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Mensagem do Comitê Executivo
Cada vez mais Natura
Mesmo diante deste cenário em constante mudança, acreditamos que a cada dia agregamos
conhecimentos e competências que nos tornam capazes de realizar o que sonhamos
O ano de 2013 reforçou nossa convicção de que a Natura deve estender suas fronteiras para
muito além das atuais operações. Nossa proposta de valor, fundada na promoção do bem
estar bem, na venda por relações e no comportamento empresarial alinhado ao
desenvolvimento sustentável, já demonstrou que tem potencial para alcançar novos
mercados e consumidores, seja nas geografias nas quais atuamos, seja em outras. Os bons
resultados obtidos por nossas Operações Internacionais na América Latina reafirmam essa
percepção. Ao fim de 2013, elas já representavam 14% dos nossos negócios, mantendo um
ritmo de crescimento superior a 30% nos últimos anos, agora acompanhado de significativa
evolução na lucratividade. No México, alcançamos a marca significativa de 100 mil
consultoras e consultores em janeiro de 2014, o que comprova a capacidade de atração de
nossa marca também nesses mercados.
No Brasil, vivemos um ano de recuperação, com um início de ano mais lento e retomada do
crescimento a partir do segundo semestre. O aumento de produtividade da nossa rede será
impulsionado pelo crescimento da frequência de compra e da quantidade de categorias
adquiridas por nossos consumidores, e está suportado pela combinação de uma série de
iniciativas implantadas nos últimos anos: o redesenho de nossa capacidade de produção e
distribuição e os investimentos em marketing e em nossa capacidade de inovar, entre outros
fatores.
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Diante de uma concorrência sempre mais acirrada, estamos confiantes de que criamos as
condições para que nossas consultoras e consultores façam cada vez mais negócios com a
Natura. Um relevante elemento desse composto é a qualidade dos serviços prestados, que
novamente, em 2013, superou recordes históricos de tempo de entrega e de atendimento de
pedidos.
Encerramos, assim, o ano de 2013 com a receita líquida total de R$ 7,01 bilhões, o Ebitda de
R$ 1,61 bilhão e o lucro líquido de R$ 842,6 milhões – resultados obtidos em meio a um ciclo
de vigorosos investimentos em nossas operações e modelo logístico e, cada vez mais, em
tecnologia da informação.
Sob esse aspecto, 2013 também deverá ser lembrado como o marco inicial da Rede Natura,
que coloca as tecnologias digitais e a conectividade como alavancas da venda direta.
Testada com sucesso no interior de São Paulo, a Rede será ampliada para outras regiões do
Brasil ao longo de 2014. É um dos primeiros desdobramentos de nossa estratégia futura.
Nela, visualizamos uma Natura que serve aos consumidores por diferentes meios e
categorias. Uma Natura que vai além de cosméticos, fragrâncias e produtos de higiene,
ultrapassa as fronteiras da América Latina e se expressa por marcas que ocupam espaços
de mercado distintos – como é o caso da Aesop, companhia australiana adquirida no início

de 2013 e que propõe uma nova dimensão da beleza urbana, atuando em espaços de
mercado nos quais ainda não estávamos presentes.
Da mesma forma, buscamos reafirmar a sustentabilidade como um vetor de inovação e de
novos negócios. Com isso, queremos manter nossa contribuição para a construção de um
modelo de desenvolvimento sustentável, expressa a partir de metas relevantes, como
fizemos em 2007, quando decidimos reduzir em 33% nossas emissões relativas de gases
causadores do efeito estufa, marca que atingimos em dezembro de 2013.
Para capturar as novas oportunidades no mercado e em nossa rede de relações,
implantamos um novo desenho organizacional e ampliamos o grupo executivo, uma evolução
que acontece no momento em que celebramos o melhor resultado na pesquisa de clima
organizacional de nossos colaboradores desde que passamos a medi-lo, em 1994.
Reconhecemos ainda que as transformações de nossa sociedade também atingem o mundo
do trabalho, o que deverá acelerar a busca por novas formas de relacionamento entre
pessoas e empresas, promovendo o indispensável alinhamento com o espírito do nosso
tempo e com o bem estar bem. Mesmo diante desse cenário em constante mudança, que por
natureza contém significativo grau de incerteza, acreditamos que a cada dia agregamos
conhecimentos e competências que nos tornam capazes de realizar o que sonhamos. Assim,
estamos entusiasmados por participar do germinar de um novo ciclo de desenvolvimento, no
qual, paradoxalmente, a Natura será substancialmente diferente nos próximos anos para,
acima de tudo, ser cada vez mais Natura.
Alessandro Carlucci
Diretor-presidente
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