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Sistema de venda direta utilizado no Brasil será abandonado para respeitar tradição européia. 
Uma das maiores fabricantes brasileiras de cosméticos, a Natura planeja entrar no mercado 
europeu em 2004. O diretor de assuntos corporativos, Rodolfo Guttilla, informou que a empresa 
está mantendo contatos com os órgãos reguladores da indústria na Europa para saber sobre as 
adequações que serão necessárias e as exigências de registro. A marca já tem patentes 
requeridas no mundo todo. Guttilla disse que o sistema de comercialização, "com certeza", não 
será com venda direta, que não tem tradição nos países europeus.  
 
"A Europa tem mais conhecimento do Brasil e considera mais os valores agregados aos produtos, 
os conceitos de transformação e de práticas de gestão", disse Guttilla, justificando o interesse por 
aquele mercado. Ele considera que o apelo dos produtos que utilizam princípios ativos da 
biodiversidade brasileira - como a linha Ekos - e a transparência da empresa vão colaborar na 
conquista dos consumidores europeus.  
 
Em 2002, a Natura adotou o modelo internacional de relatórios anual transparente proposto pelo 
Global Reporting Initiative (GRI). O GRI elenca mais de 90 indicadores que abrangem as ações da 
empresa quanto a responsabilidade social, ambiental e econômica. Este ano, a Natura uniu em 
um único livro o Relatório Anual de Administração e o Balanço Social, facilitando a análise e dando 
ainda mais transparência aos dados da empresa, informou Guttilla. Segundo ele, existe uma 
recomendação do parlamento europeu para que as empresas com faturamento superior a US$ 2,5 
milhões ou com mais de 700 funcionários, adotem o modelo do GRI.  
 
A Natura também está buscando na Europa tecnologia para seus produtos. Desenvolveu, em 
parceria com o Institute Derm, da França, o ‘Elastinol +’, insumo indicado para suavizar os sinais 
do tempo na pele, lançado este ano. É o primeiro produto da empresa, desde sua criação, há 33 
anos, para prescrição médica, que poderá ser utilizado em fórmulas manipuladas.  
 
A Natura investiu R$ 29,7 milhões em pesquisa e desenvolvimento no ano passado. "A tecnologia, 
os controles bacteriológicos e outros, a comercialização e o marketing é que pesam no custo do 
produto. A transformação não. De cada R$ 100, o custo da transformação é R$ 5", disse Guttilla.  
 
A internacionalização da Natura começou em 1994. Hoje, ela mantém operações na Argentina, 
Chile e Peru e tem representante na Bolívia. No ano passado, as vendas ao mercado externo 
cresceram 21,6% e somaram R$ 33,4 milhões, mas ainda são pequenas diante do faturamento 
total de R$ 1,4 bilhão no ano. A expectativa para este ano é de exportar R$ 45,3 milhões.  
 
Segundo Guttilla, as vendas na Argentina cresceram 60% em 2002. A empresa tem feito fortes 
investimentos para divulgar a marca naquele país. Foram US$ 30 milhões em marketing de 
agosto de 2000 para cá. O resultado foi que a Natura transformou-se na sétima marca mais 
lembrada quando se fala em cosméticos na Argentina, segundo pesquisa local. "Antes, o 
consumidor só identificava Natura como uma marca de óleo comestível vendida lá", informou 
Guttilla. O executivo disse que o objetivo é elevar as exportações para cerca de 10% do 
faturamento.  
 
No Brasil, segundo Guttilla, as vendas do primeiro trimestre de 2003 ficaram acima da média de 
15%. Em 2002 o lucro líquido foi de R$ 119 milhões, bem maior que os R$ 41,4 milhões de 2001.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 jun. 2003. 


