$ 7 milhões em 2004. 
 
A receita líquida no período atingiu R$ 1,7 bilhão, contra R$ 1,3 bilhão em 2003. O lucro antes de 
impostos, depreciação e amortização (lajida) atingiu R$ 431,7 milhões, elevação de 46%. 
 
O volume de unidades vendidas evoluiu 36,3%, passando de 127,2 milhões em 2003 para 173,4 
milhões em 2004. A participação da Natura no mercado de cosmétic os, fragrâncias e produtos de 
higiene pessoal passou de 17,1% para 18,9% em 2004. A empresa investiu R$ 47,4 milhões em 
pesquisa e desenvolvimento e lançou 182 produtos. 
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