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Do desenvolvimento ao mercado, a Natura segue à risca as lições de sucesso de 
marketing. A Natura, empresa 100% brasileira, que fabrica e comercializa cosméticos, 
perfumaria, produtos de higiene e de saúde, está certa que se não explorar a 
biodiversidade brasileira de forma sustentável algum possível concorrente o fará. Por 
isso, desde que foi fundada, há 33 anos, o objetivo estratégico da companhia é 
perseguir o conhecimento e o uso sustentável dos recursos naturais. "O 
desenvolvimento sustentável é importante e sabemos que não conseguiremos 
disseminar essa idéia sozinhos. No entanto, a grande diferença é que queremos ser os 
líderes", diz o vice-presidente de Inovação e Desenvolvimento da Natura, Marcelo 
Araújo.  
 
Devolver benefícios  
 
"É fundamental que outras empresas invistam na biodiversidade brasileira", acrescenta 
Araújo, demonstrando que a concorrência é mais bem-vinda do que assustadora.  
 
Mas a postura em relação à liderança está baseada nos investimentos destinados não 
só à pesquisa e ao uso sustentável da biodiversidade brasileira, mas também na 
formulação ética da empresa de que é necessário devolver os benefícios às 
comunidades que extraem os produtos da natureza, explica ele.  
 
Há quatro anos a Natura iniciou seu programa sistemático mirando em produtos 
mercados. E hoje afirma ter o maior centro de pesquisa e de investimentos da América 
do Sul para o setor, o que lhe garante a manutenção do nível de competitividade 
elevado.  
 
O percentual de investimento anual em pesquisa e desenvolvimento oscila entre 3,5% 
e 4% do faturamento, algo próximo dos R$ 30 milhões, o mais alto do mundo na área, 
afirma Araújo. No ano passado, a empresa faturou R$ 1,9 bilhão, R$ 7 milhões a mais 
do que em 2001.  
 
Linha Ekos  
 
Até quatro anos atrás, o investimento estava voltado basicamente para a síntese de 
produtos cosméticos e tradicionais (vitaminas e ácidos). Depois, foi ampliado para o 
conhecimento das propriedades dos produtos brasileiros. Do investimento total sobram 
R$ 20 milhões apenas para estudar a biodiversidade brasileira.  
 
O principal retorno em desenvolvimento sustentável, avalia Araújo, foi o sucesso da 
linha Natura Ekos, composta com ingredientes da flora brasileira. "Essa linha, lançada 
em agosto de 2000, representa 10% do faturamento da empresa.  
Outro fator, é o reconhecimento público da associação da imagem da Natura à 
sustentabilidade responsável do meio ambiente", diz Araújo.  
 
Certificação  
 
A linha Natura Ekos motivou a criação do "Programa de Certificação de Ativos" da 
biodiversidade brasileira, que são utilizados nos produtos da empresa. Trata-se da 
averiguação de cada passo percorrido para obtenção dos insumos, da extração à 



chegada na fábrica da empresa. Estão em processo de avaliação sete espécies 
naturais, em reservas localizadas em seis estados brasileiros. O Espaço Natura, um 
dos mais avançados centros integrados de pesquisa e desenvolvimento de produtos da 
América Latina, inaugurado em maio de 2001, proporcionou a consolidação da 
estra tégia de evolução em eficiência e tecnologia para impulsionar o crescimento 
sustentável dos negócios.  
 
Compromisso social  
 
Em 2001, a Natura também publicou pela primeira vez o Relatório Anual de 
Responsabilidade Corporativa, referente ao exercício de 2000, utilizando o modelo da 
Global Reporting Initiative, instituição de abrangência e credibilidade mundial, 
amparada por ampla rede de organizações multilaterais e da sociedade civil. Essa 
iniciativa aprofundou o debate corporativo sobre os compromissos com a 
responsabilidade social da empresa, somando mais um ponto de apoio às práticas 
mercadológicas..  
 
Naquele mesmo ano foi consolidado o Projeto Coletacerta, com a participação de 
colaboradores, para a coleta seletiva de materiais para reciclagem. A empresa 
intensificou o programa de voluntariado e criou o Clube Natura, para colaboradores e 
familiares, como ações sociais.  
 
Ainda em 2001, firmou acordo de co-produção, por três anos, de programas que 
difundissem o conhecimento e suscitassem o debate sobre a biodiversidade, com a TV 
Cultura, de São Paulo. Foram investidos R$ 3 milhões pela Natura e, de oito 
documentários previstos, quatro já foram produzidos.  
 
Todas essas ações, diz Araújo, contribuíram para que a empresa pudesse deter 10 
patentes concedidas no Brasil e outras 10 no exterior. Em estudo, são outras 48 a 
serem concedidas no Brasil e 217 no exterior.  
 
Todas as fases da vida  
 
A Natura comercializa 600 produtos por meio de 310 mil consultoras no Brasil e 12 mil 
entre as subsidiárias instaladas na Argentina, Chile, Peru e Bolívia. As vendas das 
subsidiárias representam de 3% a 4% do faturamento. Aqui, como no exterior, todos 
os seus produtos são destinados ao indivíduo, explica Araújo. "Não temos um público-
alvo específico porque partimos da premissa que um produto Natura tem de atender 
todas as fases da vida. Homens, mulheres, bebês, crianças, jovens e idosos são a 
nossa preocupação", diz Araújo. "Como são produtos diferenciados, talvez sejam mais 
consumidos pelas classes média e média alta, embora atualmente prevaleça mais a 
identificação do consumidor com o produto independente de sua renda", completa 
Araújo.  
 
Por isso, a mensagem que se procura passar em propaganda e publicidade e 
promoções e mesmo por meio das assessorias de imprensa é que se trata de um 
produto que deixa o indivíduo melhor consigo mesmo e com o mundo. O quanto se 
investe e a divisão entre os canais, Araújo explica que são dados que a empresa não 
costuma abrir. Contudo, ele informa que a maior parte dos investimentos destinados a 
reforçar essa mensagem é feita mesmo nas consultoras.  
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