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A receita líquida da brasileira é de R$ 2,2 bilhões e a da rival americana, R$ 1,9 bilhão. 
 
Experiente, quase madura, no auge da sua capacidade ou muito próxima disso, é também 
preocupada com o futuro - o seu próprio, o da comunidade e o do meio-ambiente. Do alto de seus 
37 anos, a brasileira Natura vive uma fase especial da vida, que também inclui desafios, claro, 
exatamente como as mulheres de verdade que povoam seus anúncios. Discretamente, comemora 
o fato de ter ultrapassado a veterana Avon - que nasceu em 1897 e inaugurou o modelo de 
vendas diretas no mundo. 
 
No ano passado, pela primeira vez, a Natura passou à frente da rival norte-americana no 
chamado volume de negócios - medida usada pelo sistema de vendas diretas que inclui a margem 
das revendedoras. A empresa alcançou R$ 4,4 bilhões em volume de negócios, alta de 27,3% em 
relação a 2004. A Avon Brasil - que graças aos bons resultados acaba de conquistar o posto de 
segunda maior operação do mundo depois dos Estados Unidos - registrou um volume de negócios 
de R$ 4 bilhões em 2005, 14,2% acima de 2004. 
 
Uma análise do faturamento líquido também mostra que a brasileira ultrapassou a norte-
americana. A Natura registrou R$ 2,2 bilhões de receita líquida. A Avon, R$ 1,9 bilhão. 
 
A equação se explica pelo posicionamento de preços de uma e de outra. Enquanto a Natura 
vendeu 215 milhões de unidades, a americana Avon negociou 704 milhões de unidades no 
mercado brasileiro. Além de cosméticos, a empresa também vende outros produtos, como 
vestuário, utilidades domésticas e velas aromáticas. 
 
A Avon fez fama vendendo produtos populares para as classes C e D, mas está investindo pesado 
na linha Renew, praticamente a única que permite aumentar seu trânsito junto ao público de 
maior poder aquisitivo. A maior verba de publicidade já gasta em um lançamento (R$ 21 milhões) 
foi reservada justamente para o novo produto da linha - que, aliás, também explora o uso de 
ingredientes naturais em sua fórmula como o concorrente Chronos Spilol, da Natura. Os produtos 
Renew representam cerca de 15% do negócio Avon no Brasil. 
 
"A Natura se posiciona no segmento intermediário de preços", diz Alessandro Carlucci, presidente 
da companhia. Além de o resultado ter sido impulsionado por preços maiores que os da 
concorrente, o executivo atribui o avanço da Natura em 2005 a três pilares: o forte 
relacionamento com as consultoras - na verdade, um esforço contínuo de todas as empresas de 
vendas porta-a-porta - a preocupação com inovações e os atributos da marca. "No nosso caso a 
marca carrega os valores da empresa", afirma o executivo. 
 
Em volume de negócios, que inclui a margem das revendedoras, a Natura alcançou R$ 4,4 bilhões 
e a Avon chegou a R$ 4 bi. 
 
No ano passado, a Natura lançou 213 novos produtos. Em 2004 foram 182. Os investimentos em 
inovação atingiram R$ 67 milhões, uma alta de 41,5%. "A venda direta é impulsionada pela 
oferta. Preciso dar motivos para a consultora ir até o cliente", diz o presidente. 
 
Pioneira na construção do conceito da sustentabilidade, a Natura pretende avançar no que chama 
de "vegetalização" dos produtos - como aconteceu com a linha de sabonetes, que desde o ano 
passado passou a ser 100% vegetal. A marca Ekos, que melhor representa o conceito da 
biodiversidade, foi escolhida como a única vendida na loja de Paris, primeira experiência da 
Natura fora da América Latina. 
 



Um dos principais desafios da Natura, hoje, é construir uma marca forte fora do Brasil. O que 
inclui não só conquistar a simpatia do consumidor pelos produtos. A empresa quer também que 
eles comprem sua principal causa - suas crenças e valores, como ela própria diz. Além de 
fortalecer a operação na América Latina e implantar um modelo bem-sucedido de negócios no 
processo de internacionalização, iniciado pela França. No segundo semestre, a empresa começa a 
testar o modelo de vendas diretas no país. 
 
Outro desafio é adaptar a venda de produtos de higiene pessoal, como sabonetes e xampus - 
tradicionais no varejo. Nem todo mundo gosta de esperar dois e três dias para ter o seu sabonete. 
"Criamos embalagens maiores, por exemplo", diz Carlucci. 
 
No Brasil, a Natura enfrenta uma concorrente de planos ambiciosos. A Avon pretende crescer 15% 
este ano e planeja aumentar os investimentos em infra-estrutura em 65%, para US$ 35 milhões, 
e em marketing, 62%. Uma das armas que a Natura vai usar este ano para se diferenciar é a 
criação de uma revista, que substitui os catálogos. Com diferentes temas por edição, a revista 
terá 2,3 milhões de exemplares a cada 21 dias. 
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