
Muda a fase.
Ficam as

boas práticas
Empresa entra em nova etapa de sua vida,

com o afastamento gradativo dos fundadores das operações
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ENCHMARK PARA A GOVER-

nança Corporativa no
Brasil, recordista em
bons resultados - tanto

operacionais quanto na Bovespa -,
colecionadora de prêmios nacionais
e internacionais, a Natura está mu-
dando de fase. Será uma quarta mo-
dificação, desde a fundação, há 36
anos. As duas primeiras décadas fo-
ram dedicadas à consolidação do mo-
delo de negócio e posicionamento da
marca no mercado; na década de
1990, a prioridade foi adotar as me-
lhores práticas de Governança Cor-
porativa; na seqüência preparou-se
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para a abertura de capital, que ocor-
reu em maio de 2004, no Novo Mer-
cado. Em 2005, a empresa estabele-
ceu uma agenda para sua evolução, a
qual o co-presidente do Conselho de
Administração da companhia, Pedro
Passos, detalhou para os membros do
Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC) em reunião re-
alizada no mês passado.

O primeiro item dessa agenda é a
sucessão dele próprio e dos outros
dois sócios fundadores, Antônio Luiz
Seabra e Guilherme Peirão Leal. Não
se trata, nem de longe, de uma apo-
sentadoria, mas de "afastamento, gra-
dativo e sereno, do dia-a-dia das ope-
rações, sem impacto no negócio". A
função do trio passa a ser a gestão do
DNA da Natura, que inclui a cria-
ção de uma nova geração de líderes/
gestores executivos da empresa, aos
quais os fundadores passarão toda a
expertise acumulada e os valores es-
tabelecidos. A tarefa se completa com
a adequação das ferramentas de go-
vernança interna para atender ao
novo desenho.

Zelar pela condição de empresa
aberta é a segunda tarefa a cumprir
na nova fase. A empresa quer atingir
nível ótimo de comunicação com o
mercado e principais stakeholders,
aperfeiçoando instrumentos que per-

Fonte: Natura

Criação de
lideranças
é uma das

tarefas

miram acesso, com a transparência
exigida pelo mercado de informações.

O terceiro ponto em foco é a in-
ternacionalização da empresa, cujos
frutos começam a aparecer na con-
tabilidade, com 2,9% da receita bru-
ta, o que significa aproximadamente
US$ 35 milhões. A cifra se perde no
resultado geral, equivalente a US$
1,2 bilhão, mas o avanço relativo
mostra o acerto da direção tomada:
a receita bruta das vendas na Argen-
tina, Chile e Peru aumentou 50,3%
em 2005 e 52% em 2004. Por isso,
o investimento nas operações exter-
nas quadruplicou, de R$ 7,5 milhões
em 2004 para R$ 31,8 milhões no
ano passado.

O processo de internacionaliza-
ção, cuja novidade no ano passado
foi a abertura de uma loja em Paris e
o início de operações no México
prosseguirá neste ano, na Venezuela.
Para 2007 está programada uma in-
vestida na Colômbia. Há regras
para o processo de internacionaliza-
ção. Inicialmente, a expansão no ex-
terior deve ser sustentável. Em segun-
do lugar a replicação do negócio se
fará "com cultura, demanda e, em
alguns casos, modelos distintos". É
ainda parte do processo o desenvol-
vimento de lideranças que propa-
guem o DNA da empresa nos novos
mercados conquistados.

"A marca Brasil tem pontos ne-
gativos, mas tem os positivos tam-
bém", diz Passos. "Na América Lati-
na, por exemplo, já é reconhecida a
liderança do País em temas que en-
volvem responsabilidade social. Mar-
cas bem posicionadas na sociedade
agregam valor."

Passos acredita ser possível repro-
duzir a experiência, criar outras Na-
turas. "Há alguns ingredientes. O



natura

fundamental é o que o empreende-
dor concentre-se no que acredita e
batalhe até realizá-lo. Depois, tem
que estabelecer uma conexão forte
com a sociedade, isto é, estar sempre
atento às demandas, e atendê-las. Na
seqüência, tendo a empresa consoli-
dada e o reconhecimento da socie-
dade, deve disseminar suas idéias.
Finalmente, as soluções vêm das pró-
prias empresas", ensina.

Em 2005 a combinação da política
agressiva de lançamentos com o reforço
contínuo da força de vendas funcionou
outra vez, mantendo os resultados em
ascensão. No primeiro caso, a empre-
sa colocou no mercado 156 novos
produtos, abaixo dos 182 de 2004,
mas acima dos 117 de 2003; no se-
gundo, ampliou em 19,8% o núme-
ro de consultoras. Essas já são 519 mil
- número respeitável, que chega per-
to ao da população de uma cidade
importante, do porte de Ribeirão Pre-
to — , das quais 36,2 mil estão nos
países da América Latina.

PASSOS: "Marcas bem posicionadas na sociedade agregam valor"

Modelo de vendas
funcionou outra vez

A Natura tem tomado o cuidado
de não aumentar apenas quantitativa-
mente o número de consultoras e mo-
nitora o trabalho delas. Que é satisfa-
tório para a companhia, pois aumenta
a produtividade média delas — isto é,
as vendas que cada uma faz subiram
de R$ 9 mil em 2002 para R$ 11,5
mil em 2004 e R$ 12,3 mil no ano
passado. Dessa forma, pôde prosseguir
na trilha de crescer sempre acima do
setor de cosméticos: 29%, em relação
aos 16,5% contabilizados para o seg-
mento pela Associação Brasileira da
Indústria de Higiene Pessoal, Perfuma-

ria e Cosméticos (Abihpec).

J.M.

Text Box
Fonte: Razão Contábil, ano 2, n. 23, p. 42-44, mar. 2006.




