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Embora por muito tempo tenham sido tachados de su-
pérfluos, os produtos do setor de higiene pessoal, perfu-
maria e cosméticos, além de serem de primeira necessida-
de numa sociedade com o grau de civilização atual —
quem se atreveria a tirar os sabonetes dessa categoria?! —
,estão entre os mais sedutores do mercado porque, além
de provocar prazer sensorial imediato por meio de aro-
mas, formas, cores e texturas, eles se desdobram em cata-
lisadores de auto-estima e até protetores da saúde. A com-
pra dos artigos fabricados por esse setor, da pasta de den-
tes ao perfume mais fino, passa por dois vetores importan-
tes: a lógica — a avaliação criteriosa sobre os atributos do
produto em relação ao seu preço — e a emocional que, na
maior parte das vezes, prevalece na decisão de compra,
inclusive subjugando o preço, explicam os empresários
do setor. Nas últimas décadas, a indústria nacional tem se
mostrado eficiente em oferecer tanto tecnologia e valor
agregado nos produtos como também em encantar os

Natura:
Apreciação de quase 300%
no Ibovespa em dois anos

Neste dia 25 de maio, a Natura comemora dois anos co-

mo empresa de capital aberto. A data marca uma operação

que no mundo empresarial equivale à maioridade. Mas, além

de ser uma efeméride para empresa fundada em 1969 (no au-

ge do movimento flower power), a experiência pioneira da Na-

tura de profissionalizar sua gestão e de abrir o seu capitai é

também uma importante inspiração para um mercado em que

vários empresários já avaliam a possibilidade de abrir o ca-

pital de suas empresas.

A Natura tem ações listadas no Novo Mercado, o nível

mais alto de governança corporativa da Bovespa. Em 2005,

a valorização das ações atingiu 38%, enquanto o índice Bo-

vespa subiu 27,7%. Desde a abertura do capital em 2004

até dezembro de 2005, a apreciação das ações da Natura

foi de 182,1 %, mais de duas vezes maior que os 77% acu-

mulados do índice Bovespa. Se o pagamento de dividendos

for considerado, segundo o presidente da Economatica,

Fernando Excel, a apreciação no final de 2005 salta para

198,9%. "Neste ano de 2006, as ações da Natura tiveram

grande valorização, mais precisamente de 31,5% até 17 de

maio", diz Excel. Segundo os cálculos da Economatica, do

lançamento das ações em 25 de maio de 2004 até 17 de

clientes com conceitos de marketing originais, comuni-
cação bem realizada e sistemas de distribuição inteligen-
tes. Tecnologia, distribuição e comunicação de marca
constituem as três rodas sobre as quais o setor desliza com
velocidade cada vez maior.

maio de 2006, a valorização das ações contando o pagamento

de dividendos aos acionistas, atingiu 293,2%, enquanto o Ibo-

vespa acumulado no período foi de 103%.

Exatamente em razão deste sucesso, em 2005, as ações da

Natura passaram a fazer parte da carteira IbrXIOO da Bovespa,

da qual fazem parte as 100 ações de maior liquidez do mercado

à vista, e também foram incluídas em três índices do Morgan

Stanley Composite Index.

Hoje, talvez boa parte das empresas mais representativas do se-

tor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos ainda seja gerida

por seus fundadores, enquanto Antônio Luiz de Cunha Seabra,

Guilherme Peirão Leal e Pedro Luiz Barreiros Passos, os fundado-

res da Natura, preferiram manter sua tradição de inovação e pro-

fissionalizar a gestão da empresa e apenas participar do seu Con-



"Temos mostrado competência em todos os aspectos
mais relevantes deste negócio", afirma o presidente da
Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), João Carlos Basílio
da Silva. "O resultado disso, se olharmos para o passado
recente — os últimos cinco anos —, é que o setor cresceu,
em média composta deflacionada, 10,77%, enquanto o
PIB registrou penas 2,2% e a indústria, 2,1%", diz orgu-
lhosamente. "Ao olharmos para as possibilidades de ex-
pansão no futuro, temos de prestar atenção ao fato de que
os índices de penetração do segmento de forma geral ain-
da são baixos, o que significa que há potencial para
desenvolvimento em todas as faixas de mercado", diz.

Como não falta espaço para crescer, o setor não se faz
de rogado e evolui com índices espetaculares. Em 2005,
houve aumento de 34,2% no consumo desses produtos, o
que gerou faturamento de US$ 13,8 bilhões. Graças a es-
sa evolução em receita, o Brasil salta da sexta para a quar-

selho de Administração. "O processo de profissionalização e
também o de abertura do capital têm na coerência sua razão de
ser e seu objetivo", afirma o presidente da Natura, Alessandro
Carlucci. "Ambas atitudes nascem do desejo dos fundadores
de manter a empresa coerente com seus princípios no futuro.
Assim, abrir o capital era uma forma de institucionalizar um mo-
delo de transparência administrativa e de gestão que desde a
década de 90 torna públicos seus relatórios anuais. "Lançar
ações foi uma solução encontrada pelos fundadores para au-
mentar o número de "donos" da empresa para ter mais gente
a pressionar positivamente para que empresa se mantenha
consistente com seus princípios", revela Carlucci.

Para evitar que o tiro saísse pela culatra e a empresa se per-
desse no desejo de gerar dividendos para os acionistas — o que
já foi a causa mortis de empresas de grande prestígio, como a
vinícola californiana de Robert Mondavi —, os fundadores só
colocaram cerca de um quarto do capital no Novo Mercado da
Bovespa. "Existe uma decisão clara dos fundadores de não
abrir mão de controlar o destino da empresa. Isso para não dei-
xar que a preocupação em gerar dividendos interfira nas deci-
sões e prejudique a coerência. Nesse negócio, às vezes é me-
lhor ter um trimestre menos brilhante, mas gerar as bases pa-
ra lucro futuro", diz Carlucci, com sensatez mas sem ter, em
mais de 16 anos de empresa visto um encolhimento dos resul-
tados, apesar de reconhecer alguns períodos de desaceleração
no crescimento. "Outra vantagem da manutenção do controle
acionário por parte dos fundadores, permite que a empresa
preserve a agilidade administrativa e ousadia comercial que fa-
zem parte da sua identidade", completa o atual presidente.

Artur Grynbaum, do Boticário: recordista mundial de franquias

ta posição no ranking mundial de consumo de produtos
de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, segundo da-
dos do instituto de pesquisa Euromonitor. Vale destacar
que, enquanto o consumo no País crescia 34,2%, a média
do mercado mundial registrou um aumento de "apenas"
8,2%. Empresas como Natura, Boticário, Vita Derm, Con-
tém l g e até a novata Sete Cosmetics são cases que ex-
pressam bem a excelência dos empreendedores do setor
em unir tecnologia aplicada a produtos, estratégias de dis-
tribuição e talento para construção de marca.

Na visão do presidente da Abihpec, no Brasil, o setor se
polariza entre duas espécies principais de empresas: as
multinacionais e as de origem brasileira. As primeiras são
caracterizadas, fundamentalmente, pela sua grande pro-
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dução de commodities,
enquanto as brasileiras
se caracterizam pela
criatividade, agilidade e,
na sua maioria, por ofe-
recerem produtos de al-
to valor agregado. "As
brasileiras têm a vanta-
gem competitiva de não
terem de ser globais.
Graças a isso, nossas in-
dústrias não estão en-
gessadas pela burocracia
das multinacionais —
que precisam avaliar
cuidadosamente cada
iniciativa — e podem
atender às expectativas
do consumidor com
maior agilidade", avalia
Basílio da Silva. Alessan-
dro Carlucci, presidente
da Natura, o vice-presi-
dente Artur Grynbaum,
do Boticário, a empresá-
ria Cristiana Arcangeli e
Marcelo Schulman, fun-
dador da Vita Derm cor-
roboram essa opinião.

Líder de mercado
com 220 milhões de
produtos vendidos em
2005 para 50 milhões de consumidores, a Natura apre-
senta números tão ou mais poderosos do que os auferidos
pelo setor como um todo. Seu lucro líquido em 2005 so-
mou R$ 397 milhões, o que significa um incremento de es-
tonteantes 32,2% em relação a 2004. Só no primeiro tri-
mestre de 2006, a empresa acumulou 17,2% de crescimen-
to no lucro líquido, que somou R$ 81,7 milhões, exata-
mente R$ 12 milhões a mais que no mesmo período do
ano passado. O crescimento da receita bruta da empresa
em 2005 foi de 27,7%, que somado aos resultados de 2003
e 2004, atinge fenomenais 129,5%. O efeito destes resulta-
dos se faz sentir na valorização das ações da empresa que
foi de nada modestos 38%, índice significativamente su-
perior à média anual da Bovespa de 27,7%.

Para explicar a origem destes números, o presidente da
Natura, Alessandro Carlucci, recorre à filosofia da empre-
sa. "Acho que esse resultado é, em última análise, uma res-
posta à filosofia de trabalho, aos valores que orientam nos-

Marcelo Shulman, da Vita Derm: qualidade científica otimiza o prestígio

sas ações e que se traduzem
em produtos e serviços que
a sociedade está deman-
dando, como criatividade,
ousadia, respeito à natureza
e atenção para com as pes-
soas com quem nos relacio-
namos: da consumidora ao
acionista, além de uma po-
lítica séria de investimento
em pesquisa e desenvolvi-
mento e de atenção às re-
vendedoras", elabora Car-
lucci. Em 2005, a Natura
lançou 213 produtos e in-
vestiu R$ 67,1 milhões em
pesquisa e desenvolvimen-
to, 41,5% mais que em
2004. No primeiro trimes-
tre de 2006, o lucro líquido
da empresa cresceu 17,2%
em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado.

Segundo o executivo,
que trabalha na Natura des-
de 1989, o sucesso comer-
cial da empresa é uma com-
binação de uma conjuntura
geral de expansão do setor
com uma nova fase de sen-
sibilidade do consumidor.

"As pessoas percebem uma
legítima intenção da Natura de viver seu lema de "bem
estar bem", de ser coerente e transparente, de valorizar a
beleza de verdade e as coisas do Brasil", diagnostica Car-
lucci. "Isso é fundamental para o consumidor de hoje que,
num mundo "comoditizado", quer comprar mais que pro-
dutos, que levar para casa a idéia, o conceito, a atitude de
uma marca em que reconhecem verdade", completa o pre-
sidente da maior empresa de vendas diretas do País.

A empresária Cristiana Arcangeli também enfatiza a
importância do aspecto emocional: "As pessoas estão em
busca de conexão emocional e os produtos de perfuma-
ria e cosmética, por sua natureza sensorial e por desper-
tarem memórias afetivas, trazem uma satisfação especial",
observa a empresária que fundou a Phytoervas, a rede de
lojas Phytá, e está prestes a lançar uma nova marca no
mercado. "As pessoas investem tempo e recursos numa
rotina de higiene e cuidados com a pele porque isso está
relacionado com sua identidade e bem-estar", aponta o



A maior parte das pessoas,
quando fecha os olhos e se
esforça para tirar do fundo
da memória suas lembran-
ças mais antigas, desco-
bre que elas vêm com
cheiros. Pode ser os mo-
mentos na banheira com o
patinho de borracha e aro-
ma de sabonete John-
son&Johnson ou PomPom,
ou o colo da vovó, que
cheirava a sabonete Phebo
e Leite de Rosas ou ape-
nas o aroma de creme Ni-
veadatitia,as nuances cí-
tricas da loção de barba do
papai ou o reconfortante
Dior da mamãe. Dizem os
cientistas que as estrutu-
ras do nariz responsáveis
pelo olfato comunicam-se
com o cérebro mais direta-
mente que os outros senti-
dos e são craques em cata-
lisar lembranças.

presidente da Sete Cosmetics, Maurício Lafer Chaves.
Para o fundador da Vita Derm, Marcelo Schulman, um

fator importante para o crescimento do setor é a maior
disseminação de informações sobre saúde e beleza. "As
pessoas já se conscientizaram de que o cuidado diário traz
bons frutos a longo prazo, além de reforçar a auto-estima
imediatamente. Por isso, investem mais em cremes de tra-
tamento, protetores solares e outros produtos", analisa
Schulman que, para atender à demanda sempre crescen-
te pelos produtos Vita Derm, planeja investir R$ 30 mi-
lhões na construção de quatro novas fábricas no País, com
o objetivo não só de atender ao mercado interno como
também às exportações. Hoje, entre 7% e 10% da produ-
ção da Vita Derm é exportada, o objetivo de Schulman é
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chegar a 20% até 2009. Além de trazer a ciência no seu
DNA, a empresa de 22 anos traz o gene da originalidade
também no seu modelo de negócios baseado na distri-
buição dos produtos por meio dos salões de cabeleleiros.

A criatividade na forma de distribuir os produtos foi
um dos diferenciais da Contém l g, que optou por quios-
ques em shopping centers para vender maquiagem e ho-
je vive um processo de sofisticação dos seus produtos e
embalagens, tornando-os mais sedutores.

Entretanto, mais importante para a auto-estima nacional
do que se saber mais limpo e perfumado que boa parte do
planeta é se dar conta de que o Brasil tem sido visto no mer-
cado mundial como criador de patentes e fabricante de pro-
dutos de alto valor agregado. Empresas nascidas no Brasil e
que viveram a era da inflação galopante, a reserva de merca-
do de informática e os planos econômicos mais traumáticos,
como Natura, Boticário e Vita Derm,não só sobreviveram a
todos os altos e baixos da economia brasileira enquanto in-
vestiam em tecnologia, treinamento, pesquisa e desenvolvi-
mento e comunicação, como também conseguiram gerar
prestígio para o "made in Brasil" aplicado nos produtos ven-
didos em mercados exigentes como o europeu.

Há um ano com uma experience shop da linha Ekos
instalada na charmosa Saint German de Prés, em Paris, a
Natura desfruta de prestígio crescente com as consumido-
ras e - mais difícil — a exigente imprensa especializada
francesa, que se encantou com os produtos que utilizam
plantas da biodiversidade brasileira. "Agora estamos pla-
nejando fazer uma experiência em venda direta na Fran-
ça, que deve ser iniciada no segundo semestre", afirma o
vice-presidente de internacionalização, Philippe Pommez.

"A credibilidade dos produtos "made in Brasil" no mer-
cado externo é um fato que pode ser comprovado cienti-
ficamente graças às técnicas de biometrologia e bioenge-
nharia", afirma Schulman, da Vita Derm, que é doutor em
Dermofarmacêutica. "Graças à tecnologia, acabou aque-
la coisa de achar um produto bom só porque é francês. Ho-
je, o mercado mundial tem provas concretas da excelên-
cia da indústria brasileira", diz o cientista-empresário.



Crescendo cinco vezes mais que a média da indústria, o setor combina tecnologia na fabricação e sensibilidade nos produtos

"Acho que o vetor principal da nossa penetração in-
ternacional é a qualidade dos produtos e da nossa habi-
lidade de construir marca", afirma Artur Grymbaum, vi-
ce-presidente do Boticário, que cresceu perto dos 20%
em 2005 e tem mantido um ritmo em torno dos 18% de
incremento nos últimos cinco anos e que ostenta o títu-
lo de maior franqueador do segmento de perfumaria e
cosméticos do mundo, com 2.387 lojas no Brasil e em
outros 24 países. "Já estamos há 20 anos em Portugal,
onde temos 50 lojas e somos a maior rede do segmento",
comemora Grynbaum, que diz não ter planos de abrir o
capital da empresa, mas já adota práticas de gestão com-
patíveis com o Novo Mercado.

Segundo a empresária Cristiana Arcangeli, o dina-
mismo que falta às empresas estrangeiras do setor e exis-
te nas brasileiras é o nosso principal diferencial compe-
titivo no cenário internacional. "Hoje existe uma mes-
mice em escala mundial. Parece que todo mundo só cria
baseado em pesquisas de mercado que só refletem o pas-
sado e, por deformação congênita, são incapazes de
apontar caminhos para inovação. Na verdade, inovação
é fruto de ousadia, de originalidade", advoga essa bela
empreendedora. Cristiana vive o que prega, pois conhe-
ce profundamente os efeitos positivos de investir em

originalidade nesse setor. Em 1986, quando lançou a
marca Phytoervas, a primeira a colocar um produto de
base natural em venda direta, Cristiana criou um novo
paradigma no mercado.

"A Phytoervas foi também a primeira a lançar sham-
poos sem sal na fórmula e a oferecer máscaras para ca-
belo para uso doméstico (as que existiam antes eram
voltadas só para uso profissional por cabeleleiros)", re-
corda-se a empresária, que também foi pioneira, em
1998, ao vender a marca para um laboratório internacio-
nal, o Bristol-Meyers.

Também em comunicação, Cristiana foi ousada. Foi a
primeira à associar sua marca aos criadores de moda bra-
sileiros, atuando como mecenas de uma área de excelên-
cia que, no início da década de 90, o Brasil ainda não sa-
bia ter. Assim, o Phytoervas Fashion entrou para a histó-
ria como o primeiro ancestral da São Paulo Fashion Week,
hoje a quinta semana de lançamentos de moda mais im-
portante do planeta. Nesse momento, Cristiana Arcange-
li está preparando o lançamento da sua nova marca de
produtos para cabelos. O nome ainda é segredo de esta-
do.É que estamos preparando uma campanha que come-
ça com teasers e não posso estragar a surpresa revelando
o nome", justifica. A data de lançamento da marca já está
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marcada: 28 de junho. Desta vez, Cristiana diz não ter em
mente vender a marca, mas admite considerar a possibi-
lidade de fazer um IPO no futuro. "Parece que está na mo-
da abrir o capital", comenta com bom humor.

Até mesmo Lafer Chaves, da Sete Cosmetics, que faz
seu primeiro aniversário dia 31 de maio, diz considerar a
possibilidade de, um dia, abrir o capital. A combinação do
desempenho do setor nos últimos anos e das suas possi-
bilidades contínuas de expansão foi o que atraiu esse ad-
ministrador de empresas que cuidava de fazendas de ga-
do e decidiu diversificar. "Estudei o mercado, percorri o
circuito Elizabeth Arden (Londres, Paris, Nova York), até

que, na volta, conheci a especialista em cosméticos Sônia
Corazza e a idéia de criar a Sete Cosmetics decolou", con-
ta Lafer, que acaba de fazer 30 anos. "Ser leigo me favore-
ceu porque entrei no mercado sem preconceito e sem te-
mores. Assim, na minha inocência eu acabei ficando mais
ousado", diz Lafer, que estreou no mercado com uma li-
nha de produtos para o rosto e uma loja na Alameda Lo-
rena, nos Jardins, em São Paulo, e já pensa em exportar.

O prestígio internacional dos produtos brasileiros até
já causa efeitos negativos: recentemente foram descober-
tas falsificações no Oriente Médio. "Ironicamente, este é
um bom sinal", comenta o presidente da Abihpec. 

Essência verde
Nem tudo são flores nesse mercado. Hoje os empresários

brasileiros do setor vivem o dilema da exportação, em que a
vaidade de exportar esbarra na viabilidade econômica da ope-
ração. Na visão do presidente da Abihpec, o desafio do setor
de cosméticos não é diferente do de outros setores. "Temos
desafios locais, regionais e nacionais, no Mercosul, na Amé-
rica Latina e nos mercados internacionais. No entanto, talvez
o mais urgente seja encontrar alternativas que ajudem a com-
pensar os efeitos deletérios da valorização do real em relação
ao dólar", explica Basílio da Silva.

"Hoje temos no Brasil fábricas de multinacionais que fun-
cionam 24 horas por dia e que abastecem o continente. Co-
mo o Brasil representa 50% do mercado do setor na América
Latina, a opção de muitas empresas foi fechar fábricas em ou-
tros países e concentrar a produção aqui. Só que o valor do
real frente ao dólar somado ao custo Brasil faz com que essa
opção perca sua lógica econômica", explica. "Com a acelera-
ção da desvalorização do dólar, as exportações passam a em-
patar ou até a dar prejuízo. Isso pode fazer com que as com-
panhias multinacionais decidam fechar as fábricas no Brasil e
retomar a produção em outros países.

A questão cambial também desestimula o empresário bra-
sileiro. "O fato é que, por causa do dólar baixo, não está va-
lendo a pena para o empresário investir na internacionalização
da sua marca", admite com alguma melancolia. A frustração
do presidente da Abihpec é compreensível na medida em que
a entidade tem sido a principal fomentadora da expansão in-
ternacional das marcas nacionais. "Tradicionalmente reco-
mendamos que 15% a 20% da produção do associado seja
destinada à exportação. Esse percentual deve funcionar como
um colchão de segurança para a empresa contra as flutuações

no mercado nacional, além de lhe gerar diferenciais competi-
tivos e maior motivação para pesquisa e desenvolvimento de
novidades", diz. "Só que, conforme o valor do dólar baixa, o
tal colchão fica mais fino", adverte.

Como os bons perfumes, a frustração do presidente tem
notas de fundo profundas. "Estamos chegando ao sexto ano
do projeto de expansão comercial no exterior, que se baseia
no estabelecimento de parcerias entre as marcas daqui e os
canais de distribuição dos diversos mercados. Só que tem
uma coisa: uma vez estabelecida a ponte e iniciado o proces-
so de fornecimento, não se pode romper a relação porque is-
so pode gerar efeitos muito negativos para a imagem da mar-
ca — e do Brasil, por conseqüência." Para evitar a perda de
credibilidade comercial, Basílio da Silva recomenda a manu-
tenção do canal de exportação, mesmo que a operação não se
mostre muito lucrativa. "É melhor amargar algum prejuízo do
que prejudicar sua imagem comercial", adverte. "Hoje, a situa-
ção é a seguinte: para quem já exporta, mantenha sua opera-
ção. Quem ainda não o faz, deve pensar muito bem" aconse-
lha. "Afinal, como esse é um setor submetido a muitas regras
e regulamentações técnicas no mundo todo, exportar signifi-
ca investir no registro de marca no país estrangeiro e nos
custos para atender a todos os requisitos, além das verbas de
comunicação e marketing."

O interesse dos empresários por se lançar no mercado in-
ternacional empalideceu. A delegação brasileira, organizada
pela Abihpec para participar da feira de Bolonha, nos anos de
2004 e 2005, tinha 32 empresas e muitas outras em fila de es-
pera para o caso de uma desistência. "Em 2006, apenas 16 em-
presas participaram do evento e não houve lista de espera", diz
Basílio da Silva. Mas as dificuldades não desanimam a entida-
de, que já planeja uma ofensiva para penetrar no fechado mer-
cado norte-americano.

Text Box
Fonte: Forbes Brasil, ano 6, n. 132, p. 12-20, 29 maio 2006.




