
GISElE GROSSl 

ANAliSE ECONQMICO-FINANCEIRA DE UMA EMPRESA DO RAMO DE 

COSMETIC OS 

Monografia apresentada ao Programa do Curso 
de P6s-gradua(_(ao do Departamento de 
Contabilidade, do Setor de Ciencias Sociais 
Aplicadas da Universidade Federal do Parana, 
como requisite para obten(_(ao do titulo de 
especialista em Controladoria. 

Orientador: Prof. Moises Prates Silveira. 

CURITIBA 

2008 



Resumo 

A analise economico-financeira e fundamental para se conhecer a empresa 
como um todo, avaliar sua situa9ao atual e perspectivas para o futuro. 0 presente 
estudo objetiva demonstrar a analise de balan9os tradicional e a analise dinamica do 
Modele Fleuriet, alem de sua aplica9ao pratica em uma companhia de capital aberto. 
Foi realizado um estudo de case da empresa Natura Cosmeticos S/A contemplando 
os balan9os patrimoniais e as demonstra96es do resultado de exerclcio de um 
periodo de cinco anos, compreendido entre 2003 e 2007. As demonstra96es 
contabeis foram retiradas do site da Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, a 
moeda foi atualizada pelo indice IGP-M. A empresa em questao foi escolhida 
porque, alem de ser uma companhia de capital aberto, e atualmente a maier 
empresa do ramo de cosmeticos e foi a primeira do setor a abrir o seu capital. 
Contempla este trabalho uma pesquisa de cunho tecnico-bibliografico que 
compreende as demonstra96es financeiras, as analises vertical e horizontal, a 
analise atraves de indices e o modele dinamico de analise do capital de giro, teoria 
do Modele Fleuriet. Para analisar a situa9ao economico-financeira da companhia, 
tambem foram levados em considera9ao as notas explicativas, os relat6rios da 
administra9ao, e os pareceres e relat6rios da auditoria; alem da verifica9ao de 
aspectos externos, como mercado, governo e influencias internacionais. Os 
resultados obtidos com a pesquisa permitiram concluir que, a partir de 2004, a 
Natura obteve um crescimento economico bastante significative, aumentando seu 
lucre liquido e seu patrimonio brute de maneira admiravel. A situa9ao da empresa e 
promissora, porem deve ser dada aten9ao especial a alguns indicadores, como 
liquidez, capital circulante Hquido e imobiliza9ao do patrimonio liquido. 

Palavras-chave: analise economico-financeira, analise dinamica, Natura Cosmeticos 
S/A. 
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1. INTRODUCAO 

A Contabilidade e utilizada para verificar a situa<;ao da empresa, tanto pelos 

seus gestores quanto por seus investidores. Outras pessoas flsicas ou jurldicas, que 

tenham interesse direto ou indireto na gestao de recursos da empresa, tambem 

podem se utilizar das demonstra<;oes contabeis para verificar seu desempenho 

econ6mico-financeiro, em especial quando a empresa e uma companhia de capital 

aberto. 

As Companhias Abertas, de acordo com a lei 6.404/76 e posteriores 

altera<;oes, devem publicar anualmente o balan<;o patrimonial, a demonstra<;ao dos 

lucros ou prejulzos acumulados, a demonstra<;ao do resultado do exercicio, a 

demonstra<;ao dos fluxos de caixa, a demonstra<;ao do valor adicionado e a 

demonstra<;ao das muta<;oes do patrim6nio liquido. 

0 balan<;o patrimonial e a demonstra<;ao do resultado do exerclcio sao 

demonstra<;oes financeiras fundamentais para a realiza<;ao da analise tradicional e 

analise dinamica, objeto deste trabalho. 

A analise das demonstra<;oes contabeis, segundo o modelo tradicional, visa 

verificar as condi<;oes econ6micas e financeiras da empresa em uma situa<;ao 

estatica. Nela sao utilizadas a analise vertical e a analise horizontal do balan<;o 

patrimonial e da demonstra<;ao do resultado do exerclcio, alem da analise atraves de 

indicadores econ6mico-financeiros de lucratividade, rentabilidade e endividamento. 

0 Modelo Fleuriet permite que seja feito o estudo conhecido como analise 

dinamica, atraves da utiliza<;ao da analise avan<;ada do capital de giro. Avaliando a 

Necessidade de Capital de Giro, o Capital Circulante Uquido e o Saldo de 

Tesouraria, e posslvel classificar a empresa em seis tipos de estrutura de balan<;os. 

Para aplica<;ao pratica deste trabalho, sera realizado um estudo de caso da 

Natura Cosmeticos Sf A, a maior companhia de cosmeticos de capital nacional em 

termos de receita bruta, segundo dados da propria empresa. 

A companhia possui a<;oes listadas no Novo Mercado, o mais alto nivel de 

governan<;a corporativa da Bovespa, e foi a primeira do ramo a realizar a abertura do 

capital, o que ocorreu em 2004. Dona de uma marca forte e bastante conhecida no 

mercado, cuja imagem esta ligada a responsabilidade social, tern como principais 

concorrentes no Brasil: Avon, Nivea e Boticario. 
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Atraves deste estudo sao avaliados dais metodos bastante utilizados na 

gestae empresarial, destacando-se os principais pontes de cada urn deles, e sua 

aplica<;ao na analise econ6mico-financeira da Natura Cosmeticos S/A; indicando a 

situa<;ao atual da empresa e avaliando as perspectivas para o futuro. 
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1.1 Problema 

Como aplicar os conceitos da analise tradicional e da analise dinamica para 

avaliar a situagao atual de uma companhia aberta do setor de cosmeticos, no caso a 

empresa Natura Cosmeticos S/A. 

1.2 Objetivo geral 

Evidenciar os principais aspectos da analise economico-financeira das 

demonstragoes contabeis e da analise dinamica financeira baseada no Modelo 

Fleuriet, atraves de sua aplicagao na empresa Natura Cosmeticos S/A, no periodo 

de 2003 a 2007. 

1.3 Objetivos especificos 

Os objetivos especificos deste trabalho sao: 

a) Reclassificar o Balango Patrimonial e a Demonstragao de Resultados do 

periodo a ser estudado para posterior utilizagao nas analises; 

b) Realizar a Analise Vertical e a Analise Horizontal; 

c) Calcular os indices de liquidez, os indices que avaliam o grau de 

endividamento da empresa e os indices de rentabilidade e de 

lucratividade. 

d) Analisar e efetuar o calculo do Capital de Giro, da Necessidade de 

Capital de Giro e do Saldo de Tesouraria. 

e) Avaliar o Autofinanciamento eo Efeito Tesoura. 

f) Classificar a empresa dentro da tipologia de estrutura de balangos do 

Modelo Fleuriet; 

g) Verificar a situagao da companhia hoje e apresentar recomendagoes de 

acordo com as perspectivas para o futuro. 

1.4 Justificativa 

As empresas de capital aberto permitem que tanto os atuais acionistas e 

administradores, quanto possiveis investidores, tenham conhecimento da situagao 

financeira da companhia. 
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A analise das demonstra9oes contabeis e fundamental para se verificar a 

posi9ao atual da empresa e visualizar como ela tende a se comportar no futuro. 

A analise tradicional tern o intuito de oferecer uma visao geral da empresa, 

atraves da aplica9ao da analise vertical, horizontal e de indicadores economico

financeiros. Porem, esta visao muitas vezes e limitada e nao mostra a realidade da 

empresa quanto a aplica9ao de recursos. Esta limita9ao pode ser complementada 

pela analise dinamica, que ressalta como a empresa administrou seu capital de giro, 

e qual sua situa9ao financeira considerando seu ciclo operacional. 

1.5 Metodologia 

0 desenvolvimento deste trabalho caracteriza-se pelo metodo da pesquisa 

descritiva, pretende expor as diversas caracteristicas da analise conhecida como 

tradicional, ou seja, a analise vertical, horizontal e a analise atraves de indices 

economico-financeiros, e da analise dinamica, abordada pelo Modelo Fleuriet. 

A pesquisa, quanto aos meios, foi bibliografica e tambem foi utilizado urn 

estudo de caso. Conceitua-se como bibliografica porque visa a obten9ao do 

conteudo para conhecimento e posterior aplica9ao, das analise das demonstra96es 

contabeis em livros, legisla9ao contabil e documentos publicos relatives aos dados 

financeiros da empresa. 

0 estudo tambem e conceituado como pesquisa documental, pois utiliza a 

coleta de dados em documentos escritos, denominados fontes primarias. 

Documento e uma fonte de dados fixada materialmente e suscetivel de ser utilizada 

para consulta, estudo ou prova. (OLIVEIRA, 2003, p. 64) 

0 estudo de caso aplicado a empresa Natura Cosmeticos S/A permite avaliar 

a situa9ao economico-financeira da empresa, aplicando-se os conceitos das 

analises pesquisadas. 

Os Balan9os Patrimoniais e as Demonstra96es do Resultado do Exercicio de 

2003, 2004, 2005, 2006 e de 2007 sao os documentos que serviram como 

embasamento de todo o estudo. 0 programa DIVEXT foi utilizado para compila9ao 

dos dados disponiveis no site da CVM. 

As demonstra9oes contabeis foram convertidas em moeda constante atraves 

da utiliza9ao dos indices do IGP-M, tendo como ano-base o exercicio de 2007. Os 

principais dados da empresa foram retirados da internet (site: http://www.natura.net), 

das notas explicativas e do relat6rio da administra9ao. 
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Ao efetuar a analise dos resultados, foram ressaltadas as evidencias que 

esclarecem cada questao, mediante analises quantitativas e qualitativas das 

informa96es e dados obtidos a partir das situa96es previstas no trabalho, segundo 

recomenda9ao de Oliveira (2003, p. 119). 



2. IDENTIFICACAO DA EMPRESA 

Dados cadastrais 

Denominar;ao Social: Natura Cosmeticos S/A 

CNPJ: 71.673.990/0001-77 

C6digo de Atividade: 1080- Farmaceutico e Higiene. 

C6digo CVM: 01955-0 
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No site da Natura Cosmeticos S/A, encontra-se a definicao de sua missao: 

"Nessa razao de ser e criar e comercializar produtos e services que promovam o 

Bem-Estar/Estar Bern", e sua vi sao pede ser resumida como: ser uma marca de 

expressao mundial, identificada com pessoas que se comprometem com a 

construr;ao de um mundo melhor atraves da melhor relar;ao consigo mesmas, com a 

natureza e com todos que a cercam. 

A companhia, juntamente com suas controladas, desenvolve, industrializa, 

distribui e comercializa cosmeticos, fragrancias e produtos de higiene pessoal. No 

Brasil esta presente em mais de 4.500 municipios. 

0 principal canal de distribuir;ao dos produtos sao as vendas diretas, com 

mais de 632 mil revendedores aut6nomos no pais, conhecidas como Consultoras 

Natura, sem vinculo empregatfcio com a empresa, sendo 718 mil no total. 

A empresa atende tambem Argentina, Peru, Chile, Colombia, Venezuela e 

Bolivia, neste ultimo case esta presente no mercado atraves de um distribuidor 

independente. Em 2005 iniciou as operacoes no Mexico e na Europa, onde abriu 

uma loja na capital francesa. 

2.1 Hist6rico da empresa 

A Natura Cosmeticos S/A e hoje a industria Hder no mercado de cosmeticos, 

fragrancias e higiene pessoal, e tambem no setor de venda direta. 

Ela teve suas atividades iniciadas em 1969, quando Antonio Luiz da Cunha 

Sea bra abriu uma Joja e um laborat6rio em Sao Paulo. Em 197 4 foi feita a opr;ao 

pelo modele de vendas diretas e em 1983 se tornou uma das primeiras fabricas de 

bens de consume continuo a comercializar produtos com refil. 

Na decada de noventa a empresa passou a trabalhar com linhas de produtos 

com base nos conceitos de biodiversidade. Em 1999, ela comprou a Flora Medicinal, 
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fabricante de produtos fitoterapicos, com o tim de adquirir tecnologia na fabrica9ao 

de produtos a base de plantas. 

No ano de 1994, a Natura iniciou sua expansao na America Latina, com Chile, 

Peru e Argentina. Ja em 2005 passou a comercializar no Mexico, e tambem neste 

ano abriu sua primeira loja na Europa, em Paris. No exterior, a empresa trabalha 

com o projeto Ekos International, cuja estrategia de vendas e explorar a imagem da 

biodiversidade brasiteira com produtos compostos somente por ingredientes 

naturais. 

Em 2007 a empresa iniciou suas opera9oes na Colombia e na Venezuela. 

Nos pr6ximos anos pretende continuar sua expansao internacional, tendo como 

proximo passo entrar no mercado dos Estados Unidos. 

tmportante ressaltar que a empresa se preocupa com as questoes de 

controles e gestao de riscos. Na sua estrutura de governan9a esta presente o 

Comite de Auditoria, Gestao de Riscos e Finan9as, que ap6ia o Conselho de 

Administra9ao na analise de cenarios em temas contabeis, fiscais, tributarios, 

societarios, entre outros. 
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3. REVISAO DE LITERATURA 

3.1 Demonstra~oes Financeiras 

Muitos ainda hoje questionam por que as pessoas devem entender de 

Contabilidade, segundo Hess (2006, p.36) se as pessoas, as empresas e os 

governos nao souberem quanta dinheiro gastam, nao saberao quanta poderao 

gastar. No mesmo sentido, se nao souberem como ganham dinheiro, nao saberao 

como ganhar mais e se nao souberem onde e por que gastam o dinheiro, jamais 

saberao o destine do dinheiro que ganharam. 

0 objetivo fundamental da Contabilidade e gerar informagoes patrimoniais 

uteis e relevantes para a tomada de decisao e para as atividades de planejamento e 

controle. A contabilidade como sistema de informagoes e parte integrante de urn 

sistema maier, ha uma inter-relagao entre empresa, ambiente, contabilidade, por 

diversas formas no dia-a-dia das organizagoes (HOSS, 2006, p. 51). 

0 escopo das demonstrac;oes contabeis pede ser definido basicamente como 

demonstrar de forma ordenada o resultado das operagoes da empresa e sua 

situagao economico-financeira e patrimonial no final do perfodo estudado, de acordo 

com as normas e padroes da contabilidade. 

Nas demonstragoes sao evidenciadas informagoes aos acionistas, 

administradores, governo e sociedade em geral, sabre a situagao patrimonial e 

financeira da empresa. Estes documentos devem ser elaborados de acordo com a 

legislac;ao pertinente, com observancia dos Princfpios Fundamentais de 

Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade. 

A Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades Anonimas) explicita quais as 

demonstragoes financeiras obrigat6rias para as companhias: 

Art. 176. Ao fim de cada exercicio social, a diretoria tara elaborac 
com base na escritura<;ao mercantil da companhia, as seguintes 
demonstrac;:oes financeiras, que deverao exprimir com clareza a 
situac;:ao do patrimonio da companhia e as mutac;:oes ocorridas no 
exercicio: 

I - balan<;o patrimonial; 
II - demonstrac;:ao des lucros ou prejuizos acumulados; 
Ill - demonstra<;ao do resultado do exercicio; 
IV - demonstra<;ao des fluxes de caixa; e (Redacao dada pela 

Lei n° 11.638,de 2007) 
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V- se companhia aberta, demonstrac;ao do valor adicionado. 
(lncluido pela lei n° 11.638,de 2007) 

De posse das demonstra96es financeiras o contador, o analista de credito e 

demais profissionais do ramo, podem analisar a empresa e auxiliar os gestores em 

suas decisoes. Contudo, nao bastam os dados, e necessaria que se saiba 

transforma-los em informa9ao para posterior aproveitamento. 

Alem das demonstra96es, quando se buscam informa9oes contabeis 

gerenciais devem ser consideradas fatores internes, como as pessoas, os 

processes, a estrutura e as condi96es da empresa, e tambem os fatores externos, 

como, por exemplo, a polftica economica, as condi96es de oferta e demanda, a 

politica cambial e as condi9oes locais, sociais e economicas. 

3.1.1 Balanco Patrimonial 

0 Balan9o Patrimonial e o documento base de uma empresa, ele demonstra 

sua situa9ao estatica em determinada data. Fundamental para se conhecer a 

empresa, porem insuficiente para se verificar o desempenho economico em um 

periodo de tempo. 

0 patrimonio das entidades pode ser observado detalhadamente atraves do 

seu Balan9o Patrimonial, tal como uma fotografia dos bens, direitos e obriga9oes 

que ela possui. A estatica na contabilidade, pode ser entendida como a descri9ao do 

estado de equilibria entre ativos e passives em um determinado instante da vida da 

entidade. (HOSS, 2006, p.61) 

0 balan9o e o documento contabil destinado a demonstrar em dado exercicio, 

o Ativo, o Passive e o Patrimonio Liquido da entidade. 0 Ativo compreende as 

aplica9oes de recursos, que sao representadas por bens e direitos. 0 Passive 

compreende as origens de recursos representados pelas obriga9oes para com 

terceiros. 

0 Patrimonio Liquido compreende os recursos pr6prios da entidade e o seu 

valor e a diferen9a entre o valor do Ativo e o valor do Passive, segundo a equa9ao 

fundamental da Contabilidade: 

Ativo = Passivo + Patrimonio Liquido 
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A grande importancia do Balan<;o Patrimonial e que ele permite verificar a 

distribui<;ao das aplica<;6es de recursos feitas pela empresa (ativos) e quanto desses 

recursos sao devidos a terceiros (passives). lsso evidencia o nfvel de 

endividamento, a liquidez da empresa, a propor<;ao do capital proprio, alem de 

outras analises. A compara<;ao de dois balan<;os consecutivos mostra a 

movimenta<;ao ocorrida no perfodo e como a estrutura patrimonial e financeira se 

modificou. (JUDfCIBUS, 1998, p. 133) 

De acordo com a Lei 6.404/76, a Se<;ao relativa ao Balan<;o Patrimonial define 

sua estrutura legal: 

Art. 178. No balan<_;:o, as contas serao classificadas segundo os 
elementos do patrimonio que registrem, e agrupadas de modo a 
facilitar o conhecimento e a analise da situa<_;:ao financeira da 
companhia. 

§ 1° No ativo, as contas serao dispostas em ordem decrescente 
de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes 
grupos: 

a) ativo circulante; 
b) ativo realizavel a Iongo prazo; 
c) ativo permanente, dividido em investimentos, imobilizado, 

intangivel e diferido. (Redacao dada pela Lei n° 11.638,de 2007) 
§ 2° No passivo, as contas serao classificadas nos seguintes 

grupos: 
a) passivo circulante; 
b) passivo exigivel a Iongo prazo; 
c) resultados de exercicios futuros; 
d) patrimonio liquido, dividido em capital social, reservas de 

capital, ajustes de avalia<_;:ao patrimonial, reservas de Iueras, a<_;:oes 
em tesouraria e prejuizos acumulados. (Redacao dada pela Lei n° 
11.638,de 2007) 

§ 3° Os saldos devedores e credores que a companhia nao tiver 
direito de compensar serao classificados separadamente. 

3.1.2 Demonstra~ao do Resultado do Exercicio 

A Demonstra<;ao do Resultado do Exercfcio, assim como o proprio nome diz, 

e o reporte que confronta as receitas e as despesas da entidade, e relata se a 

empresa obteve lucre ou prejufzo no final do exerclcio. 

Segundo Hoss (2006, p.155) e ludicibus (1998, p.145), ela serve como 

variavel estrategica para a tomada de decisao e a Contabilidade com os dois 

relatorios, Balan<;o Patrimonial e Demonstra<;ao do Resultado do Exercfcio, urn 
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completando o outre, atinge a finalidade de mostrar a situagao patrimonial e 

economico-financeira da empresa. 

Com estes documentos contabeis, as pessoas interessadas no estado atual 

da empresa tern condigoes de obter informagoes, estimarem variagoes, tragar novos 

rumos para a organizagao e analisar a sua situagao. (HOSS, 2006, p.155) 

No artigo 187 da Lei das S.A., 6.404/76, estao relacionados os elementos que 

deverao constar na Demonstragao do Resultado do Exercfcio: 

Art. 187. A demonstra9ao do resultado do exerclcio discriminara: 
I - a receita bruta das vendas e servi<;os, as dedu<;6es das 

vendas, os abatimentos e os impostos; 
II - a receita liquida das vendas e servi<;os, o custo das 

mercadorias e servi<;os vendidos e o lucro bruto; 
Ill - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, 

deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas, e 
outras despesas operacionais; 

IV - o lucro ou prejulzo operacional, as receitas e despesas nao 
operacionais; (Redacao dada pela Lei n° 9.249. de 1995) 

V- o resultado do exercicio antes do lmposto sobre a Renda e a 
provisao para o imposto; 

VI - as participa<;6es de debentures, de empregados e 
administradores, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de 
institui<;6es ou fundos de assistencia ou previdE'mcia de empregados, 
que nao se caracterizem como despesa; (Redacao dada pela Lei n° 
11.638,de 2007) 

VII - o lucro ou prejulzo liquido do exercicio e o seu montante 
por a<;ao do capital social. 

§ 1 o Na determina<;ao do resultado do exerclcio serao 
computados: 

a) as receitas e os rendimentos ganhos no perlodo, 
independentemente da sua realiza<;ao em moeda; e 

b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, 
correspondentes a essas receitas e rendimentos. 

3.2 Analise tradicional das demonstracoes financeiras 

A analise consiste em elaboragao de dados que tern como fim a sua 

interpretagao. A analise das demonstragoes financeiras visa comparar periodos pre

estabelecidos, fornecendo informac;oes a gestores e acionistas, para tomada de 

decisoes, ou clientes, fornecedores e demais interessados para conhecimento da 

situagao atual da empresa. 

As analises vertical e horizontal fazem parte da analise tradicional de 

balanc;os, pode-se dizer que uma complementa a outra. A analise vertical tambem e 
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conhecida como de estrutura ou de composigao. Ja a analise Horizontal, e 

denominada de Evolugao ou de Crescimento. Ambas sao aplicadas no Balango 

Patrimonial e na Demonstragao do Resultado do Exercfcio. 

De acordo com Silva (1999, p.213) a analise vertical do balango permite 

conhecer a estrutura dos recursos aplicados no ativo e as fontes de recursos do 

passive, ja a analise horizontal fornecera a evolugao de cada item em relagao ao 

primeiro ano da serie. 

Antes de efetuar as devidas analises, e precise que as demonstragoes 

contabeis estejam ajustadas de acordo com algum fndice financeiro, para que sejam 

considerados fatores como inflagao e desvalorizagao da moeda, dessa forma sera 

feita uma analise real da situagao da empresa. 

Padoveze (2000, p. 133) cementa a necessidade da reclassificagao das 

contas do ativo e do passive, para que a analise de balangos seja compatfvel e 

comparavel com a de outras empresas. 

3.2.1 Analise Vertical 

A analise vertical, de acordo com a propria denominagao, compara os valores 

em linha vertical, dentro do mesmo perfodo da demonstragao financeira. Padoveze 

(2000, p.34) a define como sendo a analise da estrutura, da demonstragao dos 

resultados e do balango patrimonial. 

Segundo Neves (1999, p.393): "Objetivo: Medir percentualmente cada 

componente em relagao ao todo do qual faz parte, e fazer comparagoes caso 

existam dois ou mais perfodos". 

3.2.2 Analise Horizontal 

A analise horizontal da demonstragao financeira tambem e conhecida como 

analise de evolugao, pois mede a variagao de cada conta ao Iongo dos periodos em 

estudo. 

De acordo com Padoveze (2000~ p.142), pode ser feito o calculo periodo a 

periodo ou utilizar apenas um periodo-base, que sera o ponte de partida e tera o 

valor de 100 ou um. 
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Segundo Neves (1999, p.397): "Objetivo: Avaliar o aumento ou a diminui9ao 

dos valores que expressam os elementos patrimoniais ou do resultado, numa 

determinada serie hist6rica de exercicios". 

Nesta analise, o uso dos indices financeiros para corre9ao dos valores 

nominais e de extrema importancia. Padoveze (2000, p.142) cita que, caso exista, a 

infla9ao devera ser expurgada para que se tenha a varia9ao real na analise 

horizontal. 

3.2.3 Analise atraves de indices 

Os indices economico-financeiros, assim como a analise horizontal e a 

analise vertical, devem ser calculados ap6s a reclassificayao das demonstra96es 

financeiras. Sao indicadores calculados a partir de rela96es entre grupos de contas 

ou contas especfficas. 

Segundo Padoveze (2000, p.147) o objetivo e mostrar a posi9ao da empresa 

hoje e o que pode acontecer no seu futuro se a situa9ao detectada pelos Indices 

tenha sequencia. Matarazzo (1998, p.153) cita que os indices buscam evidenciar 

determinado aspecto da situa9ao economica ou financeira da empresa, ao mesmo 

tempo tern como caracterlstica fundamental fornecer uma visao ampla desta 

situa9ao. 

0 indice como uma medida relativa de grandeza deve permitir que: seu 

significado seja compreendido; se possa comparar sua evolu9ao hist6rica na 

empresa; num dado momenta, seja possivel compara-lo com outras empresas, para 

saber como a empresa esta em rela9ao as concorrentes ou tambem dentro do 

segmento de atua9ao. (SILVA, 1999, p.228). 

Ha diversos indices que podem ser distribuidos normalmente em cinco 

categorias. Neste trabalho, serao apresentados doze indices, divididos em tres 

grupos: de analise financeira, de analise estrutural e de analise economica. 
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Quadro 1: Quadro-Resumo dos principais indices econ6mico-financeiros 

indice Formula Indica 

Liquidez Quante a empresa possui 

lmediata 
Disponivel/ Passive Circulante disponivel para cada $1 

do Passive Circulante. 
Quante a empresa possui 

e Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoques/ Passive Circulante de Ativo Liquido para 
·a; cad a $1 de Passive 
(,) 
c: Circulante cu 
c: Quante a empresa possui u:: Liquidez de Ativo Circulante para (I) Ativo Circulante/ Passive Circulante 
.!!! Corrente cad a $1 de Passive 
iij Circulante c: 
<( Quante a empresa possui 

Ativo Circulante. + Realizavel a Longo Prazo/ de Ativo Circulante mais 
Liquidez Geral Realizavel a Longo Prazo Passive Circulante + Exigivel a Longo Prazo 

para cada $1 de divida 
total 

Participat;ao do 
Percentual de uso de 
recursos de terceiros em Capital de Capital de 3°/ Patrimonio Liquido 
rela9ao Terceiros aos recursos 
pr6prios. 

~ Percentual de obriga96es ::I Composit;ao do ... Passive Circulante/Capital de 3° a curto prazo em rela9ao ::I Endividamento ... 
as obriga96es totais ... 

Ill 
w 
(I) lmobilizacao do Percentual dos recursos 
.!!! Patrimonio Ativo Permanente/ Patrim6nio Liquido pr6prios comprometidos iij 
c: Liquido com o Ativo Permanente. 
<( 

Volume de recursos 

Capitalizat;ao Capital Pr6prio Medio/ Ativo Medio 
gerados que permanecem 
na empresa financiando 
suas atividades. 
Percentual de lucro 

Margem Uquida Lucro Liquido/ Vendas liquidas liquido em rela9ao as 

cu vendas liquidas. 
(,) Percentual do lucro "§ Rentabilidade 

Lucre Liquido/Ativo medic liquido em rela9ao ao <0 do Ativo c: ativo total medio. 0 
(,) Rentabilidade w Percentual do lucro 
(I) do Lucre Liquido/ Patrimonio Liquido Medio liquido em rela9ao aos .!!! Patrimonio iij recursos pr6prios. c Liquido 
<( 

Quante a empresa 
Giro do Ativo Vendas Liquidas/ Ativo Medic vendeu para cada $1 de 

investimento total 
Fonte: adaptado de Matarazzo (1998) e S1lva (1999). 

De acordo com o quadro acima, dentro da analise financeira estao os indices 

de Liquidez lmediata, Liquidez Seca, Liquidez Corrente e Uquidez Geral. Todos sao 

extraidos a partir de contas presentes no balan9o patrimonial e em suma, permitem 

que seja avaliada a capacidade financeira da empresa para satisfazer seus 

compromissos com terceiros. 
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De acordo com Silva (1999, p.266): "No geral, a liquidez decorre da 

capacidade de a empresa ser lucrativa, da administra<;ao de seu ciclo financeiro e 

das suas decisoes estrategicas de investimento e financiamento". 

Atraves do calculo da liquidez imediata e possivel perceber, num dado 

momento, quanto a empresa tern disponivel em caixa para saldar suas dividas de 

curto prazo. Ja a liquidez seca apresenta quando a empresa tern em 

disponibilidades (caixa, bancos), aplica<;oes financeiras de curto prazo e clientes, 

para fazer face ao seu passivo circulante. (SILVA, 1999, p.272). 

A liquidez corrente mede quanto a empresa possui de bens e direitos a curto 

prazo para saldar suas dividas de mesmo prazo. Por utilizar os mesmos dados que 

medem o Capital Circulante Uquido (Ativo Circulante e Passivo Circulante), possui 

uma rela<;ao direta com este. Segundo Matarazzo (1998, p.175): "quando a Liquidez 

Corrente e superior a 1, o excesso em rela<;ao ao 1 deve-se a existencia do Capital 

Circulante Uquido." 

Por fim, dentro da analise financeira temos a liquidez geral, que, conforme 

Padoveze (2000, p.152), tern como objetivo verificar a capacidade de pagamento, 

considerando as condi<;oes totais de saldos a receber e a realizar, contra os valores 

a pagar de curto e Iongo prazo. 

Silva (1999, p.274) cita alguns fatores que devem ser examinados quando da 

analise da liquidez geral e seca, por exemplo: 

• 0 passive circulante e sempre liquido e certo, como risco de 
eventuais compromissos nao serem registrados ou serem 
registrados a menor. 

• Caixa e bancos nao devem ser itens expressivos; se forem, 
precisam ser examinados pelo analista; empresas que nao tern 
seriedade na elaboragao das demonstragoes financeiras usam a 
conta caixa como urn tipo de "conta de fechamento". 

• As aplicagoes financeiras de curta prazo podem ser 
representadas por titulos de boa qualidade ou por papeis 
emitidos por instituigoes de alto risco, que, caso venham a 
quebrar ou sofrer intervengao do Banco Central do Brasil 
(Bacen), terao problemas de realizagao. 

• As duplicatas a receber lfquidas apresentam o risco de 
credito representado pela carteira de clientes da empresa, sendo 
importante conhecermos o volume de atrasos, os prazos de 
recebimento e os principais clientes. 
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Na analise estrutural, encontram-se os indices de Participagao do Capital de 

Terceiros, Composigao do Endividamento e lmobilizagao do Patrimonio Uquido. 

Estes indicadores permitem avaliar as decisoes estrategicas da empresa em relagao 

a investimento e financiamento e demonstra que sao afetados pelas politicas 

operacionais e pela capacidade de geragao de Iuera da empresa. (SILVA 1999, 

p.254) 

0 fndice de participagao de capital de terceiros, tambem chamado de Grau de 

Endividamento, segundo Matarazzo (1998, p.160), relaciona as duas grandes fontes 

de recursos da empresa e e urn indicador de risco ou dependencia de terceiros; 

quanta maior for o fndice, menor a liberdade de decisoes financeiras da instituigao. 

A composigao do endividamento mostra qual o percentual das exigibilidades 

que deve ser pago a curta prazo. Pode-se dizer que se este indicador diminuir, o 

perfil da divida melhora. 

Para realizar a analise do indice de imobilizagao do patrimonio liquido, Silva 

(1999, p.256) cita alguns itens que devem ser considerados como, por exemplo: 

participagao de cada grupo do ativo permanente, diferido expressive, investimentos 

em coligadas/controladas, detalhes dos equipamentos do imobilizado, motive que 

causou a variagao do patrimonio liquido. 

Dentro da analise economica, como demonstrado no Quadro 1, estao 

presentes os indices de Margem Uquida, Rentabilidade do Ativo, Rentabilidade do 

Patrimonio Uquido e Giro do Ativo. Este grupo nos indica qual a rentabilidade da 

empresa analisada e, segundo Silva (1999, p.232), tambem podem ser 

denominados indices de retorno ou de lucratividade. 

A margem liquida e urn indicador bastante utilizado pelas empresas, pois 

indica qual foi o retorno sabre as vendas que ela obteve com base no Iuera do 

exercicio. Este fndice demonstra quanta a empresa conseguiu de Iuera para cada 

100 reais que vendeu. 

No calculo da rentabilidade do ativo, se compara o Iuera liquido com o 

investimento total. Conforme Matarazzo (1998, p 185), e uma medida do 

desempenho comparative da empresa ano a ano, mostra o potencial de geragao de 

Iuera da parte da empresa, ou seja, sua capacidade em gerar Iuera liquido e 

capitalizar -se. 

A rentabilidade do patrimonio liquido ao comparar o Iuera com o patrimonio, 

representa quanta foi a rentabilidade do capital que os s6cios investiram no 
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empreendimento, ou qual a taxa de rendimento do capital proprio; e o indicador 

definitive da rentabilidade do investimento proprio, ou seja, quanto os socios 

ganharam. (PADOVEZE, 2000, p.160). 

0 giro do ativo mostra a rela9ao direta do volume de vendas com o 

investimento total da empresa. Pode ser considerado como urn dos principais 

indicadores da atividade da corpora9ao e tambem recebe a denomina9ao de 

produtividade. A queda do giro do ativo pode ter influencia externa, Matarazzo 

(1998, p.183) cita diferentes causas: retra9ao do mercado como urn todo, perda da 

participa9ao de mercado, estrategia da empresa. 

A analise atraves dos indices apresentados complementa o estudo tradicional 

da situa9ao financeira e economica da empresa. Entretanto nao devem ser vistos 

separadamente, pois podem gerar uma conclusao equivocada, em conjunto 

permitem que se avalie melhor a empresa como urn todo. 

A compara9ao dos indices com ode outras empresas concorrentes, fornece 

uma visao geral de como ela esta inserida no mercado. Assim se analisa tambem 

quais sao seus pontes fortes e quais as areas de potenciais riscos que o 

administrador da empresa deve se ater. 

3.3 Analise Dinamica - 0 Modelo Fleuriet 

Segundo Fleuriet (2003, p. 7) ha contas que em uma analise de curto prazo, 

podem ser consideradas "permanentes ou nao ciclicas". Outras estao relacionadas 

com o ciclo operacional do neg6cio e apresentam urn movimento "continuo e 

ciclico". Por tim, existem contas que nao estao diretamente relacionadas com a 

opera9ao, apresentando movimento "descontinuo e erratico". 

No Modele Fleuriet as contas sao classificadas em tres grupos, conforme o 

tempo que levam para realizar urn ciclo: Contas Erraticas, Contas Ciclicas e Contas 

Nao Ciclicas. 

0 Ativo Circulante se divide em Ativo Circulante Financeiro, onde estao 

presentes as contas caixa, bancos e aplica9oes financeiras, e Ativo Circulante 

Ciclico, que agrupa as contas relacionadas as atividades operacionais da empresa, 

como estoques e duplicatas a receber. 

0 Passive Circulante se divide em Passive Circulante Oneroso e Passive 

Circulante Ciclico. 0 Circulante Oneroso e composto por contas como emprestimos, 

financiamentos bancarios, duplicatas descontadas e dividendos. No Ciclico temos as 
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obriga<;oes de curto prazo relacionadas com seu ciclo operacional, ou seja, 

fornecedores, salaries, etc. 

0 Ativo Nao Circulante e composto pelo Realizavel a Longo Prazo e pelo 

Permanente. No Passive Nao Circulante estao os recursos de terceiros de Iongo 

prazo e os recursos pr6prios. 

Este metodo avalia a situa<;ao financeira das empresas de forma pratica e 

rapida ao classificar os balan<;os dentro de urn dos seis tipos propostos por Fleuriet, 

sendo que quatro sao os mais utilizados. 

3.3.1 Capital de Giro 

0 Capital de Giro na visao tradicional tambem e definido como o Capital 

Circulante Uquido, cuja formula e: 

CCL = ativo circulante - passive circulante 

No Modelo de Fleuriet e demonstrada uma nova visao para este conceito tao 

freqOentemente utilizado. Os valores sao os mesmos, porem a forma de calculo e 

feita de maneira distinta. 

Segundo Fleuriet (2003, p.11 ): "Oenomina-se "ativo permanente" as contas 

nao ciclicas do ativo e "passive permanente" as contas nao ciclicas do passive. 

Oefine-se como Capital de Giro (COG) a diferen<;a entre o passive permanente eo 

ativo permanente". 

COG = passive permanente - ativo permanente 

0 Capital de Giro apresenta-se estavel ao Iongo do tempo, mas diminui 

quando a empresa realiza novos investimentos em bens do ativo permanente. 

Entretanto, esses investimentos sao, em geral, realizados por meio de 

Autofinanciamento, emprestimos em Iongo prazo, e aumentos de capital em 

dinheiro, este aumento do passive permanente provoca urn aumento do Capital de 

Giro, compensando a diminui<;ao provocada por aqueles novos investimentos. 

(FLEURIET, 2003, p.13.) 
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De acordo com Braga (1991, p.12): "0 CCL negative indica que a empresa 

esta financiando ativos nao circulantes com dividas de curto prazo, revelando 

desequillbrio entre as fontes e as aplica<;oes de recursos". 

Entretanto, segundo Fleuriet (2003, p.13), embora esta condi<;ao aumente o 

risco de insolvencia, a empresa podera se desenvolver se sua Necessidade de 

Capital de Giro for negativa. 

3.3.2 Necessidade de Capital de Giro 

Conforme Fleuriet (2003, p. 7) no ciclo financeiro, quando as saidas de caixa 

ocorrem antes das entradas de caixa, a opera<;ao da empresa cria uma necessidade 

de aplica<;ao permanente de fundos, que se evidencia no balan<;o por uma diferen<;a 

positiva entre o valor das contas ciclicas do ativo e das contas ciclicas do passive. 

Denomina-se de Necessidade de Capital de Giro (NCG) esta aplica<;ao permanente 

de fundos. 

Chamando-se de "ativo ciclico" a soma das contas ciclicas do ativo e de 

"passive ciclico" a soma das contas ciclicas do passive, a Necessidade de Capital de 

Giro define-se pela expressao: 

NCG = ativo ciclico- passive ciclico 

tmportante ressaltar que o NCG foi urn conceito criado, nao e uma formula 

definida legalmente pela legisla<;ao contabil. De acordo com Fleuriet (2003, p.9), a 

Necessidade de Capital de Giro depende da natureza e do nivel de atividade dos 

neg6cios da empresa, apesar de ser muito sensivel as modifica<;oes, que ocorrem 

no ambiente economico em que a empresa atua, como redu<;ao de credito de 

fornecedores e aumento de estoques a curto prazo. 

A NCG pode ser negativa, quando, no ciclo financeiro, as saidas de caixa 

ocorrem depois das entradas de caixa; o passive ciclico torna-se maior que o ativo 

ciclico, constituindo-se em fonte de fundos para a empresa. Se positiva, reflete uma 

aplica<;ao permanente de fundos que, normalmente, deve ser financiada com os 

fundos permanentes utilizados pela empresa. 0 risco de insolvencia aumenta 

quando a Necessidade de Capital de Giro e financiada com recursos de curto prazo. 

(FLEURIET, 2000, p.11). 
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A Necessidade de Capital de Giro tambem e conhecida como lnvestimento 

Operacional em Giro, segundo Braga (1991, p. 10): "Correspondendo a diferen<;a 

entre o ACC, e o PCC, o lOG e fundamentalmente determinado pelo nivel das 

atividades operacionais da empresa e pelos pre<;os medias de estocagem, de 

cobran<;a e de pagamento dos fornecedores e das demais despesas operacionais.". 

3.3.3 Saldo de Tesouraria 

Segundo Fleuriet (2003, p.13): "Denomina-se 'ativo erratico' e 'passivo 

erratico' as contas circulantes que nao estao diretamente ligadas a opera<;ao e cujos 

valores se alteram de forma aleat6ria. 0 Saldo de Tesouraria (T) define-se como a 

diferen<;a entre o ativo e o passivo erraticos". 

T = ativo erratico - passivo erratico 

Se o Capital de Giro da empresa for insuficiente para financiar a Necessidade 

de Capital de Giro, consequentemente o seu Saldo de Tesouraria sera negativo. 

No caso de urn Saldo de T esouraria negativo, o passivo erratico sera maior 

do que o ativo erratico, o que indica que a empresa financia parte da Necessidade 

de Capital de Giro e/ou ativo permanente com fundos de curta prazo, aumentando 

seu risco de insolvencia. 

T odavia, o Sal do de T esouraria positivo nao significa necessariamente urn a 

condi<;ao favoravel para as empresas, pode inclusive expressar que a empresa nao 

esta aproveitando as oportunidades de investimento propiciadas por sua estrutura 

financeira, situa<;ao em que o Saldo de Tesouraria aumenta por falta de uma 

estrategia dinamica de investimentos. (FLEURIET, 2003, p.14). 

3.3.4 Autofinanciamento 

De acordo com Braga (1991, p.13): 

A analise das possiveis configura96es entre o CCL, lOG e o T, 
evidenciou que uma situa9ao financeira s61ida implica na 
manuten9ao de CCL positive e maior do que o lOG. Desta forma 
ocorrendo lOG positive, o CCL seria suficiente para financia-lo e 
ainda gerar urn saldo positive de tesouraria (CCL> 0, lOG> 0, CCL 
>lOGe T > 0). 
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0 Capital Circulante Uquido pode se expandir atraves dos lucros retidos, 

desde que estes nao sejam desviados para o financiamento de novos ativos nao 

circulantes. Caso a empresa seja capaz de captar recursos a Iongo prazo suficientes 

para financiar suas aquisi<;Oes de ativos permanentes, os recursos gerados pelas 

opera9oes poderao ser integralmente reaplicados no capital de giro. (BRAGA, 1991, 

p 13). 

0 mecanismo capaz de impulsionar o aumento do Capital Circulante Uquido 

e o Autofinanciamento, uma das fontes de recursos mais importantes da empresa. 

Seu resultado advem do Lucro Uquido ajustado pela soma da deprecia9ao, 

amortiza9ao e exaustao, subtrafdo dos dividendos do exercfcio. 

De acordo com Fleuriet (2003, p.18), o Autofinanciamento pode ser 

considerado o motor da empresa, pois e a parcela de recursos livres, gerada pela 

mesma, capaz de financiar os investimentos e as adapta9oes necessarias para 

manter o crescimento equilibrado das opera9oes da organiza9ao em um ambiente 

de concorrencia. 

0 Autofinanciamento funciona como um moderador do nfvel de investimento 

que a empresa pode realizar, evitando aplica9oes excessivas a Iongo prazo, ou seja, 

evitando diminui9oes do COG desproporcionais aos niveis do autofinanciamento ou 

da NCG. 

0 autofinanciamento da Necessidade de Capital de Giro apresenta a seguinte 

sequencia: 

Lucro Uquido 
+ Deprecia9ao, 
amortiza9ao e Aumento Autofinanciamento 
exaustao do CCL do lOG 
(-) Dividendos do 
exercfcio 

Fonte: BRAGA (1991, p.14) 

3.3.5 Efeito Tesoura 

0 Efeito Tesoura ou Overtrade, segundo Braga (1991, p.15) acontece quando 

uma empresa expande seu nfvel de opera9oes e vendas sem o devido suporte para 

financiar o aumento do capital de giro. 
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Este Efeito Tesoura decorre da rela9ao entre o lnvestimento Operacional em 

Giro e o Capital Circulante Uquido. Case o CCL seja maier que o lOG, e este tenha 

apresentado um declinio constante acompanhado pelo crescimento do lOG, a 

empresa esta prestes a atingir o efeito tesoura, e a partir deste memento, se a 

situa9ao nao se inverter, ela tera valores de CCL menores do que o lOG. 

Segundo Fleuriet (2003, p.18) o Efeito Tesoura ocorre, principalmente, 

quando as vendas da empresa crescem a taxas elevadas e a rela9ao entre o 

quociente NCG sobre vendas e mais elevada do que a rela9ao do 

Autofinanciamento sobre vendas. 

L1NCG > Autofinanciamento = tendencia ao Efeito Tesoura. 

Vendas Vendas 

Partindo da equa9ao acima, conclui-se que diversas razoes podem levar ao 

efeito tesoura, como redu9ao das vendas, prejuizos operacionais ou baixa gera9ao 

de lucros, investimentos de valor elevado com retorno a Iongo prazo ou com baixo 

retorno, elevado ciclo financeiro, entre outras. 

De modo geral, independente de outros fatores, para Fleuriet (2003, p.38), a 

fim de manter o equillbrio do Saldo de Tesouraria, e evitar o efeito tesoura, a regra 

basica e que o crescimento da Necessidade de Capital de Giro em rela9ao as 

vendas nao deve ser superior a taxa de Autofinanciamento da empresa. 

Grafico Efeito T esoura 

lOG xCCL 

1 2 3 4 
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3.3.6 Tipos de Balan~os 

Na analise dinamica financeira ha a classifica<;ao dos balan<;os em seis tipos 

diferentes, de acordo com os conceitos de Capital de Giro (COG), Necessidade de 

Capital de Giro (NCG) e Saldo de Tesouraria (T). Neste trabalho serao apresentados 

os quatro tipos que aparecem com maier freqoemcia. 

No Tipo I, a Necessidade de Capital de Giro e maier do que o Capital de Giro, 

consequentemente o Saldo de Tesouraria e negative. Os creditos de curto prazo 

financiam parte da Necessidade de Capital de Giro. 

TIPOLOGIAI 

ACF 

ACC 

ANC 

Fonte: adaptado de Braga (1991). 

PCO 

PCC 

PNC 

CCL>O 
NCG<O 

ST>O 
ST>CCL>NCG 

De acordo com Braga (1991, p.11), a tipologia I reflete uma situa<;ao 

financeira de excelente liquidez, porem a empresa tera urn ciclo financeiro muito 

reduzido, apresentando alto grau de sensibilidade as flutua<;oes das vendas. 

Fleuriet (2003, p.16) relata que nao se trata de uma situa<;ao grave quando a 

Necessidade de Capital de Giro apresenta-se temporariamente elevada, como no 

case de supermercados que prolongam a estocagem de produtos, a fim de se 

beneficiarem de urn aumento nos pre<;os de vendas. Todavia, a liquidez da empresa 

estara amea<;ada case seus creditos a curto prazo nao sejam renovados. 
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0 Tipo II, segundo Fleuriet (2003, p.16) revela uma estrutura financeira s61ida, 

pois a empresa dispoe de urn Saldo de Tesouraria positivo, que lhe permite 

enfrentar aumentos temporarios da Necessidade de Capital de Giro. 

TIPOLOGIA II 

ACF 

ACC 

ANC 

Fonte: adaptado de Braga (1991). 

PCO 

PCC 

PNC 

CCL>O 
NCG>O 

ST>O 

ST<CCL e ST=NCG 

Mesmo apresentando uma situa<;ao financeira salida, a empresa precisa ficar 

atenta ao seu volume de vendas. Conforme Braga ( 1991, p.11 ): "urn aumento 

grande e repentino das vendas fara com que o grande crescimento do lOG absorva 

todas as disponibilidades e demande novos emprestimos de curto prazo, tornando T 

negativo e, consequentemente, desestabilizando a estrutura finance ira da empresa". 

0 Tipo Ill indica uma situa<;ao financeira insatisfat6ria, empresas com esta 

estrutura dependem muito de emprestimos de curto prazo para financiar suas 

opera<;oes. (BRAGA, 1991, p. 12) 



TIPOLOGIA Ill 

ACF 

ACC 

ANC 

Fonte: adaptado de Braga (1991). 
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De acordo com Fleuriet (2003, p.16), empresas com balan<;os semelhantes a 

estes tendem a desaparecer ou sobrevivem gra<;as a ajuda do Estado; apresentam 

risco de insolvencia elevado, pois financiam suas aplica<;oes permanentes com 

fundos de curto prazo que pedem nae ser renevades. 

No Tipe IV, a empresa apresenta alem do Saldo de Teseuraria negative, urn 

Capital de Giro negative. 

TIPOLeGIA IV 

ACF 

ACC 

ANC 

Fonte: adaptado de Braga (1991). 
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PNC 
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leG>O 
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ST<CCL<NCG 
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Segundo Braga (1991, p.12), esta situac;ao financeira e considerada pessima, 

tipico de empresas privadas que estao a beira da falencia ou empresas estatais mal 

administradas; as estatais com esta estrutura sobrevivem devido aos. recursos 

injetados pelo governo, ou por contarem com fluxo regular de receitas operacionais, 

no caso de monop61io de mercado. 

A maior parte das empresas que apresenta balanc;o do Tipo IV se dedica a 

distribuic;ao de mercadorias vendidas a vista e adquiridas a prazo, como os 

supermercados, cuja posic;ao financeira e excelente quando as vendas aumentam, 

mas pode tornar-se preocupante quando diminuem. (FLEURIET, 2003, p.16) 
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4. DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

Este capitulo apresenta os resultados da aplica<;ao das analises economico

financeiras na Natura Cosmeticos S/A nos exercicios de 2003, 2004, 2005, 2006 e 

2007. 

Antes de serem executadas as analises vertical e horizontal, as 

demonstrac;:oes financeiras retiradas do site da CVM foram reclassificadas (conforme 

anexos 2 e 3). Alem disso, o Balanc;:o Patrimonial e a Demonstrac;:ao do Resultado 

do Exercicio foram atualizados de acordo como indice do IGP-M (anexo 5 e anexo 

6, respectivamente). 

4.1 Analise Vertical 

A analise vertical do Balanc;:o Patrimonial da Natura (anexo 7) apresenta uma 

situac;:ao bastante favoravel a partir de 2004. 

No primeiro exercicio, o Patrimonio Uquido da Natura Cosmeticos S/A 

representava apenas 19% do passive total; no ano seguinte este percentual subiu 

para 51,7%, mantendo-se entre 43% e 48% nos tres anos subseqOentes. Em 

decorrencia da abertura de capital, o Capital Social passou de 8, 7% em 2003 para 

25% das origens de recursos em 2007. 

0 aumento dos recursos pr6prios propiciou o pagamento das dividas de Iongo 

prazo, em 2003 etas representavam 29,9% das fontes de recursos e em 2006 

chegaram a 3,96%. No ultimo ano analisado o exigivel a Iongo prazo subiu para 

10,6%, sendo 7,5% em emprestimos e financiamentos, o maier percentual 

alcanc;:ado ate entao. 

Em 2003 o Circulante correspondia a 51% do total das origens de recursos, 

reduziu para 43,6% no ano seguinte e em 2007 representava 45,52%, sendo os 

fornecedores apenas 2, 78% do total. 

Com relac;:ao as aplicac;:oes de recursos, o Circulante oscilou entre pequenos 

aumentos e diminuic;:oes, e em 2007 representava 45% do total. A conta mais 

representativa neste grupo e a conta de clientes, aumentou sua participac;:ao para 

32,9% em 2007. Os estoques sao representados no balanc;:o consolidado, portanto, 

na controladora, ele possui valores inexpressivos. 

0 Realizavel a Longo Prazo, de 4,5% em 2003, chegou a cair para 1, 7% em 

2005, entretanto, ·no ultimo exercicio representava 3,5% do total de investimentos da 



30 

empresa. Houve urn aumento nas contas de cn§ditos diversos, I R e CSLL diferidos e 

depositos judiciais, ja a conta de creditos com controladas passou a ser 

praticamente nula. 

Nos anos de 2003, 2006 e 2007, o Permanente teve o maier percentual das 

aplica9oes de recursos, sendo 51 ,4 °/o no ultimo a no; este fate nao chega a ser urn 

ponte negative para a companhia porque e uma empresa controlada. 0 grupo mais 

significative e o de lnvestimentos, a conta Participa9oes em Controladas e 
equivalente a 49,2°/o das aplica9oes. 

Atraves dos graficos dos Balan9os Patrimoniais e posslvel visualizar melhor a 

participa9ao de cada grupo de contas do Ativo e do Passive. 

Grafico 1 - Balan9o Patrimonial 2003 

No primeiro ano analisado, pode-se perceber atraves do grafico uma grande 

dependencia do capital de terceiros. Os recursos do circulante financiam todas as 

aplica9oes do circulante e do realizavel a Iongo prazo, e ainda parte do permanente, 

o que nao e uma situa9ao favoravel para a empresa, pois indica que a maier parte 

de suas dlvidas sao de curto prazo e se tivesse que quita-las hoje teria que utilizar 

inclusive do seu permanente. 
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Grafico 2 - Balan9o Patrimonial 2004 

Em 2004, a Natura apresenta uma melhor disposi9ao nas contas do Balan9o 

Patrimonial. Os recursos de curto prazo sao completamente absorvidos pelas 

aplica96es de curto prazo. Os recursos pr6prios sao aplicados no circulante, no 

realizavel a Iongo prazo e a maier parte no permanente. 

Grafico 3 - Balan9o Patrimonial 2005 

No ano de 2005, analisando apenas o grafico, a situa9ao da empresa 

aparentemente nao era tao favoravel quanto a do ano anterior. Todos os recursos 

pr6prios foram aplicados no permanente, entretanto, por tratar -se de uma 

controladora, este fato nao e negative para a empresa. Como citado anteriormente, 
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as aplica96es correspondem a investimentos na forma de participa96es em 

controladas. 

Grafico 4 - Balan9o Patrimonial 2006 

PC; 48% 

Novamente, no ana de 2006, a Natura apresenta toda sua riqueza propria 

investida no permanente; como ja explicado antes, neste caso especifico esta 

constata9ao nao e urn fator negative para a empresa. Contudo, o fato da empresa 

ter apresentado capital de terceiros de curta prazo maior do que seu suas aplica96es 

de mesmo prazo gera urn capital circulante Hquido negativo, o que poderia lhe trazer 

problemas de caixa a curta prazo. 
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Grafico 5 - Balan<;o Patrimonial 2007 

No ultimo ano estudado, a empresa aumentou suas dividas de Iongo prazo, o 

que ajudou a melhorar seu capital circulante liquido, porem pode ser preocupante o 

fato de ela ter diminuido seu percentual de recursos pr6prios. 

Analisando os cinco exercicios em conjunto, percebe-se que a mudan<;a 

drastica na estrutura do Balan<;o Patrimonial da Natura ocorreu no ano de 2004, 

quando seus recursos pr6prios aumentaram 33 pontes percentuais, passando de 

19°/o para 52°/o. Este crescimento advem da abertura de capital da empresa que 

ocorreu neste ano. Em geral, a situa<;ao manteve-se favoravel nos exercicios 

seguintes. 

A analise vertical da Demonstra<;ao do Resultado do Exercicio da Natura 

Cosmeticos S/A (anexo 8) mostra que o Gusto de Bens Vendidos, que era de 45°/o 

em 2003, decresceu e de 2004 a 2007 passou a girar em torno de 40o/o da Receita 

Liquida. 

Em todo o periodo estudado, o maier percentual das dedu<;oes do Resultado 

Brute se concentrou nas despesas com vend as; em 2007 representava 26, 7°/o da 

Receita Liquida de Vendas. Em segundo Iugar estao as despesas gerais e 

administrativas, no mesmo ano somaram 15°/o. 

Em 2005 o Resultado Operacional chegou a alcan<;ar 21 ,35°/o da Receita 

Liquida, porem em 2007 este percentual diminuiu para 18,26°/o. 
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A Natura apresentava um Lucro Liquido de apenas 4,65% da Receita Uquida 

em 2003. Entretanto, nos tres anos seguintes ele ja passa a representar 16%, um 

dos pontos fortes da companhia. 

Em comparac;ao com o ano anterior, o Lucro Uquido do exercfcio de 2007 

diminuiu tanto em valores nominais como em percentual, mas continua sendo um 

numero favoravel para a empresa, 14,4% da Receita Uquida de Vendas. 

Atraves da analise das demonstrac;oes financeiras, observa-se que a Natura 

teve um crescimento extraordinario ap6s a abertura de capital. Entretanto, percebe

se que a empresa nao esta capitalizando a maior parte do seu lucro, o que em parte 

se explica, conforme notas explicativas, pela sua politica de distribuic;ao de 

dividendos. 

4.2 Analise Horizontal 

A analise horizontal das demonstrac;oes financeiras complementa o estudo da 

analise vertical. Para fins de avaliac;ao foi utilizado como base o primeiro ano do 

perfodo estudado, 2003. 

Primeiramente analisando o Balanc;o Patrimonial (anexo 7), verifica-se que 

seu patrimonio bruto quase dobrou em cinco anos. Este fato tambem se explica pelo 

fato da empresa ter passado de companhia fechada para companhia aberta em 

2004. 

A conta de disponibilidades chegou a quadruplicar em 2005. Contudo, nos 

anos seguintes este valor diminuiu, demonstrando que a companhia redirecionou 

seus recursos para reduc;ao de obrigac;oes e investimentos nas controladas. 

Quanto aos valores realizaveis a curto prazo, observa-se que a conta de 

Clientes cresceu de tal forma que em 2007 chegou a dobrar o seu valor. Uma 

analise criteriosa da carteira de clientes se faz necessaria para avaliar potenciais 

riscos que a empresa possa ter. 

0 Realizavel a Longo Prazo cresceu 270%, porem continua sendo pouco 

representativo, como demonstrado na analise vertical. 

No permanente, o grupo que mais cresceu foi o lntangivel, contudo ainda nao 

alcanc;ou nem 1% do ativo. A conta Participac;oes em Controladas, que constitui o 

total do grupo lnvestimentos, aumentou 183% de 2003 para 2007. 
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Conforme notas explicativas (anexo 10), as participa9oes em controladas 

giram em torno de 98% a 100%, a exce9ao da Ybios. Segue lista das empresas 

controladas: 

Participa9ao direta: 

• Industria e Comercio de Cosmeticos Natura Ltda. 

• Natura Cosmeticos S.A. -Chile 

• Natura Cosmeticos S.A.- Peru 

• Natura Cosmeticos S.A.- Argentina 

• Natura Brasil Cosmetica Ltda. - Portugal 

• Nova Flora Participa96es Ltda. 

• Natura lnova9ao e Tecnologia de Produtos Ltda. 

• Natura Europa SAS 

• Natura Cosmeticos y Servicios de Mexico, S.A. de C.V. 

• Natura Cosmeticos de Mexico, S.A. de C.V. 

• Natura Distribuidora de Mexico, S.A. de C.V. 

• Natura Cosmeticos C.A. - Venezuela 

• Natura Cosmeticos Ltda. - Colombia 

• Natura Cosmetics USA Co. 

Participa9ao indireta: 

• Natura Logistica e Servi9os Ltda. 

• Flora Medicinal J. Monteiro da Silva Ltda. 

• Ybios S.A. 

Quanto as origens de recursos, os Emprestimos e Financiamentos foram 

reduzidos ap6s 2003, tanto de curto prazo como de Iongo prazo, em decorrencia de 

recursos advindos da capitaliza9ao. Em 2007, a empresa novamente captou 

recursos desta forma; comparando com o ano-base, as dlvidas de curto prazo 

aumentaram 33%, as de Iongo prazo 199%. 

Os recursos pr6prios quadruplicaram em cinco anos. 0 Capital Social cresceu 

em propor9ao ainda maior, o que e outro ponto positive para a empresa; em 2007 

ele alcan9ou o lndice de 550,4. Naturalmente, a companhia tambem aumentou suas 

Reservas, no ultimo ano analisado elas chegaram a 351% do que eram em 2003. 
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Na analise horizontal da Demonstra9ao do Resultado do Exerdcio (anexo 8), 

verifica-se mais uma vez o quanto a abertura de capital foi importante para a 

companhia. A Receita Liquida de Vendas em cinco anos aumentou 76%, sendo que 

as dedu9oes aumentaram em menor propor9ao, 65,5%. 

Avaliando a Receita Liquida do periodo, a evolu9ao foi ainda maior, 80% de 

2007 para 2003, enquanto o Gusto de Bens Vendidos aumentou apenas em 54%; 

esta despesa inclusive diminuiu se comparada com 2006. Novamente constata-se 

que a empresa teve como ponto positive o crescimento de suas receitas em 

propor9ao maior do que o de suas despesas. 

0 Resultado Bruto da Natura duplicou em 2007 em rela9ao a 2003, porem as 

Despesas Gerais e Administrativas subiram 153%. A empresa deve ficar atenta a 

este fato e avaliar porque essas despesas cresceram tao significativamente a partir 

de 2004, mais do que seu Resultado Bruto. 

0 lucro Hquido foi o valor que mais cresceu proporcionalmente. Em 2004 ja 

era equivalente a quatro vezes o lucro do exerdcio de 2003, no ano de 2006 chegou 

a ser igual a seis vezes. Em 2007, comparado como ano anterior, o lucro diminuiu, 

porem continuava sendo urn excelente resultado para a empresa, aproximadamente 

R$ 457 milhoes. 

0 Resultado da Equivalencia Patrimonial foi favoravel para a empresa apenas 

em 2003 e 2006, sendo inclusive negative em 2005 e 2007. Nas notas explicativas 

(anexo 10) consta que oito das doze controladas diretas apresentaram resultado 

negative em 2007, o que e urn ponto negative para a companhia, entretanto ha que 

se considerar que, segundo informa96es do site da empresa, cinco controladas 

iniciaram suas opera9oes recentemente, sen do tres em 2007. 

A rela9ao dos lnvestimentos quanto ao Resultado com Equivalencia 

Patrimonial seria outro fator negative, pois as participa9oes em controladas 

aumentaram e o resultado nao, fazendo com que o retorno do investimento 

alcan9asse resultados positives apenas em 2003 e 2006, sendo de 6% e 4%, 

respectivamente. 

4.3 Analise atraves de indices 

Na analise atraves de indices foram avaliados os resultados que a Natura 

Cosmeticos S/A apresentou nos exercicios de 2003 a 2007. Conforme quadro 

abaixo: 
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Quadro 2 -lndicadores economico-financeiros Natura Cosmeticos S/A 
' ~ ··-- ·-·-----.-- ------- ~ ~- ---~----~--~---- .. -- ---------- --------- ----- ------------ ------- ---- -------

Denomina~3o FOrmulas 31112.'2003 31i12Fl004 31;12!2005 31!1212006 31/12/2007 

" liquidez lmediata Oisponfvel/ Passivo Circulante 0,17 0,50 0,49 0,21 0,15 
·i 
;: 
~ Liquidez Seca AC- Estoques/ Passivo Circulante 0,83 1,20 1,09 0,85 0,95 

u:: .. Liquidez Corrente Ativo Circulante/ Passivo Circulante 0,83 1,20 1,09 0,89 0,99 :! 
~ li<Juidez Geral AC. + RLPI PC + ELP 0,58 1,12 0,98 0,87 0,87 

Pmticipa~ao do 

g Capital de Capital de 3°/ Patrimonio Uquido 426,50% 93,48% 123,13% 105,19% 128,03% 

~ Terceiros 
.: 

Composi~iio do "' Passivo Circulante/Capital de 3" 63,12% 90,25% 87,50% 92,27% 81,07% w 
Endividamento " ~ lmobilizafiio do 

.a: PatrimOnio Ativo Permanents/ Patrimonio Uquido 280,10% 88,46% 102,17% 113,24% 117,27% 
li<tuido 

Margem Liquida Lucro Liquido/ Vendas liquidas 4,65% 15,97% 16,51% 16,21% 14,42% 

"' .:: 
Rentabilidade do = Lucro Liquido/Ativo medio 34,11% 35,60% 34,73% 30,70% ;; Ativo = .. 
Rentabilidade do " w 

:J: Patrimonio Lucro Liquidol Patrimonio Uq. Medio 93% 75% 74% 66% 

~ Li<tnido 

< 
Giro do Ativo Vendas Liquidas! Ativo Medio 2,136 2,156 2,142 2,129 

Na analise financeira, os indicadores apresentaram resultados superiores aos 

de 2003, com excec;ao da liquidez imediata em 2007. Ainda sim, a companhia nao 

demonstra ter urn born lndice de liquidez atualmente. 

A liquidez imediata indica que a empresa tinha 0,50 centavos para cada real 

no passivo circulante, caindo para 0,15 em 2007. Nao necessariamente esta queda 

significa que a situac;ao da empresa piorou, vista que em 2004 e 2005 seu 

Disponfvel era muito alto, o que nao e aconselhavel para as empresas em geral. 

Em 2007, a liquidez seca evidencia que a empresa possula 0,95 de ativo 

Hquido para saldar cada real de dfvida de curta prazo. Ja a liquidez corrente mostra 

que havia 0,99 no circulante para saldar esta dfvida, ou seja, a companhia poderia 

honrar seus compromissos de curta prazo. 

A liquidez geral e inferior a liquidez Corrente, pais 0 capital de terceiros a 

Iongo prazo e superior ao Realizavel a Longo Prazo. 0 indice decresce a partir de 

2004, chegando a 0,87 em 2007, o que e ruim para a empresa, pais demonstra que 

talvez ela nao seja capaz de quitar suas dlvidas a Iongo prazo. 

Atraves da analise estrutural, verificou-se que a empresa mantem uma grande 

relac;ao de dependencia do capital de terceiros. Em 2003 a Participac;ao do Capital 

de Terceiros era 426%, extremamente alta; melhorou ap6s a abertura de capital e 
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em 2007 era 128%, indicando que a companhia possui pouca liberdade nas 

decisoes financeiras. 

Em todos os exercfcios, a maior parte das dfvidas e de curto prazo, sendo de 

81% em 2007. Este numero poderia ser preocupante para a empresa, contudo, 

analisando a fundo a composi<;ao dos compromissos de curto prazo, avalia-se que 

as contas com os valores mais expressivos sao Dividendos a Pagar e Dfvidas com 

Pessoas Ligadas, representando em media 30% e 20% do circulante, 

respectivamente. 

0 alto valor de Dividendos a Pagar, conforme Relat6rio da Administra<;ao (site 

www.natura.net), explica-se pelo fato de o Conselho de Administra<;ao da Natura 

recomendar que o percentual de distribui<;ao do dividendo nao seja inferior a 45% do 

lucro Hquido anual. Na pratica este percentual tern sido ainda maior, chegando a 

89%, apesar de o estatuto estabelecer dividendo mfnimo obrigat6rio de 30%. 

A lmobiliza<;ao do Patrimonio Uquido e outro fndice que, se avaliado 

individualmente, indicaria uma situa<;ao desfavoravel para a empresa, tendo em vista 

a apresenta<;ao de valores acima de 100%, 117% em 2007. Entretanto, o 

permanente possui valores altos devido ao aumento de suas participa<;oes em 

controladas, o que e compreensivel, considerando que a empresa passou a investir 

mais no mercado externo a partir da abertura de capital. 

A analise economica da Natura apresenta excelentes resultados, 

comprovando que a atividade da empresa e lucrativa e de alta rentabilidade para os 

seus s6cios. 

A Margem Uquida representa o retorno sobre as vendas e, conforme ja 

avaliado nas analises vertical e horizontal, praticamente quadruplicou ap6s a 

abertura de capital em 2004, foi de 4,65% para 16%, e manteve o 6timo resultado 

nos tres exercfcios seguintes. 

A Rentabilidade do Ativo indica que a empresa obteve em media urn ter<;o de 

lucratividade em rela<;ao aos investimentos totais. Este fndice ainda pode melhorar 

caso se aumente a margem liquida ou a produtividade. 

A Rentabilidade do Patrimonio Uquido mostra o quanto o investimento na 

Natura e lucrative para seus acionistas; em 2003, eles chegaram a obter urn retorno 

de 93% do capital investido. Este indice caiu para 66% em 2007, ainda assim 

continua sendo urn investimento de alta rentabilidade. 
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0 Giro do Ativo e outro indice que apresenta bons resultados. Ele demonstrou 

que para cada R$1 ,00 de ativo total, a Natura vendeu entre R$2, 13 e R$2, 16; 

comprovando que a empresa e eficiente na aplicac;ao de seus recursos. Aconselha

se a empresa a buscar o indice padrao de produtividade do segmento de cosmeticos 

para avaliar como ela se encontra dentro do mercado. 

4.4 Analise Dinamica 

Para a realizac;ao da analise dinamica, todas as contas do balanc;o patrimonial 

foram classificadas em contas ciclicas, erraticas - Ativo Circulante Financeiro e 

Passive Circulante Financeiro - ou permanentes - Ativo e Passive Nao Circulantes 

(ver anexo 9). 

Esta classificac;ao das contas permite que seja feito o calculo dos indicadores 

utilizados na analise dinamica, segundo o Modele de Fleuriet. A tabela abaixo 

contem o balanc;o patrimonial, com a classificac;ao das contas de acordo com o 

modele, e os valores encontrados para lOG, CCL eST da Natura Cosmeticos S/A: 

Tabela 1 -lndicadores Analise Dinamica Natura Cosmeticos S/A 

Em todos os exercicios avaliados, o Ativo Circulante Financeiro apresentou 

valores muito inferiores ao Passive Circulante Oneroso, gerando um Saldo de 
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Tesouraria negative. Nao necessariamente este fato e negative para a empresa, 

visto que os valores mais expressivos no Circulante Oneroso sao as contas de 

Dividendos a Pagar e Dividas com Pessoas Ligadas, conforme ja identificado 

anteriormente, alem disso, a estrategia de investimentos da empresa tende a ser 

aumento das participa<;oes em controladas. 

0 Capital Circulante Liquido negative, adicionado a presen<;a do Saldo de 

Tesouraria negative, caracteriza uma situa<;ao financeira considerada pessima de 

acordo com o Modelo de Fleuriet, a situa<;ao era preocupante principalmente em 

2003. 

Em seguida sao apresentados os graficos da empresa segundo a tipologia 

estudada na analise dinamica: 

Grafico 6- Tipologia em 2003 

ACF 
ACC 
ANC 
PCO 
PCC 
PNC 

ST 
lOG 
CCL 

Exercicio 2003 - TIPOLOGIA IV 
Ativo Passivo 

100.608 
172.477 
372.488 

244.518 
85.579 

315.476 

645.573 645.573 

(143.910) ST<O 
86.898 IOG>O 

(57.012) CCL<O 

ST<CCL<NCG 

ANC; 
372.488 

PC.O; 
244.518 . 

PNC; 
315.476 
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Grafico 7 - Tipologia em 2004 

Exercicio 2004 - TIPOLOGIA Ill 
Ativo Passivo 

ACF 205.769 
ACC 238.087 
ANC 402.543 
PCO 260.671 
PCC 108.423 
PNC 477.305 

846.399 846.399 

ST (54.902) ST<O 
lOG 129.664 IOG>O 
CCL 74.762 CCL>O PNC; 

ANC; 477.305 
ST<CCL<NCG 402.543 

Grafico 8- Tipologia em 2005 

Exercicio 2005 - TIPOLOGIA Ill 
Ativo Passivo 

ACF 309.200 
ACC 303.523 ACF; 
ANC 554.852 309.200 
PCO 406.298 
PCC 157.466 
PNC 603.811 

1.167.575 1.167.575 

ST (97.098) ST<O 
lOG 146.057 IOG>O 

ANC; PNC; 
CCL 48.959 CCL>O 

554.852 603.811 

ST<CCL<NCG 

Grafico 9- Tipologia em 2006 
Exercicio 2006 - TIPOLOGIA IV 

Ativo Passivo 
ACF 178.280 
ACC 384.840 
ANC 772.605 PCO; 

PCO 449.641 4:49.641 

PCC 182.203 
PNC 703.881 

1.335.725 1.335.725 

ST (271 .361) ST<O 
lOG 202.637 IOG>O ANC; PNC; 
CCL (68.724) CCL<O 772.605 703.881 

ST<CCL<NCG 
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Grafico 1 0 - Tipologia em 2007 

Exercicio 2007 - TIPOLOGIA IV 
Ativo Passivo 

ACF 160.411 
ACC 541.340 
ANC 856.122 
PCO 529.706 
PCC 179.388 
PNC 848.779 

1.557.873 1.557.873 

ST (369.295) ST<O 
lOG 361 .952 IOG>O ANC; PNC; 
CCL (7.343) CCL<O 856.122 848.779 

ST<CCL<NCG 

Nos cinco anos estudados a Necessidade de Capital de Giro foi positiva, ou 

seja, as safdas de caixa ocorreram antes das entradas de caixa, indicando uma 

aplica<;ao permanente financiada pelos fundos permanentes da empresa. Em 2007 a 

NCG alcan<;ou R$ 362 milhoes. 

Considera-se urn ponte negative da empresa o fate de ela apresentar em 

2007 urn Capital Circulante Lfquido negative, assim como em 2003 e 2006. Nestes 

exercfcios, a empresa nao possufa investimentos de curto prazo suficientes para 

cobrir suas dfvidas de mesmo prazo. Entretanto, se comparado com o ano anterior, 

houve urn aumento bastante significative do CCL, que pede ter side motivado pela 

preocupa<;ao da empresa em aumentar suas aplica<;oes no Circulante. 

A combina<;ao dos indicadores Necessidade de Capital de Giro, Capital 

Circulante de Giro e Saldo de Tesouraria enquadram a Natura Cosmeticos S/A em 

dois tipos de balan<;os: Tipo Ill em 2004 e 2005, e Tipo IV em 2003, 2006 e 2007. 

A tipologia Ill indica uma situa<;ao financeira insabsfat6ria. Nos anos de 2004 

e 2005 a empresa nao tinha recursos operacionais suficientes para a manuten<;ao 

de suas atividades, dependendo, portanto, de fontes de recursos de curto prazo. 

Considerando que a tipologia IV caracteriza uma situa<;ao financeira pessima, 

se analisada individualmente, seria possfvel chegar a conclusao equivocada de que 

a companhia esta em processo de fah~ncia. No entanto, a empresa possui recursos 

pr6prios expressivos, e suas aplica<;oes no Nao Circulante sao maiores que as 

fontes do Nao Circulante apenas por causa das participa<;oes em controladas. Esta 
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situac;ao se explica em parte pelo fato de o grupo Natura continuar investindo no 

mercado externo. 

0 grafico abaixo mostra a evoluc;ao do lOG e do CCL da Natura Cosmeticos 

S/A no decorrer do periodo estudado: 

Grafico 11 - lOG x CCL 
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A empresa tinha o Saldo de Tesouraria negative evoluindo em valores 

absolutes, mais do que a Necessidade de Capital de Giro, a partir de 2004, o que 

demonstra, em conjunto com a analise do grafico apresentado, que o efeito tesoura 

poderia ter acontecido antes desta data, entretanto isso nao ocorreu. 

Em principia, constata-se que a partir de 2007 a situa<;ao tende a ser mais 

favoravel para a empresa, sendo necessaria que ela aumente seu Capital Circulante 

Liquido, de forma que ele cres<;a mais do que o lOG. 

Basicamente existem dois motives que podem ter levado a empresa a 

sustentar uma posic;ao caracteristica do chamado efeito tesoura por tres anos 

consecutivos: alto nivel de imobilizac;ao, com os investimentos em controladas, e o 

grande percentual de dividendos que a empresa distribui. 

Na tabela abaixo temos os valores do Autofinanciamento da Natura 

Cosmeticos S/A de 2003 a 2007: 
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0 Autofinanciamento da empresa tern sido relativamente baixo, ou seja, 

apenas uma pequena parte dos lucros e reinvestida na empresa a partir do exercicio 

de 2004. lsto ocorre porque a distribui<;ao de dividendos alcan<;a urn percentual 

bastante eleva do, chegando acima de 82°/o em 2007, sendo que em 2003 era de 

apenas 30o/o. 

0 Autofinanciamento nao tern aumentado o CCL e consequentemente nao 

tern sido capaz de financiar sua Necessidade de Capital de Giro, o que explica o fato 

de a Natura voltar a recorrer a emprestimos e financiamentos em 2007. 

Esta politica de distribui<;ao de dividendos bastante agressiva pode ser urn 

risco para a empresa, uma vez que ela deixa de reinvestir a maier parte dos seus 

lucros em troca de urn maier beneficia aos seus acionistas. 
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5. CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

Para se conhecer uma empresa a fundo nao basta ter em maos as 

demonstra<_;:oes financeiras, os interessados tambem precisam saber avaliar os 

dados e transforma-los em informa<_;:oes adequadas para tomada de decisoes 

futuras, por isso a importancia das analises nas empresas em geral. 

Atraves da utiliza<_;:ao das analises apresentadas, verificou-se que o fato mais 

marcante para a Natura foi a abertura de capital em 2004, provocando altera<_;:oes 

positivas tanto no seu Balan<_;:o Patrimonial quanto na sua Demonstra<_;:ao do 

Resultado. 

A partir deste memento, a empresa passou a crescer de forma extraordinaria, 

chegando a dobrar de tamanho; de R$ 812 milhoes de patrim6nio brute que tinha 

em 2003, foi para R$ 1,6 bilhoes em 2007. A riqueza propria quadruplicou, passando 

de R$ 154 a R$ 683 milhoes. 

Quante as fontes de recursos, observa-se significativa redu<_;:ao da 

participa<_;:ao do capital de terceiros, em decorrencia do aumento dos recursos 

pr6prios. Em 2003 o capital de terceiros representava 426% do Patrim6nio Uquido. 

Em 2006 esse percentual reduziu-se para 105%, havendo pequeno incremento em 

2007, indicando a tomada de novos recursos de terceiros. 

Houve tambem melhora nos niveis de imobiliza<_;:ao. Em 2003 o indice de 

imobiliza<_;:ao do Patrim6nio Uquido atingiu 280%, sendo que em 2007 esse indice foi 

reduzido para 117%. Embora possa ainda ser entendida como excessivamente 

elevada, a imobiliza<_;:ao dos recursos pr6prios deve ser vista com reservas, pois 

trata-se de controladora. 

Na analise dos periodos estudados, percebe-se que seu maior crescimento 

aconteceu no periodo de 2004 para 2005, naturalmente isto ocorreu por causa da 

entrada no mercado de capitais. No ultimo exercicio, comparado com 2006, a Natura 

teve seu menor crescimento, seu investimento total aumentou em 10%. 

0 lucro Hquido do exercicio de 2006 foi de R$ 498 milhoes, representando 

16% de sua receita Hquida de vendas, seis vezes maior do que o lucro liquido de 

2003, que era de R$82 milhoes. Ainda analisando a rentabilidade, alem da alta 

margem liquida, a empresa apresenta elevado retorno em rela<_;:ao ao Patrim6nio 

Uquido, sendo de 66% em 2007. 
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Pode-se concluir que o incremento dos negoctos, sem que as despesas 

tivessem a mesma evoluc;ao, em especial pela menor dependencia de recursos de 

terceiros, sempre mais onerosos, foram fatores importantes para a melhoria do 

desempenho. lsto fica melhor evidenciado quando analisadas as despesas 

financeiras, que em 2003 representavam R$ 77 milhoes e em 2005 apenas R$ 12 

milhoes. No entanto, com a retomada dos emprestimos, em 2007 essas despesas 

alcanc;aram R$ 32 milhoes. 

No aspecto financeiro, chama a atenc;ao a evoluc;ao da empresa devido a 

significativa capitalizac;ao no ano de 2004, fazendo com que as aplicac;oes 

financeiras atingissem R$ 237 mil hoes no ano de 2005. 

No entanto, a arrojada poHtica de distribuic;ao de dividendos, com o retorno 

aos acionistas de valores muito pr6ximos aos lucros apurados, indica tendencia 

de reduc;ao de liquidez da controladora. Assim, em 2007, houve uma reduc;ao das 

aplicac;oes financeiras e urn crescimento dos emprestimos e financiamentos. As 

dividas para com pessoas ligadas tambem tiveram significative incremento, 

passando de R$ 20 milhoes em 2003 para R$ 145 milhoes em 2007. 

A situac;ao da empresa nao e preocupante, porem e aconselhavel aumentar 

sua liquidez e seu Capital Circulante Uquido cujo resultado foi negative para todos 

os exercicios analisados. Estes indicadores apontam que a Natura se encontra 

abaixo do nivel esperado para uma empresa deste porte. 

Nas fontes de recursos de curto prazo, recomenda-se que seja feito urn 

acompanhamento das contas de Dividendos a Pagar e Dividas com Pessoas 

Ligadas. A abertura de capital e fato recente, portanto e importante avaliar se a 

estrategia da empresa, como o caso da polltica de distribuic;ao de dividendos, pode 

prejudica-la a Iongo prazo. 

Considerando que a empresa tambem esta efetuando investimentos no 

exterior e importante ressaltar a situac;ao atual do pais, que recentemente foi 

declarado como urn pals seguro para se investir e obteve urn grau de investimento 

da agencia de avaliac;ao de rating Standard & Poor's. 

Apesar de o Brasil crescer menos do que alguns paises emergentes, os juros 

baixos, a inflac;ao baixa, a situac;ao s61ida, o crescimento constante e estavel atraem 

os investidores, bern como facilita os neg6cios das empresas brasileiras no exterior, 

condic;ao favoravel para a Natura continuar sua expansao internacional. 
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A empresa se caracteriza como do Tipo IV em 2007, apresenta um ciclo 

financeiro positive, demandando recursos de capital de giro que sao financiados por 

uma composic;ao de recursos de curto e Iongo prazo 

Com relac;ao a esta tipologia, dentro da classificac;ao do modele de Fleuriet, 

nao se aplica a teoria no caso pratico, pois a Natura nao esta em condic;oes de 

insolvencia nem se encontra em uma situac;ao pessima, considera-se apenas uma 

situac;ao de potencial risco. 

Como sugestao para trabalho futuro, recomenda-se a realizac;ao de pesquisa 

criteriosa com outras empresas tambem classificadas como tipo IV para se avaliar a 

validade da teoria proposta por Fleuriet que basicamente considera esta tipologia 

tipica de estatais e empresas em processo de falencia. 

. Em ambas as analises temos que a situac;ao da empresa e positiva no 

aspecto economico, com rentabilidade do ativo elevada, alta margem Hquida e 

elevado giro, entretanto ha ressalvas quanto a sua situac;ao financeira. 

A empresa utiliza recursos do passive nao circulante para financiar atividades 

permanentes, que sao as participac;oes em controladas, o que leva o capital de giro 

a aumentar muito pouco de 2006 para 2007, inclusive ele vinha diminuindo desde 

2004 ate 2006. Os lucros aplicados em investimentos permanentes geram um 

aumento da necessidade de capital de giro. 

Como os aumentos do capital de giro nao foram suficientes para cobrir os 

aumentos da necessidade de capital de giro, houve uma diminuic;ao progressiva do 

saldo de tesouraria, acarretando problemas de liquidez a curto prazo para a 

empresa, conforme tambem explanado na analise dos indices de liquidez. 

E. muito importante a Natura acompanhar a evoluc;ao do seu Saldo de 

Tesouraria, pois ela deve evitar que essa evoluc;ao negativa perdure ao Iongo dos 

anos. 0 seu autofinanciamento nao tem sido capaz de financiar sua Necessidade de 

Capital de Giro, o que explica o fato de ela voltar a recorrer a emprestimos e 

financiamentos em 2007. 

A partir de 2007 a situac;ao tende a ser mais favoravel para a empresa, porem 

ate entao a empresa tinha o Saldo de Tesouraria negative evoluindo em valores 

absolutes, mais do que a Necessidade de Capital de Giro. 0 que demonstra que o 

efeito tesoura ja deveria ter acontecido, entretanto suas variaveis continuavam se 

desenvolvendo da mesma forma. 0 alto nivel de imobilizac;ao, os investimentos 

elevados com retornos a Iongo prazo e a distribuic;ao de alto percentual de 
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dividendos sao os motives que quase levaram a empresa a alcanc;ar o efeito 

tesoura. 

0 aumento da NCG e devido ao aumento do seu Cicio Operacional, 

conseqOencia do crescimento da conta clientes, principalmente no ultimo ano 

estudado. 0 crescimento do saldo negative de tesouraria leva a um aumento da 

dependencia de emprestimos em financiamentos a curto prazo em 2007, o que 

comprova a queda da liquidez, e da rentabilidade. A primeira deve ser considerada 

uma preocupac;ao da empresa, a segunda, entretanto, mantem Indices bastante 

elevados. 

Atraves da comparac;:ao das duas analises, evidencia-se que apresentar 

indicadores de lucratividade positives nao garantem Saldos em Tesouraria tambem 

positives, apesar de haver uma relac;:ao entre eles: ambos estao decrescendo desde 

2005. 0 Cicio Financeiro apresenta-se negative devido a sua politica de distribuic;:ao 

de dividendos e ao valor do endividamento com pessoas ligadas. 

0 alto valor investido nas controladas, ainda nao se justifica pelo baixo 

retorno adquirido ao Iongo do perlodo estudado. A relac;:ao do investimento com o 

resultado da equivalencia patrimonial ainda nao e favoravel, ap6s a abertura de 

capital a empresa obteve no maximo 4% de retorno, em 2006. Contudo, ha que se 

levar em considerac;ao que a empresa esta em processo de expansao internacional, 

muitas das empresas do grupo Natura comec;:aram a operar recentemente, de 2005 

para ca. Aconselha-se fazer um acompanhamento da evoluc;:ao dos neg6cios das 

controladas para verificar a viabilidade desses investimentos no futuro. 
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7. ANEXOS 



ANEXO 1 

Balanco Patrimonial 

NAnJRA COSMETIC OS S/A 
(Reais Mill 
le6.dlao .J'Cor.ft'. ... ,.,,~,-~~-;:.:,~1!1-

1 AtivoTotal 645.573 846.399 1167.575 1.335.725 1.557.873 
1.01 Ativo Ci rculante 273 .085 443.856 612 .723 563.120 701 .751 
1.01 .01 Disponibilidades 57.283 185.287 275.966 133.362 105.571 
10101 .01 Disponfvel 30 .801 26.656 38.882 43.176 15.347 
1.01 .01 .02 Apli ca<;6es financeiras 26.482 158.631 237 084 90.186 90 .224 
1.01 02 Creditos 172.123 236453 302.688 356.181 512 .094 
10102.01 Clientes 172.123 236.453 302 .688 356.181 512 .094 
1.01 .02.02 Credi tos Diversos 0 0 0 0 0 
1.01 .03 Estoques 354 1.634 835 28.659 29 .246 
1.01 .04 Outros 43 .325 20.482 33 .234 44 .918 54 .840 
1.01 .04 .01 Partes relaci onadas 25 .837 833 4 .850 7 .140 12.456 
1.01 .04.02 IRe CSLL diferidos 0 12 .198 16.404 17.860 26 .451 
1.01 .04.03 Impastos a recuperar 11 .750 3 .009 508 1.517 2.022 
1.01 .04.04 Adiantamento a colaboradores 3 .558 4 .084 3 .312 9 .939 2.305 
1.01 .04 .05 Outros creditos 2 .180 358 8.160 8 .462 11 .606 
1.02 Ativo NE!o Ci rculante 372.488 402 .543 554.852 772.605 856.122 
1.02.01 Ativo Realizavel a Lonoo Prazo 29 .046 15 .564 20.249 35.443 54 .944 
1 .02 .01 .01 Creditos D iversos 16.161 14.794 19.242 34 .853 54 .919 
1 .02.01 .01 .01 Valores a receber de acionistas 0 172 130 20 0 
1.02.01.01 .02 Impastos a recuperar 0 876 1.432 1.990 2.370 
1.02 01.01 .03 IRe CSLL diferidos 7 .978 12 .624 17.680 20.692 16.647 
1.02.01 .01 .04 Depositos iudiciais 7 .547 0 0 10.512 35.119 
1.02 01 .01 .05 Incentives fiscais 636 1.122 0 0 0 
1.02 01 .01 .06 Adiantamento a fomecedores 0 0 0 1.639 783 
1.02 .01 .02 Credi tos com Pessoas Ligadas 12.885 770 1.007 590 25 
1.02.01 .02.01 Com Coliaadas e Eauiparadas 3 .382 0 0 0 0 
1.02 .01 .02.02 Com Controladas 9503 770 1.007 590 25 
1.02.01 .02 03 Com Outras Pessoas Lioadas 0 0 0 0 0 
1.02 01 .03 Outros 0 0 0 0 0 
1.0202 Ativo Permanente 343.442 386.979 534 .603 737.162 801 .178 
1.02 02.01 lnvestimentos 332 .698 373.748 516 .929 707.422 766.764 
1 .02.02.01.01 Participacoes Colioadas/Equiparadas 0 0 0 0 
1.02 02.01 .02 ParticipacOes Coliaadas/Eauioaradas-Aaio 0 0 0 0 0 
1.02 02.01 .03 Participa<;6es em Controladas 332 .698 373.748 516 .929 707.422 766.764 
1.02 02.01 .04 Participacoes em Controladas - Aaio 0 0 0 0 
1.02 02.01 .05 Outros lnvestimentos 0 0 0 0 0 
1.02 .02.02 lmobi lizado 8 .870 11 .378 14.415 26.190 27.866 
1.0202.03 lntangivel 1.874 1.853 3 .259 3.550 6.548 
1.0202.04 Diferido 0 0 0 0 0 
2 ,-. Pass1vo Total "' ' ·-'' »' '·~·.; "' 645.573 846.399 ,,,. 1'.167.575 '" 1.335.725 1.557.873 
2 .01 Passive Circulante 330097 369.094 563 .764 631 .844 709 .094 
2.01 .01 Emprestimos e Financiamentos 72.240 11 .879 44 .942 45.052 120.785 
2.01 .02 Deb~ntures 102.170 0 0 0 0 
2.01 03 Fornecedores 4 .578 17.197 38 .070 48.679 43 .240 
201 04 lrnpostos, Taxas e Contribui<;6es 51 .850 52 .776 75 .536 80.490 85.141 
2 .01 .05 Dividendos a Paaar 28 .541 127.267 212.769 213.813 237 .898 
2.01 .06 ProvisOes 9 .012 4 .802 2 .703 1.993 835 
2.01.07 Dfvidas com Pessoas Lioadas 19 .887 102.245 124.241 168.927 145.037 
2 .01 .08 Outros 41 .819 52.928 65.503 72.890 76 .158 
2 .01 .08.01 Salanos 21 .765 28.272 30074 34.229 33 .776 
2 .01 .08.02 Frates a paaar 7 .386 10.178 13.786 18.805 17.231 
2.0 1 .08.03 ProvisOes para perdas contratos de swap 0 4 .544 8 .863 2 .726 5.695 
2.01 .08.04 Outras comas a paaar 12 .668 9 .934 12.780 17.130 19.456 
2 .02 Passive Nao Circulante 192.860 39.853 80 .551 52.906 165.577 
2 .0201 Passive Exiaivel a Lonao Prazo 192.860 39.853 80 .551 52 .906 165.577 
2 .02 01 .01 Ernprestimos e Financiamentos 31 .052 19.549 44 .290 28 116.847 
2 .02 01 .02 Deb~ntures 130.656 0 0 0 0 
2 .02 01 03 Provisoes 31152 19.463 34.455 49.659 43.330 
2 .02 .01 .03.01 Prov. riscos tributaries civeis e trab . 24 .870 19.399 30 .253 45.094 33.270 
2 .02 01 .03 02 Outras provisOes 6 .282 64 4.202 4 .565 10.060 
2 .0201 .04 Dividas com Pessoas Ligadas 0 0 0 0 0 
2 .02.01 .05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0 0 0 0 
2.02 .D1 .06 Outros 0 841 1.806 3 .219 5.400 
2 .02 02 Resultados de Exercfcios Futuros 0 0 0 0 0 
2 .04 Patrim6nio Uquido 122.616 437.452 523 .260 650.975 683 .202 
2 .04 .01 Capi tal Social Realizado 56.387 230 .762 230 .762 233.862 390.618 
2 .04 .02 Reservas de Capital 9998 112,016 119.909 134.633 122.266 
2 .04 .03 Reservas de Reavaliac;E!o 0 0 0 0 0 
2 .04 .03.01 Ativos Pr6pri os 0 0 0 0 0 
2.04.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 0 0 0 0 0 
2 .04 .04 Reservas de Lucro 56 .231 94 .674 172.589 282.480 170.318 
2 .04 .04.01 Lea a I 10.687 18.650 18.650 18.650 18.650 
2.04 .04.02 Estatutaria 0 0 0 0 0 
2 .04 .04 .03 Para Continaencias 0 0 0 0 0 
20404.04 De Lucros a Reallzar 0 0 0 0 0 
2 .04 .04 .05 Retencao de Lucros 45.544 76 .024 153.939 263.830 15 1.668 
20404.06 Especial p/ Dividendos Nao Distribuidos 0 0 0 0 0 
2 .04 .04 .07 Outras Reservas de Lucro 0 0 0 0 0 
2.04 .05 Lucros/Prejufzos Acumulados 0 0 0 0 0 
2 .04 .06 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0 0 0 0 



NATURA COSMETICO-S S/A 
. . ~ -· - ... 

!Codtgo da cont Dtscrl~io da ¢ont• " 01~112003 'i3111212003" 
3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Ser\1cos 1.840.086 
3.02 Dedu~6es da Receita Bruta (439,013) 
3.03 Receita Uquida de Vendas e/ou Ser\1~os 1.401 .073 
3.04 Custo de Bens e/ou Servicos Vendidos (634.815) 
3.05 Resu~ado Bruto 766.258 
3.06 Despesas/Receitas Operacionais (553.898) 
3.06.01 Com Vendas (374.060\ 
3.06.02 Gerais e Administrativas (162.765\ 
3.06.02.01 Gerais e Administrativas (148.789) 
3.06.02.02 Remunera~ao dos administradores (31661 
3.06.02.03 Participacao dos colab. e adm. no lucro (10.8101 

3.06.03 Financeiras (35.6441 

3.06.03.01 Receitas Financeiras 25.834 
3.06 03.02 Despesas Financeiras {61.4781 

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 
3.06.05 Outras Despesas Operacionais 
3.06.06 Resu~ado da Equivalencia Patrimonial 18.571 
3.07 Resultado Operacional 212.360 
3.08 Resultado Nao Operacional 669 
3.08.01 Receitas 669 
3.08.02 Despesas 
3.09 Resu~ado Antes T ributa~ao/Participa~6es 213.029 
3.10 Prov1sao para IRe Contribuicao Social (20.1581 

3.11 IR Diferido 
3.12 Partici pac6es/Contri bui c6es Estatutari as (127.709) 
3.12.01 Participac6es (127.709) 
3.12.02 Contribuic6es 
3.13 Reversao dos Juros sobre Capital Proprio 
3.15 Lucro/Preju~o do Exercicio 65.162 

01~112004 a 3111212004 01~112005 a31/1~ 
2.457.896 3.127.463 
(576.564' (721 .114) 

1.881 .332 2.406.349 
(776.170' (960.012) 

1.105.162 1.446.337 
(721 .702' (932.663) 
(458.913' (606.509) 
(268.401' (335.443) 
(249.223) (316.767) 

(7.084) (7.467) 
(12.094) (11 .209) 
2.824 19.670 

21 .1 25 31.470 
(18.301) (11 .800) 

(3.640) 
2.788 (6.741) 

383.460 513.674 
1.098 (212) 
1.098 

(212) 
384.558 513.462 
(76.969) (116.105) 

(7.178) 
(7.178) 

300.411 397.357 

0110112006 (3111212006"' 
3.731 .863 
(837.1071 

2.894.756 
(1 .161 .0871 
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(1 .154.1 621 
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0110112007 a 3111212007 
4.083.357 
{914.743j 

3.168.614 
(1.232.280) 
1.936.334 

(1 .358.541) 
(847.329) 
(491.586) 
(474.631) 

16.4141 
(10.541) 

(6.181) 
25.695 

[31876) 

(13.128) 
(317) 

577.793 
685 
685 

578.478 
(121 .564) 

456.914 
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ANEXO 3 

Balan~o Patrimonial Reclassificado 



ANEX04 

Demonstra~ao do Resultado Reclassificado 

NATURA COSMETICOS SlA -- - - --
(Reais Mil} 
Descri,ao da Conta 3111212003 3111212004 3111212005 3111212006 3111212007 
Receita Bruta de Vendas efou Servi~os 1.840.086 2.457.896 3.127.463 3.731.863 4.083.357 

Deduc6es da Receita Bruta (439 .013) (576.564) (721 .114) (837 .107) (914 .743) 

Receita Uquida de Vendas elou Servi~os 1.401.073 1.881.332 2.406.349 2.894.756 3.168.614 

Custo de Bens e/ou Servi cos Vendi dos (634 .815) (776.170) (960.012) (1 .161 .087) ( 1 .232 .280) 

Resultado Bruto 766.258 1.105.162 1.446.337 1.733.669 1.936.334 

Despesas/Receitas Operaci onai s (553 .898) {721 .702) {932 .663) {1 .154.162) (1 .358 .541) 
Com Vendas (374 .060) (458.913) (606 .509) (730 .986) {847 .329) 
Gerais e Administrativas {162 .765) {268.401) (335.443) (463.359) (491 .586) 

Gerais e Administrativas {148 .789)' (249 .223) {316 .767) (442 .924) {474 .631) 
Remuneracao dos Administrad . (3 .166) (7 .084) {7.467) (8 .569) {6.414) 
Particip . dos colab./adm . no lucro (10 .810) (12 .094) {11.209) (11 .866) (10 .541) 

Financeiras (35.644) 2.824 19.670 13.468 {6 .181) 
Receitas Financeiras 25.834 21 .125 31.470 26 .707 25.695 
Despesas Financeiras {61.478) {18 .301) {11 .800) {13.239) (31 .876) 

Outras Despesas Operacionais - - (3 .640) {1 .514) {13 .128) 
Resultado da Equivalencia Patrimonial 18.571 2.788 (6 .741) 28 .229 (317) 

Resultado Operacional 212.360 383.460 513.674 579.507 577.793 

Resultado Nao Operacional 669 1.098 (212) 688 685 
Receitas 669 1.098 - 688 685 
Despesas - - (212) - -

Resultado Antes Tributa~ao/Participa~oes 213.029 384.558 513.462 580.195 578.478 

Provisao para IRe Contribuicao Social (20 .158) (76 .969} (116 .1 05) (110 .869) (121 .564) 

Participac6es Estatutari as (127 .709) (7 .178} - -

Lucro/Prejuizo do Periodo 65.162 300.411 397.357 469.326 456.914 



ANEXO 5 

Balanco Patrimonial Atualizado (IGP-M) 

{Reais Mil) 
Descri,'io da Conta -~ ., 

31/1212003 3111212004 3111212005 3111212006 3111212007 -~ <-,,,<;c ··, '"' ' 

Ativo Circulante 
Disponibilidades 72 .095 207.708 303.407 141.657 105.571 
Valores Realizaveis a Curto Prazo 216.630 265.066 332.786 378.335 512.094 
Estoques 446 1.832 918 30.442 29.246 
Outros 54 .528 22 .960 36 .539 47 .712 54 .840 
SOMA 343.699 497.566 673.650 598.146 701.751 

Ativo Realizavel a Longo Prazo 
Creditos Diversos 20.340 16.584 21 .155 37 .021 54 .919 
Creditos com Controladas/Coligadas 16.217 863 1.107 627 25 
SOMA 36.557 17.447 22.262 37.648 54.944 

Ativo Permanente 
lnvestimentos 418 .727 418.974 568.330 751.423 766 .764 
lmobilizado 11 .164 12.755 15.848 27 .819 27.866 
lntangfvel 2.359 2.077 3.583 3.771 6.548 
SOMA 432.249 433.806 587.762 783.013 801.178 

ATIVOTOTAL 812.504 948.820 1.283.674 1.418.806 1.557.873 

Passivo Circulante 
Emprestimos e Financiamentos 90.920 13.316 49.411 47 .854 120.785 
Fornecedores 5.762 19.278 41 .856 51 .707 43.240 
Outras Obriga~6es 318 .771 381 .163 528.556 571 .583 545.069 
SOMA 415.453 413.757 619.822 671.144 709.094 

Passivo Exigivel a Longo Prazo 
Emprestimos e Financiamentos 39 081 21 .915 48.694 30 116 847 
Outras Obri qac6es 203 .648 22.761 39.867 56.167 48730 
SOMA 242.729 44.676 88.561 56.197 165.577 

Patrimonio Liquido 
Capital Social 70 .967 258.686 253.708 248.408 390 .61 8 
Reservas 83 .354 231.701 321 .583 443 .057 292584 
SOMA 154.322 490.387 575.291 691.465 683.202 

PASSIVO TOTAL 812.504 948.820 1.283.674 1.418.806 1.557.873 

Indices (IGP-M)_ 1,5026 1,687 1,7201 1,7804 1,89114 



ANEXO 6 

Demonstra~ao do Resultado do Exercicio Atualizado (IGP-M) 

(Reais Mil) 
' Descrl~io da Conta 31!1212003 31/1212004 31M2J2005 3111212006 31/1212007 
Receita Bruta de Vendas e/ou Servi~os 2.315.893 2.755.320 3.438.446 3.963.983 4.083.357 

DedU<;6es da Receita Bruta (552.532) (646.333) (792 819) (889175) (914 743) 
- - - -

Receita Liquida de Vendas elou Servi~os 1.763.360 2.108.988 2.645.627 3.074.808 3.168.614 

Custo de Bens e/ou Servi~os Vendidos (798.964) (870093) (1 .055472) (1 .233 306) ( 1 .232 .280) 
- - - - -

Resultado Bruto 964.396 1.238.895 1.590.155 1.841.502 1.936.334 

Despesas/Receitas Operaci onai s (697.124) (809 .034) (1 .025.403) (1.225.950) (1 .358 .541) 
Com Vendas (470.784) (514.445) (666.818) (776.453) (847.329) 
Gerais e Administrativas (204 853) (300 .880) (368 .798) (492 .180) (491 .586) 

Gerais e Administrativas (187.263) (279 .381) (348.265) (470474) (474 .631) 
Remunera<;ao dos Administrad . (3985) (7 .941) (8.209) (9 .102) (6.414) 
Particip . dos colab./adm. no lucro (13.605) (13 .557) (12 .324) (12 .604) (10 .541) 

Financeiras {44 .861) 3 .166 21 .626 14.306 (6 .181) 
Receitas Financeiras 32 .514 23.681 34.599 28.368 25.695 
Despesas Financeiras (77 .375) (20 .516) (12973) (14 .062) _(31 .876) 

Outras Despesas Operacionais - - (4 .002) (1 .608) (13 .128) 
Resultado da Equivalencia Patrimonial 23.373 3 .125 (7.411) 29.985 (317) 

- - - -

Resultado Operacional 267.272 429.862 564.752 615.552 577.793 

Resultado Nao Operacional 842 1.231 {233) 731 685 
Receitas 842 1.231 - 731 685 
Despesas - - {233) - -

- - - -
Resultado Antes Tributa~aolParticipa~oes 268.114 431.092 564.519 616.283 578.478 

Provis~o Qara IRe Contribui~ao Social (25.370) (86.283) (127 650) (117 .765) (121 564) 
Participa<;6es Estatutarias {160 .732) (8 .047) - - -

- - -

LucrolPrejuizo do Periodo 82.011 336.763 436.869 498.518 456.914 

indices (IGP-M) 1,5026 , 1,687 1,7201 1,7804 1,89114 
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ANEX09 

Reestrutura~ao do Balan~o Patrimonia1 para analise dinamica 

-

Reestrutura~ao Analise Dinamica 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 3111212006 3111212007 

ATIVO 645.573 846.399 1.167.575 1.335.725 1.557.873 

ATIVO CIRCULANTE FINANCEIRO - ACF 100.608 205.769 309.200 178.280 160.411 
Disponfvel 30.801 26.656 38 .882 43 .176 15.347 
Aplica~oes Financeiras 26 .482 158.631 237 .084 90 .186 90 .224 
Outros 43 .325 20.482 33.234 44 .918 54 .840 

;ATIVO CIRCUlANTE CiCUCO - ACC ~ 172.477 238.087 303.523 384.840 541.340 
Clientes 172.123 236 .453 302 .688 356 .181 512 .094 
Estoques 354 1.634 835 28 .659 29 .246 

'ATIVO NAO CIRCULANTE .. ANC 372.488 402.543 654.852 772.605 856.122 
Ativo Realizavel a Longo Prazo 29.046 15.564 20.249 35.443 54.944 
Creditos Diversos 16.161 14.794 19.242 34 .853 54 .919 
Creditos com Controladas/Coligadas 12.885 770 1.007 590 25 

Ativo Permanente 343.442 386.979 534.603 737.162 801.178 
lnvestimentos 332.698 373.748 516.929 707 .422 766 .764 
lmobilizado 8.870 11 .378 14.415 26 .190 27 .866 
lntangfvel 1.874 1.853 3.259 3.550 6.548 

PASSIVO 645.573 846.399 1.167.575 1.335.725 1.557.873 

._PASSIVO CIRCULANTE ONEROSO- PCO 244.518 260.671 406.298 449.641 529.706 
Emprestimos e Financiamentos 72 .240 11 .879 44 .942 45.052 120.785 
Debentures 102.170 0 0 0 0 
Divi dendos a Pagar 28 .541 127.267 212 .769 213 .813 237 .898 
Provisoes 9.012 4 .802 2.703 1.993 835 
Dlvidas com pessoas ligadas 19.887 102.245 124.241 168.927 145.037 
Provisoes para perdas contratos de swap 0 4.544 8.863 2.726 5.695 
Outras contas a pagar 12.668 9.934 12.780 17.130 19.456 

JPASSIVO CIRCULANTE CiCLICO- PCC 85.579 108.423 157.466 182.203 179.388 
Fomecedores 4.578 17.197 38 .070 48 .679 43 .240 
Outros 81.001 91.226 119.396 133.524 136.148 

lmpostos Taxas e Contribui~oes 51 .850 52 .776 75.536 80.490 85 .141 
Salarios a Pagar 21 .765 28 .272 30 .074 34.229 33 .776 
Fretes a pagar 7.386 10.178 13.786 18.805 17.231 

rPASSIVO NAO CIRCUL.ANTE- PNC 
·~ 

315.476 477.305 603.811 ?03.881 848,779 
Passivo Exigivel a Longo Prazo 192.860 39.853 80.551 52.906 165.577 
Emprestimos e Financiamentos 31 .052 19.549 44 .290 28 116.847 
Debentures 130.656 0 0 0 0 
Provisoes 31 .152 19.463 34.455 49.659 43 .330 
Outros 0 841 1.806 3.219 5.400 
Patrimonio Liquido 122.616 437.452 523.260 650.975 683.202 
Capital Social Realizado 56 .387 230.762 230.762 233.862 390 .618 
Reservas de Capital 9.998 112.016 119.909 134.633 122.266 
Reservas de Lucros 56 .231 94.674 172.589 282.480 170.318 



ANEXO 10 

Notas Explicativas 



Demonstra~oes 
Financeiras 
Natura Cosmeticos S.A. 
Demonstra~oes contibe1s referentes aos exerclcios findos 
em 3 I de dezembro de 2007 e de 2006 
e parecer dos auditones independentes 

Balan~os Patrimoniais 
Em 31 de Dezembro de 2007 e 2006 
(Em m !hares de reaJs - R$) 

ATIVO 

CIRCULANTE 
D1sponibihdades 
Aplica~oes financeiras (Nota 5) 
Contas a receber de d1entes (Nota 6) 
Estoques (Nota 7) 
Impastos a recuperar (Nota 8) 
Adiantamentos a colaboradores e fornecedores 
Partes relacionadas (Nota I 0) 
Impasto de renda e contnbu1~o social dtferidos (Nota 9.a) 
Outros m!ditos 

Total do ativo circulance 

NAO CIRCULANTE 
Reahzavel a Iongo prazo 

Valores a receber de ae~onistas (Netas I 0 e 19 .b) 
Ad1antamento para futuro au menta de capital (Netas I O.d e I O.e) 
Impastos a recuperar (Nota B) 
Impasto de renda e contribu1~ao soc1al d1fendos (Nota 9 .a) 
Depositos JUdiclais (Nota 16) 
Adiantamento a colaboradores e fomecedores 
Outros creditos 
Aplica,oes finance1ras (Netas 5 e 16.g) 

Penmanente 
lnvestimentos (Nota II ) 
lmob1hzado (Nota 12) 
lntangivel (Nota 12) 

Total do atlvo nao circulante 

TOTAL DOATIVO 

Em cumprimeoto das normas legais e estatutinas subn1eter1'os. a apreci""" oe V.Sas, 
os ba.la.r(os pat<imonldiS e as demonstra\Oes fna:"'Ce1ras reJatNas aos exe"Cfocs findos 
em 31 de dezembro de i007 e de 2006. Alem das ~nforrna~iles conbdas oas ootas 
exphca!Nas. a Adm1mstr~ esti ~n:e ramen!< • d~pos''"" dos S".Ac<m•stas para 
qua:sque .. outros esdarecrnel'ltos. 

Controladora Consolidado 
2007 2006 2007 2006 

15.347 43. 176 49.398 65.293 
90.224 90. 186 355.994 209.863 

512.094 356. 181 535.528 374.168 
29.246 28.659 251.079 237.091 

2.022 1.517 49.368 38.687 
2.305 9.939 3.569 12705 

12.456 7. 140 
26.45 1 17.860 52.799 32236 
11.606 8.462 255 13 20535 
- --- --- ---

701.751 563.120 1.323.248 990.578 

20 20 
25 590 

2.370 1.990 22.284 20.981 
16.647 20.692 34.318 35.809 
35.119 10.512 38.603 13.367 

783 1.639 3.935 2715 
595 557 

4.848 4.336 

766.764 707.422 630 
27.866 26. 190 470.963 445.546 

6.548 3.550 63.817 51.389 

856.122 772.605 639.363 575.350 

1.557.873 1.335.725 1.962.611 1.565.928 

i tag 
hli<tdt~c"'"rlfJAioolg-tnaodo 

lal NOVO 
~.E.~~.'?~ l~ IBr'~ ~;L~~~f: 

PASSIVO E PATRIMONIO LiQUIDO Controladora Consolidado 
2007 2006 2007 2006 

CIRCULANTE 
Emprest1mos e financ1amentos (Nota 14) 120.785 45.052 284.707 75.888 
Fornecedo1·es nae~ona1s 43.092 48.679 173.574 208.739 
Fornecedores do extenor 148 2.076 5.518 
Fornecedores - partes relacionadas (Nota I 0) 145.037 168.927 
Salanos. partiCipa,oes no lucre e encargos soc1ais 33.776 34.229 87.068 88.718 
Obnga,oes tributanas (Nota I 5) 85.141 80.490 118.511 95.672 
DNidendos a pagar (Netas I 0 e 19.cl) 237.898 213.813 237.898 213.8 13 
Fretes a pagar 17.231 18.805 18.044 18.944 
Outras contas a pagar 19.456 17.130 21.436 18.522 
Pnovisao para riscos tributaries. civeis e trabalhistas (Nota I~ 13.420 
Pnovisao para perdas em contratos de 'swap' e "forward' ( etas 22.b e 22.cl) 5.695 1.993 8.514 2185 
Provisoes diversas 835 2.726 888 3.739 

Total do passive circulante 709.094 631 .844 966.136 731.738 

NAO CIRCULANTE 
Empnistimos e financ1amentos (Nota 14) 116.847 28 259.992 127.077 
Provisao para perdas com controladas (Nota I I) 10.060 4.565 
Prov1sao para riscos tributir1os. civeis e trabalhistas (Nota 16) 33.270 45.094 51.021 62.210 
Outras contas a pagar 5.400 3.219 7.342 4.348 

Total do passive nao circula.nte 165.577 52.906 318.355 193.635 

PARTICIPAc;:AO DOS MINORITARIOS --- --- ___ I ___ 4 

PATRIMONIO LIQUIDO (NOTA 19) 
Capital social (Nota 19.a) 390.618 233.862 390.618 233.862 
Reservas de capital (Netas 19.b e 19.e) 124.471 134.867 124.471 134.867 
Reservas de Iueras (Netas 19.g e 19.h) 170.318 282.480 165.235 272.056 
Pnov1sao A,oes em tesouraria (Nota 19.e) (2.205) ~ (2.205) ~ 
Total do patnmomo liqUido 683.202 650.975 678. 11 9 640.551 

TOTAL DO PASSIVO 1.557.873 1.335.725 1.962.611 1.565.928 

As r.otas explicat,\ as e OS Anexos W oa.rte l'ltegra.rrte das demonWar;Oes CO"''tbe!S. 

l'latt.rareW6r10art..al5) 



462.255 460.773 

74.916 54.601 

(5.435) (73) 

(8.043) 12.998 
1.491 (6.485) 

5.683 3.881 
__ (_3) ______.02 

530.864 525.691 
2.817 3.100 

(22.701) 

7.451 8.581 
92 2.272 

10.536 

280.987 31.570 
2.791 3.872 

802.301 185.622 

120.856 193.596 

70.687 14.232 
29.119 

144.379 20.740 
375.890 325.866 
39.247 33.569 

751.059 617.122 

~~ ~~~ 

51.242 (31.500) 

VARIAC::6ES DO CAPITAL CIRCULANTE LfQUIDO REPRESENTADAS POR 
(Redu1ao) Aumento no ativo ci1~ulante I 38.631 (49.602) 332.669 65.714 
Aumento no pass1vo circulante 124.280 68.080 281.427 97,214 

(REOU<;AO) AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE liQUIDO ~ ( 117.682) ~ (31.500) 
A> notas e;;ii.;t,;; e os A;xos saop;t;;;:;tegrant~d~-;:;,on>traZ6es tonMbei~-~---~~~~--~~--~- ----~-~---·---

'i4rela!0110ilf1Li,lln:HIJ:,1 ,,,,,,·,·rd~c6r:o~.rL''~I •:s 



Demonstra,oes do Resultado 
Para os Exercfcios Findos em 31 de Dez.embro de 2007 e de 2006 
(Em mrlhares de rNis- R$, exceto o lucro lrquido por ar;ao) 

VENDAS BRUTAS 
Mercado 1nterno 
Mercado externo 
Outras vendas 

RECEITA OPERAC!ONAL !:lRUTA 

Impastos sabr-e vendas, devolut;:6es e abatimentos 

RECEITA OPERAC!ONAL lfQUIDA 

Custo dos pradutos vendidos 

LUCRO BRUTO 

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS 

Com vendil.s 
Administrativas e gerais 
Part1cipa~ao dos colaboradores no Iuera (Nota 17) 

dos administradores 
patrimonial (Nota II) 

Outras despesas operaetonais, lfquidas 

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEJRO 

Receitas financeiras (Nota 23) 
Despesas ~llanceiras (Nota 23) 

LUCRO DPERACIONAL 

Resultado nao operacional, lfquido 

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUJc;:Ao SOCIAL 

Impasto de renda e contribui~ao social (Nota 9.b) 

LUCRO L!QUIDO ANTES DA PARTICIPAc;:Ao DOS M!NORITARIOS 

Participa~ao dos minoritirios 

LUCRO L!QUIDO DO EXERCICtO 

LUCRO L!QUIDO DO EXERCiCIO PORN.;.Ao -R$ 

4.083.301 

56 

4.083.357 
(914.743) 

3.168.614 
(1.232.280) 

1.936.334 

(847.329) 
(474.631) 
(10.541) 

(6.414) 
(317) 

(13.128) 

--
583.974 

25.695 
(3 1.876) 

577.793 
685 

-
578.478 

(121.564) 

--
456.914 

-
~ 
- 1,0656 

As pJrie-~~teg;~nte d~; demonstra~6es contibeis. 

reb0n(Jonu.1li•.ltlli~ 

3.731.862 4.111.505 3.754.968 
188.884 133.604 

1.225 1.388 --
3.731.863 4_301.614 3.889.960 
(837.107) (I .228.91 3) (1.132.973) 

2.894.756 3.072.701 2.756.987 
(1.161.087) (992.253) (891.317) 

1.733.669 2.080.448 1.865.670 

(730.986) (1.033.195) (885.749) 
(442.924) (377.505) (330.845) 
(11.866) (28.664) (37.353) 

(8.569) (9.539) (12.385) 
28.229 
(1.514) (4.942) (388) 

-- -- ---
566.039 626.603 598.950 

26.707 51.039 43.391 
(13.239) (60.380) (33.453) 

579.507 617.262 608.888 
688 512 909 

-- -- ---
580.195 617.774 609.797 

(110.869) (155.519) (149.023) 

-- -- ---
469.326 462.255 460.774 

-- __ (_!) 

~ ~ ~ 

~ 

Demonstra,oes do Fluxo de Caixa 
Para os exerddos findos em 3 I de dezembro de 2007 e de 2006 
(Em mdhares de reais - R$) 

ATIVIDADES OPERACIONAIS 
Luera liquido do exerdcio 
Aju5tes para reconciliar o Iuera llquido ao caixa gerado pelas atividades opet·acionais: 
Deprecia~Oes e amorttzat;:6es (Nota 12) 
Varia(,:6es monet1nas e cambiais, liquidas, dos itens ni.io correntes, 

exceto de t·iscos tributaries, cfveis e trabalhistas 
Provisao decorrente das de (1\Jotas 22.b e 22.d) 
ProvisOes 

(AUMENTO) REDU~AO DOS ATIVOS 
Circulante: 

Contas a receber (Nota 6) 
Estoques (~Jota 7) 
Outros ativos 

Mia circulante (ReaJizJ.vel a Iongo prazo ): 
Dep6srtosjudiciaiS (Nota 16) 
Impastos a recuperar (Notu 8) 
Outros ativos 

Subtotal 

AUMENTO (REDUc;AOJ DOS PASSIVOS 
Circulante: 

Fornecedores 
Sal<irios, parttcipa~6es no lucro e encargos sociais, lfquidos 
Obriga1oes tributirias,llqu'tdas (Notas 8 e 15) 
Outros pass1vos 

Passiva nao circulante: 
Outros passives 

Subtotal 

CAIXA LfQUIDO G~RADO NAS ATIVIDADES OPERACJm.JAlS 

ATlVIDADES IJ~ lh!VESTIMEN 10 

Adi~6es de imabilizudo e intwnglvel (Nota 12) 
lnvestimentos (Nota II) 
Oun·os investimentos 

CAlXA LfQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMEI\ITOS 
AT!VIDADES DE riNANCIAMENm 
Redu1ao- empt·estimos e (Nota 14) 
Capta16es - emprestimos e (Nota 14) 
Pagamentos de contratos de "forward" (Notas 22.b e 22.d) 
Pagamento de dividendos (Nota 
Pagamento de jums sabre o capital p1·6prio (Notas 19.c e 19.d) 
Aumento (Nota 19.a) 
Aquisi~3.o de 
Subven~6es para 

456.914 

8.523 

(1.370) 
24.835 

(12.223) 

(4.546) 
819 
317 
998 

--
474.267 

(155.913) 
(1.585) 
(8.480) 

(67.792) 
(380) 

______1±\l 
(232.709) 

(22.149) 
22 

51.176 
1.245 

2.181 

32.475 

274.033 

(16.402l 
(64.495 

(80.897) 

(395.788) 
596.596 
(21.133) 

(351.805) 
(39.2.47) 

Venda de a~6es em tesouraria pelo (Nota 19.e) 

2.817 
(22.701) 

2.791 
7.4S I 

92 Amortiza~ao de valores u receber de 

CAIXA LiQUIDO lJTIUZADO NAS ATIVJDADES DE F!NANCIAMENTO 

(AUMENTO) REDUI;i\0 UQUIDO NAS DISPONIBILIDADES 

Saldo in1cial do caixa 
Saldo finul do caixa 

VARIA9\,0 NO CAIXA 
INFORMA~6ES COMPLEMENTARES SOBRE 0 FLUXO DE CAIXA 

~~~~~~~!~.~-~:..i~~?.:~? ~: -~~:~~~~. ~ .. ~? -~~~-i~-~5~~--=?-~ ~~~--

(220.927) 

(27.791) 

133.362 
105.571 

(27.791) 

122.080 

469.326 

6.966 

8.547 

(4.468) 
736 

(28.229) 
146 

--
461948 

(53.493) 
(27.970) 

(2.528) 

(1.467) 
(558) 

__(J_Qill 
(87.067) 

49.383 
3.376 
3.944 
4.054 

1.414 

62.171 

437.052 

(21.165l 
( 163.423 

(184.588) 

( 52.207) 

( 2.295) 
(307.123) 
(51.268) 

3.100 

3.872 
8.581 

___]]Jl 

(395.068) 

(142.604) 

275.966 
133.362 

( 142.604) 

112.978 

ANEXOI 

462.255 460.773 

74.916 54.601 

4.748 14.529 
28.119 4.022 

5.377 12.998 

(24.046) (12.964) 
8.190 2.476 

9.630 1.626 
__m ____ill 

569.186 538.057 

(161.360) (57.904) 
(23.618) (86.410) 
(5,527) (2.317) 

(68.144) (29.369) 
(1.303) (8.019) 

_____[Z2 _____rum 
(259.073) (186.594) 

(32.097) 54.736 
(1.141) 15.545 
64.710 (4.366) 
(3.343) 6.233 

2.994 8.491 

31.123 80.639 

341.236 432.102 

(120.856) (193.596) 

630 

(120.226) (193.596) 

( 581.919) (116.005) 
913.537 111.322 
(21.790) (4.540) 

(351.805) ( 307.123) 
(39.247) ( 51.268) 

2.817 3.100 
(22.701) 

2.791 3.872 
7,451 8.581 

92 2.272 

( 90.774) (349.789) 
-- --

130.236 (111.283) 

275.156 386.439 
405.392 275.156 

...1lQ;lli 1lLL,llil 
156.527 143.276 
~---·- -
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Demonstra,oes do Valor Adicionado 
Para os Exerddos Findos em 31 de Dezembro de 2007 e de 2006 
(Em mil hares de reais- R$) 

ANEXO It 

Controbdora Consolid((do 

Receitas 

Vendas de met·cadorias, produtos e servi~os 
Provtsao para devedores duvidosos- reversJ.o e constrl:uic;:iio 
Nao operacionais 

INSUMOS ADQUHUDOS DE TERCEIP..OS 

Custo das mercadorias e dos servi~os vendtdos 
Materiais, energia, servi~os de terceiros e outros 

VALORADICIONADO BRUTO 

RETEN~6ES 

Depreciar;:6es e amortizar;6es (Notas 12 e 13) 

VALOR ADICIONAOO PRODUZIOO PELA SOCIEDADE 

VALORADICIONADO RECEBIDO EMTRANSFERENCIA 

Resultado de equival§ncia patrimonial (Nota 11) 
Receitas financeiras 

VALORADICIONADOTOTALA DISTP..IBUIR 

2007 
-4.ii2i979 

4.075.403 
(53.109) 

685 

(2.525.20 I) 

(1.431.092) 
(1.094.109) 

1.497.778 
(8.523) 

(8.523) 

1.489.255 
---1S...lli 

(317) 

~ 
1.514.633 

--- -ixio6 --- ----------·-
2007 

4.237~900 --T6s6.fii 
3.724.334 4.291.770 

(38.805) (54.382) 
688 512 

(2.321.827) (2.329.712) 

(1.347.257) (1.362.574) 
(974.570) (967.138) 

1.364.390 1.908.188 
(6.966) (74.916) 

(6.966) (74.916) 

1.357.424 1.833.272 
~ --'l.Ql2 

28.229 
26.707 __.5.lQ32 

1.412.360 1.864.311 

----:zoo6 
--iii4i.i9f 

3.880.988 
(39.704) 

909 

(2.132.303) 

(1.274.736) 
(857.567) 

1.709.890 
(55.625) 

(55.625) 

1.654.265 
___1ll2l 

-..:U12.l 
1.697.656 

DISTRIBUI<;:AO DOVALORADICIONADO (1.514.633) 100% (1.4/2.360) 100% (/.884.311) 100% (1.697.656) 100% 
Pessoal e encargos (141.485) 9% (144.832) 10% (390.264) 21% (379.669) 22% 
Impastos, taxas e contribuic6es (877.065) 58% ( 781.410) 56% ( 948.252) 50% ( 817.140) 48% 
Despes.as financeiras e. alugueis ~ na conversao 

dos mvesi.imentos ms operat;6es !I) 
Dividendos (Nota 19.d) 
Juras sobre o caprtal proprio (Notas 19.c e 19.d) 
Participa<;ao minoritciria no resultado 
Luera retido (") 

* Eclim~rladoo lucro 'lao realizado co:ncontroladas. 

lnformat;Oes suplementares a~ demonstrat;Oes do valor adicionado 

:.8 rd~tc'!IIO<lllllolb(lll' 

(39.169) 3% 
(375.890) 25% 
(39.247) 3% 

(41.777) 3% 

(16.792) 1% (83.539) 4% (40,073) 3% 
(325.866) 23% (375.890) 20% (325.866) 19% 

(33.569) 2% (19.247) 2% (33.569) 2% 
(I) (I) 

(109.891) 8% (47.118) 3% (101.338) 6% 

Notas Explicativas as Demonstra10iies Contabeis 
Para os Exerddos Findos em 31 de Dezembro de 2007 e de 2006 
(Valot·es expressos em mdhares de reais - R$, exce:o se de outra forma indicado) 

i. C:ONTE:XTO OPERACIONAL 
As atividades da Natura Cosmeticos SA (''Sociedade") e de suas controladas 
compreendem o desenvo!vimento, a industrializa~ao, a distribui<;:ao e a 
comercializa<;ao, substancialmente atraves de vendas diretas realizadas pelas 
consultoras Natura. de cosmettcos. fragr<1ncias em geral e produtos de higiene 
e saUde, bern como a patiicipa<;ao como sOcia ou acionista em outras 
sociedades no Brasil e no exterior. 

2,APRESENTP.\:FO DAS DE!V10NS~-RA,t:;()ES COi\rTA8E!S 
As 

Algumas nomenclaturas e de contas, nas demonstra<;6es do 
resultado e do fluxo de alterados em rela<;ii.o ao ana anterior, 

melhor classtficat;:3o e apresenta<;§.o. Na dernonstra~ao do resuttado, 
redassifica~ao de valores das despesas administrativas para despesas 

com vendas, sem, entretanto, o total das despesas operadonats. As 
efetuadas abt·angem, as informaqJes de 2006, com o 

de se pt·eservar a compara<;3.o entre as exerdcios. Cabe 1-essaltar 
essas altera~Oes nao resultaram em mudan<;a nos saldos dos 

nos totais gerais. Adiciona!mente, no balanc;:o 
cerl'<<i""''" para dezembro de 2006, de R$1 0.319 na 

no consolida.do, para a conta de depOsrtos 
dasstficados como redutores da provis§.o para riscos e 
trabalhistas. As contas de imobilizado e intanglvel tambem apresentaram 
reclasstfica~6es para dezembro de 2006. no entanto. nao houve impactos no 
saldo do ativo. 
Ate 31 de dezembro de 1995 a legisla<;iio soCietJria brasiletra esi.nbelecia 
uma metodologia simpliflcada para contabiliza~ao dos efeitos inflacionarios 
apurados ate aquela data. Essa metodologta, denominada corre<;ao monetina 
de balan~o, consistia na corre<;:ao das contas do ativo permanente 
(investimentos, imobilizado e diferido) e do patrim6nio lfquido utilizando 
Indices divulgados pelo Governo Federal. 0 efeito !fquido da corre~ao 
monetciria era contabilizado nas demonstrac;:Oes do resuttado em uma conta 
especlf1ca denominada "Corre~ao monetciria de balan<;o". Essa correyao 
monet;:iria foi vedada pela Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, a partir 
do exerdcio iniciado em !0 de janeiro de !996. 

1 PRINCIPAlS I'RATICAS COI'lTAf1fiC; 
a) Resultado das opera~6es 
Apurado em conformtdade com o regime contabil de competencia dos exerdcios, 

b) Aplica~6es financeiras 
Representadas por investimentos tetnpor.lrios de atta liquidez, exceto para a 
aplicat;ao financeira de Iongo prazo, registrados ao custo, acrescido dos 
rendimentos auferidos ate as datas dos balan<;:os, con forme demonsi.rado na 
nota explicativa n° 5. 

D ltnobi!izudo e intangivel 
Representados pelo custo de aqutsi<;ao corrigtdo monetariamente ate 31 de 
dezembro de 1995 e acrescidos de JUras capitalizados durante o pet·fodo de 
constru~ao. quando aplic<ivel, e do agio e fundo de comercio decorrentes de 
aquisi~ao de irwestimentos. As dept·ecia<;Oes e amortizac;:6es sao calculadas 
pelo metoda !rnear, que leva em considera<;Jo as taxas determinadas de 
acordo com a vida Util-econ6mica e~imada dos bens, conforme demons
tr·ado na nota expltcativa n° ! 2. 

g) Dlferido 
Representado pelo agio gerado na incorpot·a~ao de a<;:Oes da Natura 
Empreendrmentos SA pela Natura Participa<;6es SA, deduzido da provisao 
para preserva<;:ao da distribuic;:ao de dividendos futures, conforme descrito na 
nota explicativa n° 13. 

h) Passives circulante e nao circulante 
Demonstrados par valores conhecidos ou calculaveis, acrescidos, quando 
upliccivel, dos correspondentes encat·gos e das varia<;6es monet<irias e 
cambiais incorridos ate as datas dos balanc;:os. 

15%. acrescida 
de l 0% sabre o Iuera anual excedente a 
social foi constitulda a allquota de 9% sabre a lucro 

de renda e a contributr;5.o social diferidos 
nos e nao circulante decorrem de 
t·esu!tado, entretanto, indedut.1Veis temporat·iamente. 
Considerando as disposi~6es da CVI'1 n° 273/98 e lnstru<;:ao 
CVM Il

0 estao registt·ados pelos valores 
divulgados na nota explicativa n° 9. 

k) ProvisOes para nscos tributaries, civels e trabalhlstas 
Atualizadas ate as datas dos ba!an<;os pelo montante pmv.:ivel de perda, 
observadas suas naturezas e apoiadas na opiniao dos advogados da 
Sociedade. Para fins de demonstrat;3o, estao apresentadas lfqutdas dos 
depdsilos judiciais correlacionCJdos. Os rundamenlos e a natureza das 
pravts6es e ·Lt·aba!histas estao descritos na nota 
explicativa no 

l) Oper4wOes de "swap" e "forward'' 
Os valores nominais das opet-a¢es de "swap" e "forward" nao sao regtstrados 
no balan~o patrimonial. Os 1-esultados lfqurdos nao realizados dessas 
opera<;6es sao registrados pelo t·egime de competencia dos exerdcios, 
conforme demonstrado nas notas explicativas n° 22.b, e no 22d. 

n) Jur·os sabre o Clpit<!l prOprio 
Para fins societdrios, as jums sabre o capital 
como destina<;Jo do resuttado diretamente no llquido. Para ftns 

estes foram tratados como financeira, reduzindo a base de 
do 1mposto de renda e social. 

o) Luera par a~ao 
Calculado com base na quantidade de ac;:6es, excluindo as a<;:6es em 
tesourana, nas datas de encerramento dos balant;os. 

f\.1(,o;:relat6• 10<11111~1 s·; 



q) Estimativas cont<ibeis 
A prepara~ao de demonstra~Oes cont3beis requer o usa, pelaAdministra~ao 
da Sociedade, de estimativas e prem1ssas que afetam as saldos at1vos e 
passives, a divulga~ao de provisOes par·a riscos tribut.:irios, clveis e trabalhistas 
at1vos e passives e o registro das 1-eceitas e despesas dos exerdcios. Como 

da Administra\:ao envolve a determina~ao de estimativas 
a probabilidade de eventos futures, os resultados reais 

eventualmente podem divergir dessas estimativas. 

4 CR1TEfUOS DE CONSOUDA(AO 
As demonstra~6es cont<ibeis consolidadas foram elaboradas em conformidade 
com os criterios de consolida~ao previstos pelas pr·<ittcas contabeis adotadas 
no Brasil e pelas instn1~6es normativas e delibera~6es da CVM, abrangendo 
as demonstra~6es cont<ibeis da Sociedade e de suas contmladas diretas e 
indiretas, conforme a seguir· 

Participa<=ao direta: 
IndUstria e Comercio de Cosmetkos Natura ltda. 
Natura Cosmeticos SA· Chile 
Natura Cosmeticos SA · Peru 
Natura Cosmeticos SA~ Argentina 
Natura Brasil Cosm2tica Ltda.- Portugal 
Nova Flor·a Participa~5es Ltda. 
Natura lnova~Jo e Tecnologia de Produtos Ltd a. 
Natura Europa SAS 
Natura Cosmeticos y Servicios de Mexico. SA de C.V. 
NatLtra Cosmetrcos de Mexrco, SA de C.V. 
NatUI·a Distribuidora de Mexico, SA de C.V. 
Natura Cosmeticos CA.-Venezuela 
Natura Cosmeticos Ltda.- ColOmbia 
Natura Cosmetics USA Co. 

Partidpa<=fio indlreta: 

99,99 
99,99 
99,94 
99,94 
98,00 
99,99 
99,99 

100,00 
99,99 
99,99 

100,00 
99,99 
99,99 
99,99 

99,99 
99.99 
99,94 
99,91 
98,00 
99,99 
99,99 

100,00 
99,99 
99,99 

100,00 
99,99 
99,99 

Natura Logistic,1 e Servi1os Ltda. 99.99 99,99 
Flora Medicinal J, Monteiro da Silva Ltda. I 00,00 I 00,00 

~~s-~6_(~9~~~!!~.~~~- ~~P-~f!:i.~-~~-- .~t?~!~?!~-~~-~:~~~~~) ___ ~~~~~---- _ .1~~~~ 

Na elaborat;:ii.o das demonstrac;:6es contibeis consa!idadas, foram utilizadas 
demonstrar;5es encerradas na mesma data-base e consistentes com as 

cont<ibeis descritas na nota n° 3. Foram eliminados as 

Nas empresas contmladas pela as 
par·ticipac;:6es dos acionistas mtnontar·ios.As demonstraq6es contibeis das 
controladas sediadas no exterior foram convertidas par-a reais com base nas 
taxas corr·entes das moedas estrangeiras vigentes na detta das respectivas 
demonstrac;:5es conttibeis. 

apresentados em 31 de dezembro de 2007 e de 
sao diferentes em R$5.083 e R$10.424. 

resc,ectivan1en1e. daqueles apresentados nas demonstra~6es contibeis 
consolidadas, pela e!iminat;ao dos Iueras nao realizados nas controladas e 
na Sociedade. Pela mesma razao, os luuos !lqwdos apresentados, pela 
controlado1·a, em 31 de dezembro de 2007 e de 2006, sao diferentes em 

bO r~bt6rl<'l·li\Ualnol~ir\ 

R$5.341 e R$8.553, re-spectrvamente, daqueles apresentados nas 
demonstra~6es cont<ibeis consolidadas. 
As atividades das coniroladas diretas e indiretas sao como segue: 
• IndUstria e Comercio de Cosm€.ticos Natura Ltda.: suas atividades 

concentram-se, preponderantemente, na industrializar;:ao e comercializar;ao 
dos produtos da marca Natura para a Natura Cosmeticos SA - Brasrl. 
Natura Cosmeticos S.A. - Chile, Natura Cosmeticos SA - Peru, Natur·a 
Cosmeticos SA- Argenlina, Natura Cosmcilicos Ltda.- ColOmbia, Natura 
Europa SAS, Natura Cosmeticos de Mexico, SA de C.V .. e. Natura 
Cosmetrcos CA-Venezuela, cujos montantes estao demonstrados na nota 
explicativa n° I 0. 

• Natura Cosm€.ticos SA - Chile, Natura Cosmeticos SA- Peru, 1\Jatura 
Cosmeticos SA ~ Argentir~a, Natura Cosmeticos CA -Venezuela, Natura 
Cosmetrcos Ltda.- ColOmbia, Natura Cosmetics USA Co. (em 31 de 
dezembm -de 2007 encontl'a-se em fase pre-operacionaO e Natu1·a 
Distt'ibuidora de Mexico, SA de C.V.: suas ativtdades sao uma extensao das 
atividades desenvolvidas pela contra ladora Natura Cosmeticos SA.- Brasil. 

• Nova Flora Particrpa~;Oes Ltda.: suas ativ1dades restnngem-se .1 participa~ao 
socretciria na controlada F!ar·a Medicinal j. Monteiro da Silva Ltda. 

• Natura lnova\ao e Tecnologia de Produtos Ltda.: suas atividades 
conce11tram-se em desenvolv1mento de pi'Odutos e tecnologias e pesquisa 
de mercado. E controladot-a integral da Natura Innovation et Technologie de 
Produits satelite de pesqursa e tecnologra inaugurado durante 
o ana de Paris, onde sao desenvolvidas pesquisas nas areas de 
testes "in v~ro", alternatives aos testes em animais, para estudo da seguran~a 
e e~c<icia de a1tvos, tratamento de pele e novas rnaterrais de embalagens. 

• Natura Europa SAS: suas atividades concentr·am-se na compra, vcnda, 
importa~ao, exporta~ao e distribui~ao de cosmeticos, fragr.3.ncias em geral 
e produtos de higiene e saUde. 

• Natura Cosmeticos de Mexico, SA de C.V.: suas atividades concentram-se na 
importa~Jo e comercializa<;ao de cosmeticos, fragrarlcias em geral e pi'Odutos 
de h1giene e saUde para a Natura Dtsti'ibuidora de Mex1co, S.A de C.V. 

• Natura Cosmeticos y Servicios de Mexico, SA de C.V.: suas ativrdades 
concentram-se na prestac;:ao de administr·ativos e logisticos as 
empresas Natura Cosmeticos de SA de C.V. e Natura 
Distr·ibuidora de Mexico, SA de C.V. 

• Natura Loglstica e Servic;:os Ltda.: suas atividades concentram-se na 
prestac;:ao de servic;:os administrativos e logfsticos para as empresas do 
Grupo Natura sediadas no Br<:1sil. 

• Flora Medicinal j. Monteiro da Silva IJda.: suas atrvidades refer·iam-se a 
comerda!iza\50 de produtos Titoter.:ipicos e fitocosmeticos de sua pr6pr·ia 
marca. Desde o ana 2005 cncontra-se sem atividades. 

89.316 79.338 .348.004 203.351 
Fundos de investimento 908 10.848 12.838 10.848 

~~~~ 

90.224 90.186 360.842 214.199 
--~ 

Nao circulante (Nota l6.g.} 4.848 4.336 
Circulante 

Em 31 de dezembro de 2007 e 2006 as COBs estao sendo remunerados par 
taxas que variam entre l 00,0% e I 02,0% do Certificado de DepOsito 
lnterbanc.ino ~ CDI.A participac;:ao no total da carteira de investimentos, em 
31 de dezembro de 2007, e de 96.4% (94,9% em l I de dezembro de 2006). 
A rentabilidade media ponderada para os Ultimos 12 meses das aplica~6es 
em fundas de investimento e de 94,8% do COl em 3 l de dezembro de 2007 
(98,3% em 31 de dezembro de 2006). 

CONT!IS /; RECEEER 

Contas a receber de clientes 546.372 379.023 573.278 399.209 
Provrsao para creditos 

de liquida~ao duvidosa (34.278) (22.842) (37.750) (25.041) 

512.094 356.181 535.528 374.168 

A movimenta\ao, para a exerdcio findo em 31 de dezembro de 2007, da 
provrsiio para creditos de liquidac;:5o duvidosa esta assim representada: 

Saldo da provisao 
para cr8ditos de 
liquida1ao duvidosa (25.041) (56.498) ~ 41.673 (37.750) 

~-P~T~i~onstlt.~d~·~;form~ -;;ta ~xp!rcati~~:~--~~.--~· 
(~~lRefere-se aos tftulos vencidos ha ma1s de 180 dras, baixados em virtu de 

do nao~r·ecebimento. 

8. !r"'ifiC)S·ros A RECUPERAR 

ICMS a compensar sabre 
IVA -Impasto y• "'~ ·· - · lnternacionais) 
PIS a compensar sob1-e aquis1r;:ao 
Impastos sabre a renda (Opera~5es lnternacionais) 
PIS/COFINS/C5LL- r-etidos na fonte 
IRPJ a compensar 
PIS e COI:JNS a compensa1· sabre aquisir;:J.o de insumos 
Cont1·ibui~ao sacral a compensar 
IPI a compensar 
lNSS a compensar 
Outros 

Nao circulante 
Circulante 

?. tSTOQUES 

Pmdutos acabados 27.713 23.280 198.890 156.543 
Materias-primas e 

materiais de embalagern 52.850 77.193 
MJterial promocional 2.677 5.525 21.257 15.221 
Pmdutos em elabora~ao 7.944 7.346 
Provisiio para perdas 

na realizat;:ao dos estoques (1.144) (146) (29.862) (19.212) 

29.246 28.659 251.079 237.091 

A o exerclcio findo em 31 de dezembro de 2007, da 
provisao na realizac;:5o dos estoques esta as:sim representada: 

Saldo da provisao 
perdas nos 

Saldo da provisao para 

___ (1~6~ - (99~- ___ : __ (1~1_44) 

perdas nos estoques ( 19.212) (31.279) 20.629 (29.862) 
~~"·~-----~--··-------~--~-~~~ 

Refere-se basicamente a constrtui~ao de provisao para perdas par 
descontinuidade, validade e qualrdade, confo1·me a real necessrdade 

e polr'tica estabelecida pela Sociedade e sua.s contmladas. 
(••lRefere-se as baixas dos produtos descartados pela Sociedade 

e suas controladas. 

3.170 2.653 

1.037 811 

185 35 

4.392 3.507 ----

18.811 16.838 
16.193 10.858 
14.584 13.382 
11.740 8.089 
3.516 2.357 
2.678 2.291 
1.568 1.782 
1.069 1.868 

576 325 
520 725 

9 895 
170 

388 88 

71.652 59.668 

2.370 1.990 22.284 20.981 
2.022 1.517 49.368 38.687 -- --- --- ---" -· "' __ ..... --... --·-·--·-···-- --- ------- ·---·--·-.. ·-

Os cn§ditos de ICMS, PIS e COFJNS sabre aquisir;:ao de ativos fixos sao cornpensados a razao de 1/48 avos mensais, conforme regras estabelecidas pela 
legrslac;:5.o v1gente. 

I<.J!in,,rr.br.orio~nual61 



9. li1POSTO DE RENDA!: CONT?.lEUl\=AO SOC\AL 
a) Oiferido 

Os valores de impasto de renda (IRPJ) e 
temporiirias na contra ladora e controladas. Esses manttdos nos attvos circulante e nao 
base em pmJe~6es de gera~ao de Iueras tribut3veis. Os valores sao demonstrados a seguir: 

Circulante: 
Diferent;as temporiirias: 
Provisao para creditos de liqUida~aa duv1dosa (Nota 6) 
Provisiio para perdas nos estoques (Nota 7) 
Nao inclusao do ICMS na Base de Cilculo do PIS e da Cof1ns (Nota 15) 
Pmv1s6es pat·a riscos tribvt.irios, dveis e trabalhiJtas (Nota 16) 
Efeito dos resultados nao eliminados nos da Saoedade e das controladas (Nata 4) 
Provis§.o para perdas em contratos (Netas 22.b. e 22.d.) 
Provisao ICMS- ST (Pa~·ana e Sta. Catarina) 
ProvisOes diversas 

Impasto de renda e contributt;iio social diferidos 

Nao circulante: 

Impasto de renda e contnbui~§.o social diferidos 

(Nota 16) 

11.655 7.766 11.655 7766 
389 50 9.382 6.108 
701 4.780 

4.563 
1087 5.370 

1.936 678 2.895 743 
1.931 1.931 
9.839 9.366 14.506 12.249 ---- -----

26.451 Jl.§£Q ...:i1Z22 .11.1]2 

15.398 19.554 32.858 34.635 
1.249 1.138 1.460 Ll74 ----

16.647 20.692 34.3 18 35.809 ---- ---- ---- ----~--·--·-~--------·-----~--~---~-----·----~----·------·------·----------------~-~ -----------
Em atendimenta a Delibera~ao CVM no 273/98 e lnstrut;iio CVM no 
tributaries registrados serao integralmente realizados em ate cinco 
realizar;:ao conforme demonstrado a seguir: 

2008 
2009 
2010 
2011 

21.557 26.774 
8.768 6.168 
1690 2.867 

303 ----
34J 18 35.809 --------~·----·----·-------·-~--~----·----·-~----·------------------·-·---·-·--·--------~-·---··-"" 

do impasto de renda e da contdbui~ao social sob1·e o lucro llquido· 

Luera antes do impasto de renda e da contriblllt;iio social 
Impasto de renda e contribuit;iio 
Revers§.o de provisaa para prese1·vat;Jo (Nota I 3) 
Beneficia com inovacao tecnol6g1ca-
)urossobre o (Notas 19.c. e 19.d) 
lncent1vos fiscais 

na conve1·sao dos investimentos das operat;6es internacionais (Nota II) 

Impasto de renda e contribuit;5o social- despesas llquidas 

Impasto de renda e contribuicao social- parcelas co1Tentes 

Impasto de renda e cootribuic§.o social - parce!as difendas 

Impasto de renda e contribuicao soc1a!- despesas Jfquidas 

(,?. <ebt6nodl\li."Uw,tLH1 

578.478 
(196.683) 

49.933 
13348 
13344 
2.871 

(2.951) 
(1.579) 

153 

580.195 
(197.266) 

49.933 
15370 
IIA13 
2.564 
9.084 

(2.049) 

82 

(~(I~ 
(126.110) (115.337) 

4.546 4.468 ---
(1~(110.869) 

617.774 609.797 
(210M3) (207.331) 

49.933 49.933 
I 3.348 15.370 
13344 IIAil 
4.134 2.957 

(2.783) (2.843) 
(24.095) (21091) 

643 4.569 ---
(155.519) (149.023) 

(174.416) (161.987) 

I 8.897 12.964 ----
(1~(149.023) 

10 PARTES REl.ACONf.,Q;\S 

Os saldos a receber e a pagar portr·ansat;6es com partes relac1onadas estio 
demonstrados a seguir: 

Ativo circulante: 
Partes relacionadas: 

Natura lnova~ao e Tecnologia 
de Produtos Ltda. (a) 

Natura logisl]ca e Servl(os Ltda (b) 
Nova fbra Participa(oes Ltda (c) 

5.909 3.098 
5.714 1209 

833 833 ----
12.456 7.140 

Adiantamento para futuro aumento de capital: 

Nova flora Participa(oes Ltda. (d) 25 162 
Ltd a . 

Valores a receber de acionistas 
(vide detalhes na nota 

explicativa n" 19.b) 

Passivo drculante: 
Fornecedores: 

lndUst1·ia e Comercio 
de Cosmeticos NatutO Ltda (D 

Natura Logistica e Servi(os Ltda (g) 

Natura lnovayao e Tecnolog1a 
de Produtos Ltd a. (h) 

Dividendos a pagar- Acionistas 

428 

25 590 

20 
== 

110.913 132221 

17.411 16.615 

16.713 20.091 ----
145.037 168.927 
~~~-

237.898 213.813 

20 

237.898 213.813 

As transa(.6es com partes relac1onadas estao demonstradas a seguir· 

Natura Cosmeticos SA L486.139 138L926 
IndUstria e Comercio 

de Cosmeticos Natura Ltda 1.556.8 16 1.435.844 
Natura Cosmeticos SA. 

-Argentina 23.660 22.842 
Natura Cosmeticos SA - Peru 19.238 14.523 
Natura Cosmeticos SA- Chile I L988 9.103 
Natura Cosmeticos SA- Mexico 10.145 6.138 
Natura Cosmeticos C.A.- Venezuela 1.872 
Natura Europa SAS !.545 817 
Natura Cosmeticos Ltda.- ColOmbia 1.408 

817 495 
Natura Loglstica e Serv1~os Ltda 4 

-------~--- ___ _1:5_5~8~614328_44_1:55~~~--':4:~~~ 

Ltda. 277.98 I 261.776 

e Comercio de Cosmeticos 
Ltd a. 

Natur·a lnova~ao e Tecnologia 
de Produtos Ltda. 

277.981 261.776 

209.806 184.186 

45.775 55.209 

22.400 22.381 

277.981 26L776 

Pesquisa e desenvolv1mento deprodutos e tecnologias: U) 
Natura lnovacao e Tecnolog1a 

de Produtos Ltda. 169.181 152.781 
Natura Cosmeticas SA 169.181 152.781 

169.181 152.781 169.181 152.781 

Pesquisas e testes "in vitro": (k) 
Natura Innovation etTechonolog1e 

de Produrrs SAS 3.331 
Natura inova~ao e Tecnologia 

de Produtos Ltda. 

1331 

3.331 

3.331 
~~ 

5.588 
NatUJ·a Log(stica e Servi~os Ltda. 
Natura lnovacao e Tecnologia 

de Produto> Ltda. 
Natu1·a Cosmeticos SA 

5.728 5.588 

Total da venda e contrata~ao 

1319 1238 

1.334 1.301 
L07S 1.049 

5.728 5.588 

de servit;os 456.221 420.145 456.221 420.145 

(•)Refere-se a adiacnta•mer1tos 
desenvalvimento 

(b) Refere-se 
logfstica e erlooini<t'·'t'vm em 

(c) Valor a receber pe!a redu~ao 
2004, aprovada em r·euniao dos cotistas 1·eaJizada na 

(d)Refere-~e a remessas a t\lova Flora Participa\-Oes Ltda. determinadas 
substanetalmente para a manutent;5o do capital de gii'D, 

(e)Refere-se a a Natura Cosmeticos Ltda.- ColOmbia, 
necess<irias para o inlcio das atividades da ernpresa 
em 2006. 

(Q Valot-es a pagar pela campra de produtos. 
(g)Contas a pagar pela presta~ao dos servi~os descritos no item (i). 
(h)Contas a pagar pe!a presta~ao dos descritos no item U). 
(i) Presta~ao de servicos de log(stica e em geral. 
()) Prestac;:ao de de desenvolv1mento de pmdutos e tecnolog1as e 

pesquisa de 
(k)Presta<;5o de servi~os de pesquisas e testes "in vitro'', 
(I) Re~erem~se a locu~ao de parte do comp!exo industrial situado em 

CaJamar e de pt·6dios localizados no munidp1o de ltapecel'ica da Serra. 

saldos de ativos e passives em 3! de de 2007 e de 

P.'t~>rllrebt0nocUluai6J 



! ! . H·>JVES TlMf/'-.jTOS 

lnvestirner1tos em controladas 

Capital social 534.184 59.258 2.013 34.099 12.295 3.695 
Porcentual de parttctp.at;fu 100,000/o 99,99% 99,94% 99,94% 99,99% 100,00% 
Pat;·irn6nio liquido das cont11Jiados 692.324 5.836 I .207 14.20 I 3.552 (I 0.059) 
P•·ticipa(ao no patrim6nio liquido 692.323 5.835 1.206 14.193 3.552 (10.058) 
Luera do exerdcio 

do~ efeitos de conversao 

Valor contibil do irwestimento 
na controladora: 

56.782 (5.039) 52 ( 11.004) (6.520) (5.762) 

Saldosemlldedezemb;ode2006 635.541 2.714 1.346 8.189 1.421 

nas opera~Oes intemaetona1s 

Distnbuit;ilo de Divtdendos 
Aumento de capftal 

Saldos em 3! de dezembro 
de 2007 

de 2006 
(Constituit;ao) Reversao 

de provisao para perdas 

3 I de dezembro 

Sa!dos, llquidos, 
em 31 de dezembro de 2007 

56.782 (5.038) 52 I I 0.997) (6.520) (5.762) 

166 (192) (3.289) (667) 

5.518 

7.993 20.290 9.318 245 

692.323 5.835 1.206 14.193 3.552 

(4.541) 

(5.518) 

- (10.059) 

Natura Distribuidora cle Mexico, S.A. de C,V, 

64 r~bt6il0<\ll[l.1!,,,\l~l;l 

766.764 707.422 630 

5.008 27.377 50.948 
I 00,00"/o I 00.00% 

19.934 12.074 15.378 
19.934 12.074 15.737 

14.235 (16155) (17.966) 

35.852 12.676 9.683 

14.238 (16.255) (17.966) 

(956) (3.305) 

(30.156) 
16.609 27.326 

19.934 12.074 15.738 

630 

105 2.189 8.392 739.563 
98,00% 99,99% 99,99% 

(I) 526 1.383 756.715 
(I) 526 1.383 756.704 

(I) 

(I) 

( 1.666) (7. 185) (328) 

707.422 

(1.666) (7.185) (317) 

(84) (36) (8.363) 

(23) 5.495 
(30.156) 

2.276 8.626 92.683 

526 1.382 766.764 

(23) (4.565) 

23 (5.495) 

' (10.060) 

1t,~~Al'·lGiYEL 

!~l?~~i~l~Q__ __ -· . ·- ·-~-- ·---··· ___ ···--···---9-~_?.EP.-~~~~?-:.~. ··----~_:?_r~il:~C!.?. ____ ~5:!."!.~l.:~~9il___ t·esiou;u --·-----~'?_!~~~g:~cy ____ ~1-~-~~~~~~:_~~---- .. !.~..S~~~;~ 

lr>tanglve! em andamento 

!nstala<;Oes 
Terrenos 
Moldes 
Velculos 
Equipamentos de inforrn<itica 
Adiantamentos a fornecedores 
Mc5veis e utensl1ios 
Benfeitonas em propriedade de terceims 
lmobiltzado em andamento 
Outros 

Soft. ware 
lntangtVel em andamento 
Fundo de comercio Natura Europa (a) 

e Patentes 
na aquisic;c'io de investimento- Nova Flora (b) 

i 3. D~H:RlDO 

20 a 33 
20 a 33 

10 
10 
20 

20 

10 a 33 

33 
20 a lJ 

20 

10 
20 a 33 

10 

20 

10 a 25 
10 

22.716 
9.263 
4.136 
4.011 
5.064 

40 

7.952 
2.904 

~ 

221.679 
144.685 
92.721 
33.662 
67.269 
35.560 
46.700 
21.261 
23.187 
15.625 
9.824 
6.066 

718.241 

73.183 
9.710 
5.420 
1.967 

9.493 
2.115 

677 
1.889 
3.190 

4.308 

~ 

74.967 
36.018 
42.238 

40.626 
13.315 
24.975 

8.115 
4.173 

2.851 

25.231 

1.232 

13.223 
7.148 
3.459 
2.122 
1.874 

40 

3.644 
1904 

~ 

146.712 
108.667 
50.483 
33.662 
26.643 
21245 
21.725 
21.263 
15.072 
11.452 
9.824 
3.215 

47.952 
9.710 
5.420 

735 

19.598 
7.874 
1.646 
3.087 
4.810 
2.371 

_lli 

6.702 

~ 

181.046 
144684 
79.547 
33.662 
47868 
30.196 
38.763 
26.764 
18.876 
12.694 
16.297 
6.463 

32.735 
26.355 

5.860 
941 

8.015 

8.357 
558 
311 

1.633 
2.792 

3.152 

3.152 

56.563 
30.309 
33.065 

30.637 
11.124 
19.516 

6.313 
1.380 

2.407 

13.561 

941 
8.015 

11.241 
7.316 
1.335 
1.454 
2.018 
2.371 

_lli 

3.550 

3.550 

124.483 
114.375 
46.482 
33.662 
17.231 
19.072 
19.247 
26.764 
12.563 
11,314 
16.297 
4.056 

19.174 
26.355 
5.860 

465.066 611.929 

(465.066) (611.929) 

n.lll.l',,id3t66oa~1ll•ll6~ 



! 4. t:·~PREST!f"'lOS E f!f'-,JANCl/>,MENTOS 

BNDES-EXIM (I) - II 0.175 53.070 Abril de 2008 e Aval da Natura Cosmeticos SA 

Compror 118.482 
Resolu,a:o 2770 (I) 88.484 

FINEP (Financioclora 
de Estudos e Projetos) 

Nota de Credito 
Agrorndustr·ial (I) 

BNDES (I) 

Nota de Cred"o 
Exportacao - NCE 

BNDES - FINAME 

30.666 

Fevereim de 2009 

- 137.677 Janeiro de 2008 
88.484 Janeiro de 20 I 0 

51.915 39.370 Dezembru de 2008 
e Mar1o de 2013 

48.787 Abril e Junho 
de 2009 

7.939 45.543 20.258 Abril de 2010 
Julho de 20 14 

41.190 36.635 Abrilde2008 

14.246 11938 Janeiro de 2012 

Jums de 2,57% aa. + TJLP(2) para 80% 
da dlvida e juros de 9.76% a. a.+ varia~ao 
cambi~ (dolar) pam 20% da divrdacom 
vencimento em Fevereiro de 2009. 
Juros de I 02,8% do CDI (3) Av~ da Natura Cosmeticos SA 
Variat;ao cambial (YEN) + 2, II% a.a A val da IndUstria e Co mercia 

de Cosmeticos Natura Ltda. 
TJLP (2) para 71.5% da dlvida que tem Aval, notas promiss6rias 
vencimento para mar~o de 20 13. e juros e receblveis da Natura 
de 3% a.a. + TJLP (2) para 28,5% da divida Cosmeticos SA 
que tern vene~mento para dezembt·o de 2008 
Juras de 100,6% do CDI (3) + IOF (4) Aval da Natura Cosmeticos SA 
e TR (5) + 8,66% a.a. + IOf (4) 
Jums de 4,5% a.a + l]IJ' (2) + UI~BNDES (6) Hipoteca (7) 
para vencimento em abril de 20 I 0. F1an~a banc3ria 
Para a dlvida com vencimento em julho 
de 2014: (1) TJLP(2) + jums de 2,8% a~. 
para 35% da diVida: (ii) vanac;ao cambial 
(dolar)+ JUms de 8.54% a.apam 9% da dwida: 
e (iri) TJLP (2) + juros de 2,3% a.a. 
pa1·a 6% da dlvida. 
Juras de I 04,7% do CDI (3) Nota pmmiss6ria e aval 

da Natura a Cosmeticas SA 
Juras de 4,5% a.a + TJLP (2) Alienat;ao flduc.i3ria, 

aval da Natura Cosmet1cos SA 
e notas promiss6rias 

Banco do Br·asil- FAT 6.682 2.568 Fevererro de 2014 Juros de 4,4% a.a + TJLP (2) 
Fomentar (Fundo de Amparo 
ao Trabalhador) _ __ ____ e nota~ pmmiss6nas 

BNDES- PROGEREN 37.141 - 37.140 Liqurdado em Jums de 3,5% aa. + TJLP (2) Fian,a bancana 
Junho de 2007 

ACE -Adiantamentos 
Cambiais Entregues 

Total 

Cii·culante 
Nao Circulante 

Liquidado 
986 em Janerro de 2007 

ill:§l..:!l!!!!.Q~~ 
120.785 45.052284.707 75.888 

Os vencrmentos dos nao circulantes estao demonstrados como 5egue· 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

Juras 5.4% a.a. + var·ia~iio cambra! 

(5) TR-Taxa de RcferCr.Cia. 
(6) 

(7)0sfin.wien•ec.to; 

Lastra de exporia~6es t'eJ.Iizadas 

------------ --- ---- ------------·- ---- ---- --- - -------- ·------ --~~:~:=-··-------~~~:077 

66rebti>•io,JI111,1btur,\ 

J 5. OBRlGA<;:tJES TRI8UTARlAS 

ICMS prOprio e substituir;ao 
tributaria I 09.959 65.151 

PIS/COFINS (Lrminar·) (') 2.061 
Impasto de renda 8.439 7.374 
IRRF 3.863 2.074 
PIS/COFINS/CSLL (Lei 11° 10.833/03) 3.696 2.085 
Contr·ibui,ao social 3.794 3.082 
COFINS 119 517 
IVA-

Impastos sabre a renda 
(Opera~6es lnternacionais) 

IPI 
ISS 214 94 
PIS 26 113 
Outras 

(-) Depositos Judici•s (") 
132.171 80.490 

(47.030) __ -

109.892 64.789 
14.060 
10.478 8.916 
7.335 4.266 
4.784 3.011 
4.534 3.662 
4.458 3.740 

2.786 1.970 

2.527 2.415 
2.285 

983 1.162 
947 779 

___ill _'!g 
165.541 95.672 
(47.030) 

-----------~.5_:141 _80.490 _1_~_11____"~~ 

Dedutrbilidade da CSLL (Lei no 9.316/96) (c) 
Multas morat6rlas sabre tributos federais recolhidos em atraso (b) 
CorreQio UFIR sobm tlibutos federais (IRPYCSLUILL) (d) 
IPI - execu,ao fiscal (g) 
A,a:o anulat6ria de debito fiscal de INSS (h) 
Auto de infra,ao IRPJ-1990 OJ 
Auto de infra~ao IRPJ e CSLL- honorarios advocatlcios (i) 
PIS semestralidade- Decretos-lei n' 2.445/88 en' 2.449/88 (I) 
Honorcirios advocat(cios e outros 

Risco tributario total provisionado, llquido dos depOsitos judiciais 
-·-·-·- ·- ----·-- ····--·~- ---·· ··-· --·-- --·---

IPI aliquota zeru (a) 
Multas morat6rias sabre tributes federais r·ecolhidos em atraso (b) 
Dedutib1lrdade da CSLL (Lei n' 9.316/96) (c) 
Cor·m,ao UFIR sabre tr·ibutos federais (IRPJ!CSLUILL) (d) 
Auto de inft·a\ao IPI- honor3rios advocatfcios (e) 

I' PROViSOES PM/,. 1\ISCOS TRIBUTiiP.IUS, CIVEIS c H~AMLHISTAS 
A Sociedade e suas 
tributiria, tr·abalhista e e em processos ,rl,,;,;,,;,.,,;""' 
tributaria. A Administrac;ao act·edita, apo1ada na 
seus advogados e consliltores legais, que as 
dveis e trabalhistas sao sufiCientes 
provisOes, liquidas dos 

Tribut8rio 
Civel 
Trabalhista 

23.054 35.365 
5.429 5.130 
4.787 4.599 

40.312 
17.903 
6.226 

49.086 
7.316 
5.808 

.lllZ2 ~ ~ B1.!Q 

Circulante 13.4 20 

Nao circ~lante___ _ 33.2~~-45.094 -~1.021_!~_::> 

Riscos tributirlos 
Os nscos tributcirios provisionados sao compostos pelos processes a 
seguir relacionados 

4.930 
4.143 
5.421 (1.903) 
2.683 
1.409 1.796 

14.228 
6.849 

51.633 
(16.268) 
...ill§2 

(425) 

582 
6.338 332 
5.056 71 
4.616 (9) 185 

6.607 
38.350 

(15.296) 
.11Q.i;! 

Credrto de IPI sobt·e aquisi~6es de ativo 1mobilizado e material de usa e consume (D 
IPI- execucao frscal (g) 

4.437 (279) 275 
4.143 280 

7.207 
6.670 
5.127 
4.792 
4.433 
4.423 
3.862 
2.866 
2.862 
2.291 
1.836 

10.517 
87.920 

A,a:o anulat6ria de debco fiscal de INSS (h) 
Auto de rnfrac;ao IRPJ e CSLL- honoril.nos advocatlciOS (i) 
Auto de infra(ao IRPJ-1990 OJ 
Nao inclusao do ICMS da Base de Cilculo do PIS e da Cofins- honoroirios advocatr'cios (k) 
PIS semestralidade- Decretos-lei no 1445/88 e no 2.449/88 (I) 
Honortirios advocatfciOS e outros 

Risco tribut<irio total provisionado 
DepOsftos judie1ais tributirm 
Risco tributario total provisionado, llquido dos depOsrtos judiciais 

5.421 ( 1.903) 344 
1.469 1.796 ( 425) 26 
2.683 179 

2.234 57 
15.930 (14.910) 816 
9.840 472 ~ _JiQQ 

94.472 4.502 (18.496) (425) 7.867 
(45.386) -- __IJQ5_ -- J'!:.I1Zl. (47.608) 

~ ~ llillil ....lllil ....1Z.1Q _jQJJl 
··-·-·--···-··- -····----~- --·---·-~-----~---·-·-··---···---·-· --·-

n.mn ,rebt6r·o~mJJI67 



1'1 de 
' •••• u •• o ...... .. 

Riscos dveis 
A movlmentac;:ao, no exerdcio flndo em 31 de dezembm de 2007, da pmvisao para riscos clveis esti assim representada: 

normili'IOsadvcJca\!ICIOS · Flora MediCinal (b) 

I'J~(J civel total p_ro_visionacJ_o~licj_ui~o_dc:s__cJ:£6sitos iiJCil()at:_ ________________ _5_~1~~____].809 __ (l.~~----_j3_6_~L~-~ 

Medicml (b) 

cfvcis 
Risco dvel total provisionado, llquido dos depOsitos judiciais 
Circulante 
Nao circulante 

68tel,1tnn0,11lU1Irmi''' 

7.004 8.109 
10:161 12.102 

(2.845) ___ill)_ 
7.316 12.050 

536 15.649 
(T%1) (376) IT79 2DOs 

88 _g_m (3.202) 

J!JZ2l ~ ~ 17.903 
""'ii:42o 

Riscos trabalhlstas 
A Sociedade e suas controladas, em 31 de 
em 31 de dezembro de 2006), cujos pedidos se 
da responsabi!idade subsidi<iria. As provisOes sao 
trabalhistas para nefletir· a melhor estimat1va corrente. 
A movimenta~ao, no exerdCio findo em 31 de dezembro de 2007, da pmvisao para riscos t1'abalhistas esta assim repr-esentada· 

Risco trabalhista total provisionado 
Deposcosjudiciaistrabalhistas ~ ..J3lll __ __ __ ~ 
i':i::o trabalhista total provisio.".aciCJ.Hquid()'!':'_<lep6sc~judiciais ----------~9~----~~--- (940) ____ (64) 1.176 _ 4.7~ 

Conso!idado 
-~~---~-----~---~--------~·---·-------------------·---------~- --Atual'!i:J~L0 ___ _ 

Risco trabalhi5ta total pruvisronado 
OepOsttos judiciais trabalhistas 
Risco trubalhrsta totJI provisionado, lfquido dos depOsitos judiciais 

Dep6sltos judiciais 
Os depOsitos judiciais, que 
a solut;ao dos litfgios a que 
2007, totaliza R$38.603 
auh1ento ocorrido no 
relacionada ao ICMS 

Contingencias passivas 

________ ?:9.9.§ ______ ~~-~-~~'> __ f\_a~~:~.~~~-~-~-~ntos .. .!.!!.:.met<l~l~-~~0~ 
6.339 563 (1.077) (64) 1.562 7.323 

_Qill ~ -- -- -- ~ 
~ _ill J.!..QZlJ. ....J2il. .....Lill ...illi 

A So~i~dade e suas controladas possuem ac,:6es de natureza tribut<ina, cfvel e trabal_hista que nao e5t§.o pmvis1onadas, pais erwo!vem 1·isco de perda dassifica.do pela 
AdmmJstl-ac,:ao e seus advogados e consu~ores I ega is como passive!. As contingencms passivas estao assun representadas: 

Tribut<irias: 
Ac;:ao Declarat6ria- ICMS 
Acao Declarat6ria -IC~IS (b) 
Compensacao 1/3 da COFINS n' 9.718/98 (c) 

anulat6ria. de debito fiscal de INSS 
de infrac;:ao- prec;:o de mUtua com emp1·esa ligada do exterior (e) 

Clve1s 
Trabalhistas 

finl de lancamento de debito • GFIP (D 
de ICMS (g) 

mesma especie · IRPJ e IRRF (h) 

10.715 10.715 
9.965 9.965 
4.466 4.223 4.466 4.223 
3.976 5.209 3.976 5.209 
1.047 1.342 1.047 1.3-12 

718 673 718 673 
59] 608 593 608 
450 406 450 4{)6 

2.602 1.310 4.797 1.500 --- ----
3~ .!lE!. 36.727 13.961 ----

6.077 4.496 18.283 15.235 
30.927 15.249 46.115 20.551 ----
71.536 33.516 101.125 49.747 

-~--~--~~---~--~ 

n,,(•n,,re!at6rio.1ml~l b~ 



Ativo Contingente 
A Saciedade e suas controladas possuem os seguintes processos ativos reteva'ltes· 
(a) A Sociedade e sua controlada IndUstria e Carnercio de CosmE!ticos Natura 

Ltda. quest1onam judicia!mente a inconstituciorratidade e ilegahdade da 
majot·a~aa da base de dlcuto das contribui~Oes ao PIS e a COFINS 
institu(das peta Lei nQ 9.718/98. Os valares envolvtdos nas a~6es judiciais, 
atualizados ale 3 I de dezembm de 2007,sao de R$18.111 (R$12. 171 em 
31 de dezembro de 2006). Os pmcessos aguardam jutgamento.A op1n1ao 
dos advogados e de que a probabilidade de b:ito e provavel. 

(b)A Sociedade e suas controladas lndltstria e Comercio de Cosmeticos 
1'-Jatura Ltda., Natura lnovar;ao e Tecnolog1a de Produtos Ltda. e Natura 
Loglstica e Servir;os Ltda .. pleiteam admintstrativamente a restituir;ao da 
pa1·cela do ICMS incluida na base de calculo do PIS e da COFINS, e 
recolhtda no per(odo de abril de 2002 a rnarr;o de 2007. Os valores 
envolvidos nos pedidos de rest1tuir;iio. atualizados ate 31 de dezembro de 
2007, montam em R$103.025.A opinlaO dos advogados e de que a 
probabilidade de exito e prov.:ivel. 
Como as processes acima mendonados nao transitaram em JU!gado, a 
Sociedade e suas controladas nao contabdizaram o cr6dito referente ao 
ativo contingente, conforme estabelecido pela Delibera~ao CVM n° 
489/05. 

!7. PART!OPA':;AO DOS COLAGORADORES 
E ADt11NISTRADORES bJO LUCRO 
A Sociedade e suas controladas concedem pat·ticipRJ;3.o nos Iueras a seus 
colaboradores e administradores, vinculada ao alcance de metas operacionais 
e objetivos especlflcos, estabelectdos e aprovados no in(cio de cada exercfclo. 
Em 31 de dezembro de 2007, fmam registt·ados,a tftulo de participar;ao nos 
lucros,os montantes de R$12.556 (R$13.850 em 31 de dezembro de 2006) 
e R$35.827 (R$39.260 em 3 I de dezembro de 2006), na contmladora e no 
consolidado, t·espectivamente, na t·ubrica ''Salanos, partictpa~6es e 
sociais", no passive circulante, em contrapartida a "Parttcipa~ao 
colaboradores no e "Remunera~ao dos administradores", nas 
demonstra~Oes do dos exerdcios. 

! 8. REMUI,JERA(.:AO DE ADtv'tlN15TKADORES E !::XECUT1VOS 
A 

Conselho de Administrac;:ao 
Diretores estatutcirios 

Total 

Conselho de Administ1·ac;:.b 
Direton:s estatutarios 

Total 

6.096 318 6.414 

3.070 ~ 4.948 528.326 ~ 

~!2lZ~~ 
b) A remunera~ao dos diretores nao estatutit'ios da Sociedade e de suas 
controladas esti assim composta: 

Diretores nao estatuclrios 

10 rdMl'>nnonu.1h>.lt•J'·' 

Dit·etores nao estatuokios 

19. Pi\TRI~·!6r··JIO LIQUIDO 

a) Capital social 
Em 31 de dezembro de 2006, o capital social da Sociedade era de R$233.862. 
Emma~ de 2007, foram subscritas 22.667 a~6es ordin.:irias sem valor nominal. 
ao pre~o de R$3.17. 0 montante total subscrlto foi de R$72 e o capital 
autorizado era de 11! 16.66.5 a<;6es ordin<irias. 
Em abril de 2007, houve a capitaliza~ao de parte das reservas de lucros, no 
montante de R$153.939, conforme detalhes descritos no item (h) desta 
nota expllcativa. 
Nos meses de maio e junho de 2007, forarn subscritas 700.839 a<;Oes 
ordinJrias, em fun~ao do exet·dcio de op~6es referentes aos Planas de 
Outorga de Op~Oes de A~Oes dos anos de 2003 e 2004, com pre~os medias 
de integraliza~ao de R$3, I 9 e R$7,86, respectivamente. 0 montante total 
subscrilo foi de R$2.706. 
Nos meses de agosto e setembm de 2007, fot·am subscritas 12.085 ar;Oes 

em funr;ii.o do exet·dcio de op~Oes referentes ao Plano de 
Outorga Op~6es de A~6es do ana de 2003, com pre~o media de 
integraJiza~ao de R$3.22. 0 montante total subscrito foi de R$39. 
Em funr;ao dos eventos sooetirios mencionados anteriormente, a quantidade 
de a~6es ordinlirias subscrit.as e integralizadas pas sou de 4 28.193.460, em 31 
de dezembm de 2006 pa1·a 42.8.929.051, em 3 I de dezembro de 2007. 
Em 31 de dezembro de 2007, o capital sooal da Sociedade e de R$390.61 8 
e o capital autorizado e de 12.381 .074 a~6es ordin.:it·ias. 

b) Amortizar;ao de valores a receber de ac1onistas 
Refere-se a amortiza<;:J.o dos conced1dos a do is diretores da 
Sociedade, em 29 de de 2000, 30 de ab1·il de 2002, 30 de 

de 2002 e 5 
3%ao 

e 30 de setembro 
adquirir a~6es ordtniirias de emissao 
Natura Participa~6es SA Na reorganizar;ao 
de 2004, essas a<;6es foram trocadas par 
Natura Cosmeticos SA A amorttzayao dos fina11ci,mec,tns 
tota!idade dos dividendos e jums sabre a capital 
Sociedade, a esses diretore-s. com base nas at;6es par 
se encontram oneradas. Os financtamentos fot·am 
durante o exercicio de 2007. 

c) Juras sabre o capital prOprio 
A Administra~ao da Sociedade, em reuniao do Conselho de Adrninistra~ao 
em 25 de julho de 2007, propOs o pagamento de juros sabre o 
prOprio, nos termos do Estatuto Social, da Deliberar,:ao CVM n" 207/96 
Lei n" 9.249/95. Em 3 I de dezembro de 2007, o valor bruto, registrado, de 
JUCOS sobre 0 capital proprio e de R$39.247 (R$33.569 em 3 I de dezembro 
de 2006) e foi calculado observando-se os limites legais, inclusive quanta ao 

dividendo minima de 30% nos termos do artigo 202 da Lei n° 
6.404/7 6 e do Estatuto 
0 1mposto de 1-enda na fonte r10 montante de R$ 5.887 (R$5.035 em 31 de 
dezembm de 2006) foi retldo e recolhido pela Sociedade. 

exercfcio social, divtdendo 
o lfquido, considerando, 

• Acresctmo das 1mportancias resultantes da reversao, no exercido, de 
reservas pat·a contingencias. anteriot·mente formadas. 

• Decrescimo das tmportancias destinadas, no exerdcio, a constitui<;:ao da 
t·eserva legal e de reservas para contingencias. 

0 Estatuto Social faculta a Sociedade o direito de levantar 
semestrais e intermed1iirios e, corn base ne!es, autoriza a distnbuir;iio 
dividendos mediante aprova~ao pelo Conselho de Admini~ira~ao. 
Os dividendos e juros sabre o capital prOprio - bruto, referentes aos 
resultados auferidos no exerclcio de 2006, nos montantes de R$325.866 
(R$0.7630 por a(ao) e R$33.569 (R$0,0787 por a(ao), respect1vamente, 
fot·am aprovados na Assembleia Geral Ordinaria de 02 de abr·i\ de 2007 c 
corresponderam a 78,0% do Jucro lfquido consolidado de 2006. 

Em 27 de fevet-eiro de 2008, o Conselho de Administra~ao aprovou 
propmia a set· submetida a AJsemblt§ia Geral Ordinaria, que sera realizada 
em 3! de mar~o de 2008, para pagamento de dividendos e juros sabre o 
capital prOprio - bruto, referentes aos resultados auferidos no exerdcio de 
2007. nos montantes totais de R$375.890 (R$0,8767 por a,ao) e R$39.247 
(R$0,0915 par ar;3o), respectJvamente. que correspondem a 89,8% do Iuera 
liquido consolidado de 2007. Desses montantes, ji3. foram pages, em I 0 de 
agosto de 2007, dividendos e juros sabre o capital pt·Oprio - bruto, nos 
montantes de R$1 38. I 38 (R$0.3222 po1· a(ao) e R$39.247 (R$0,0915 po1· 

respectivamente, conforme aprovado na reuniao do Conselho de 
Adi-ninisli·<ICao de 25 de 1ulho de 2007. 
Os dividendos foram calculados conforme demonstrado a seguir: 

Luera lt'quido do exercfcio 456.914 469.326 
Reserva legal sabre o Iuera (rtem g. desta nota explicativa) __ 

Base de Gilculo para OS divtdendos mrnimos 456.9! 4 469.326 
Dividendos m(ntmos obngatOrios 30% 30% 
Dividendo anual minima 137.074 140.798 
Dividendos pmpostos 375.890 325.866 
juros sobre o capital proprio -liqu1do de IRRF 33.360 28.534 
IRRF 5.887 5.035 -- --
Total de dividelldos e juros sabre o capiTal prOpno-bruto ~ 359.435 

Valor excedente ao div1dendo minima obngatclrio 

Dividendos por ar;ao ~ R$ 
Juras sabre o capital prOprio par ar;ao ~ lfquido - R$ 

Remunera~ao total par a~iio - llquida - R$ 

e) A~c~es em tesouraria 

278.063 218.637 ----
0,877 0.763 
0.078 0,067 

--~~~----0:~~ 

No tnmestre de 2007, houve a aqUisi~ao de !.000.000 de ar;6es 
ao pt·e~o media de para atender ao exerdcio das 

outorgadas aos e co\aboradores da Sociedade, 
como aos administradores e colaboradores das Sociedades 

controladas direta au indiretamente pela Sociedade. participantes dos 
"Aditamentos aos Planas de Outorga de de com pt-a au 
de anos-calenclano 
de 

ca!end<irio de 2006", conforme Assembl€:ia Get·al Extraordtn;kia rea!izada 
em 02 de ab1·il de 2007. 
Ern 31 de dezembt·o de as ar;6es em tesouraria, que tem 
sido uti!izadas nos op~Oes dentro Programas de Outorga 
de Op~6es de compra au subscri~ao de a~6es. totalizavam 161.303 (679.317 
em 31 de dezembro de 2006), a Um CUS!O med10 unitano de R$1 ],670\ 
(R$0,3447 em 3 I de dezembro de 2006). 

f) Agio na ernissao de ar;Oes 
Refere-se ao agio gerado na emissJo das 1299 
da caph:alizar;io das debentures no montante de 
de mar,o de 2004. 

g) Reserva legal 
Em face de o saldo da reserva legal, somado as reservas de capital, ter 
ultrapassado 30% do Cilpital social. a Sociedade, em conformidade com o 
estabelecido no artigo 193 da Lei das Sociedades par A~6es,decidiu par nao 
const1tuir a reserva legal sabre o Iuera lt'qUido aufet·ido nos exet-clcios de 
2006 e de 2007. 

h) Reserva de retent;ao de Iueras 
Em 31 de dezembm de 2007 e 2006 a reserva de retenr;J.o de Iueras foi 
constituida nos termos do at'tigo 196 da Lei n" 6.404176 com o objetivo de 
aplica~Jo em futures tnvestimentos,nos montantes de R$41.777 e R$109.-891, 
1·espectivamente.A reten~ao referente ao e.xerdcio de 2007 esti fundamentada 
em orr;amento de capital. que sera submetido a aprovar;ao dos acionistas em 
Assembleia Geral Ordinaria a ser 1-ealizada em 31 de mar~o de 2008. 
Conforme determina o artigo I 99 da Lei no 6.404/76, o sa!do das reservas 
de Iueras, exceto para as t·eservas de contingencias e de Iueras a realizar, n.io 
podera ultrapassar o capital social. Desta forma, em Assembk~ia Geral 
Extraordinaria realizada em 02 de abril de 2007, foi delibet'ada a capitaliza~iio 
do montante de R$153.939, refcrcntc as resct·vas de Iueras constituldas nos 
exem'cios soc1ais ence1-rados em 31 de dezembro de 200..:1 e de 2005, que 

integra!mente utilizadas para investtmentos no ativo imobilizado e 
de gim, dut'ante os exerdcios de 2005 e 2006. 

20. PROGRW1AS DE OUTORGA DE OP(,:6ES DEAt;X)ES 
0 Conselho de Administrac;:ao 1-eUne-se anualmente para. dentro das bases 
do Programa, estabelecer o 1ndicando os dtretot·es e gerentes que 
recebefcio as opr;:5es e a 

Os pianos possuem prazo de quatro anos pat-a exerdcio das op~Oes, sendo 
50% ao final do terceiro ana e 50% ao final do quar·to ana, sendo o pt·azo 
maximo para o exerdcio dots anos ap6s o termino do quarto ana. 
0 saldo das op(6es em 31 (6.701.732 
em 31 de dezembm de 

---,,,=~:-~:-:~7--'-.,,~~~c::=c~--

2002 238.940 5.85 
2003 1.016.810 3.28 
2004 1.117.810 8,06 
2005 831.670 17.31 
2006 981.660 25.79 
2007 1.269.955 24,33 

5.456.845 
--~--~~---·--- --·-

Em 31 de dezembro de 2007,caso aAdministra~ao da Sociedade optasse em 
reconhecer contabilmente os efeitos dos pianos, levando em considerac;:ao o 
prazo de maturidade e utilizando a metoda de valor intrlnseco (diferenr;a 
entre o pt·e~o de mercaclo obtido em 31 de dezembro de 2007 eo valor da 
op~ao corrig1do pelo IPC~A), o Iuera lt'quido "pro fonna", consohdado, para o 
exercicio findo em 31 de dezembm de 2007 seria de R$500.00 I (R$382.358 
em 31 de dezembro de 2006), con forme demonstrado a seguir: 

nl!lwlrubt6noJrLI'll71 



lucro lfquido do exerdcio - societirio 
Efettos dos programas leva11do em considet·a~iio 

o prazo de maturidade 

462.255 460.773 

37.746 J78.415) 

Luera llquido do exerdcio - constdet·ando 

_"_")(e_r:c~':"~~P_(i}e_s ---------·· --------~~00~ __ __3~2.358 

Em 31 de dezembm de 2007, a prec;o de mercado unitkio da a~ao era de 
R$17,00 (R$30, IS em 31 de dezembro de 2006). 

21. PLPJ".!C Dr: PE!..JSA.o 
A parttr de I a de agosto de 2004 a Sociedade impla11tou um de 
prevtdencia complementar na modalidade de contribuiL;3.o 
todos as colaboradores admitidos pela Sociedade e suas no 
Brasil. Nos termos do regulamento desse plano, o custeio e paritkio, de 
modo que a parcela da Sociedade equivale a 60% daquela efetuada pelo 
colabor·ador de acordo com uma escalade contribui~ao embasada em faixas 
salat1ais, que v-ariam de I% a 5% da remunet"a~ao do colaborador: 0 plano 
esta sendo administrado pela Brasilprev Seguros e Previdf.ncia S.A. e as 
contribui~Oes realizadas pela SoCiedade e suas controladas totallzaram 
R$3.808 no exercfcio findo em 31 de dezembro de 2007 (R$3.397 em 3 I 
de dezembro de 2006 ). 

2211'S1"RUI·1ENTOS FINANCEIROS 

e financiamentos sao t·egistrados com base nos juros 
de cada opera~ao. 

r:JEl_~_a!i~_9-~~-~. ~P.~~-~~.~--· _ 

Financeit·a C') 
Oper·acional 

pi!SSIV0 

I 33.452 13.759 8.210 1.938 
46.682 ~ ~ _liZ 

180.134 30.410 8.514 2.185 
~~-~ ~~ ~-

--------------------~-----

71 reloLimo~~ualn,.tllr., 

A Sociedade e suas controladas nao operam com instrumerrtos financeims 
derivatives com propOsitos de especula~ao. 

c) E.xposi~o a taxa de juros 
A Sociedade e suas contmladas estao expostas a flutuar;.Oes nas Taxas de 
juros de Longo Prazo - TJLP ern vir·tude dos contratos de financiamentos 
firrnados como BNDES, FAT Fomenbr e a FINEP. 

d) V<~.lores de men.:ado 
Os valores de mercado das financeiras e contas 
a receber e a pagar· aproximarn-se dos valores nas demonstra~6es 
contcibets devido a natureza de curta prazo valores de mercado 
dos empr€.stimos e finandamentos aproximam-se substancialmente dos 
valot-es registrados nas demonstra~6es contibeis devido a esses instrumentos 
financeiros terem taxas de juros vari<iveis. 
Com rela~o as opemr;.6es de "svvap" e "(orward , os valores contabeis e de 
mercado estao assim demonstrados· 

Opera~Oes de "swap" e "forward" 
------~-~-·--- -----··-··--

A Sociedade e suas controladas, no encerramento de cada balan~o. 
consultam o mercado finance1ro e atualizam o valor de mercado dos 
instrumentos f1nanceiros. 

e) Risco de cr§dito 
As vendas da Sociedade e suas controladas sao efetL1adas para um 
nUmero de consultoras de Vendas. A Sociedade e suas 
administram o risco por meio de um ngoroso processo de concessao 
credito. 

2l. F ESULTAUO FlfJI\I,JCEIRO 

Despesas tlnanceiras: 
Perdas com opera~6es 

de "swap" e "forward" 
juros com financiamentos 
Perdas 

Outr·as despesas financeiras 

7.911 21.989 

3.008 

304 37 
30 23 

____iil ~ 
25.695 26.707 
--~-

(25. 140) ( 1.622) 
(5.731) (7.114) 

(57) (3.424) 

~~ 
@_1.876) ( 13.239) 

Total resultado financeiro, liquido ~ ...!2.:!:.t!!. 

StCURO'i 

27.330 33.722 

22.180 5.8]5 

348 91 
120 825 

_I;_CI§l_ _11!.§_ 
51.039 43.391 

(28.913) (4.114) 
(26.454) ( 18.677) 

(2.695) 

Jb3.!!ll 
~0.380) 

(9.341) 

(7.541) 
QQ!2 
(33.453) 

9.938 

suas controiJdas adotam uma polltica de 
oririCiD<IIm<,nte. a de riscos e sua 

montantes suficientes Administra~ao, 
levando-se eM consideraL;3o a natureza de suas de 
seus consultores de seguros.A cobertura dos seguros, em valores de de 
dezembro de 2007, e assirn demonstrada; 

!tens 

Complexo 
industrial/estoques 

Veiculos 

Lueras cessantes 

Tlp~-·~-~~~~~-----~?2~~~.~-~!£~~~ 
Quaisquer danos materials 739.379 
a edifica~Oes, instala~6es 
e m;iquinas e equipamentos 
lnc€ndio, roubo e colisao 45.718 
para 1.444 verculos 
NarHe.al1zacao de Iueras decorrentes 815.705 

em instala~5es, 
e m<iquinas e equipamentos 

25- t1UDr\N\:A DA LEGlSL?.t:;::t.o SOCiEi ARt.~ BRASlLEIRA 
Em 28 de dezemb,-o de 2007, foi promulgada a Lei n' II .638, que altera, 
revoga e introduz novas dispositivos a Lei das Sociedades par A~Oes, 
notadamente em rela~ao ao capftulo XV, sabre materias contibe1s, que entra 
em vigor a patiir do exerdcio que se inicia em 1° de janeiro de 2008, podendo 
set· integralmente aplicada ate o encerrament o do exe1·dcio de 2008, Essa 
Lei teve, principalmente, o objetivo de atualizar a legislar;.ao societlria br·asileira 
para possibilital' o processo de convergencta das priticas contcibeis adotadas 
no Brasil com aquelas constantes nas normas intemacionais de contab1lidade 
(IFRS) e permitir que novas normas e procedimentos contabeis sejam 
expedidos pela Comissao de Valores Mobili<irios- CVM em conson3ncia com 
os padr6es internacionais de contabilidade. 
As modificac;:Oes na legisla¢io societiria brasdeira sao aplic.:ivets para todas as 
companh1as constituidas na fo1ma de sociedades anOnimas, incluindo 
companhias abet·tas bem como estendem as sociedades de grande porte 
disposi~6es r·elativas a elaborac;:ao e divulga~ao de demonstrat;6es contabeis. 
As modifica<;:6es .i Sociedade e suas controladas podem ser 
sumariadas como 
(a) Substitui~ao da demonstra~ao das 
demonstr~ao dos fiuxos de caixa. 
desde 31 de dezembm de 2004, 
suplementar (Anexo 1). 

(b)lnclusao da dcmonstra<;:ao do valor· adicionado, aplidvel pa1·a companhias 
de capital aberto, que demonstra o valor adicionado pela Sociedade, bem 
como a composi<;:ao da ongem e aloca~ao de tais valores. Ptitica jci 
adotacla pela Soe~edade desde 31 de dezembro de 2004, divulgada 
atraves de informat;ao suplementar (Anexo II). 

(c) Possibilidade 
para atender a 
para adapta~ao 

(d)Cria,ao de 
de 

emissao, atualizado 
contratuaiS, aJCISta,Jo ao valor provavel de 

suas controladas aplicarao essas 
fins de divulga~ao a 

me.'''cln. cnot'""''e pode ser observado 
na nota 

(h)Criac;:ao de um novo subgrupo de contas, ajustes de avalia~ao patrimonial, 
no patrim6n1o l(qutdo, para permitir o registro de determinadas avaliao:;Oes 
de ativos a prec;:os de me1·~ado, prin.cipalmente instrumentos financeiros; 
o registro de variac;:ao camb1al sabre 1nvestimentos societanos no exterior 
avaliados pelo metoda de equivalencia patnmonial (ate 31 de dezembro 
de 2007 essa varia<;:ao cambial eta r·egistrada no resultado do exerdcio); 
e os ajustes dos ativos e passives a valor de mercado, em razao de fusao 
e rncorpora~ao ocorrida entre partes nao relacionadas que estiverem 
vtnculadas a efetiva transferencia de controle. A Sociedade e suas 
controladas avaliarao as impactos e os eventuais efeitos serao regist1·ados 
no exerdcio de 2008. 

(i) lntrodu~5:o do conceito de ajuste a valor presente para as operac;:6es 
attvas e passivas de Iongo prazo e para a;; relevantes de curta prazo. A 
SoCiedade e suas controladas avaliarao os 1mpactos e as eventuais efeitos 
serao registrados no exerdcio de 2008. 

(I) Revoga~ao da possibilidade de registrar· doar;.6es e subven~Oes par·a 
invertimento (incluindo incentives ftscais) diretamente como reservas de 
capital em conta de patrimOnio J(quido. lsso s1gnifica que as doa~Oes e as 
subven~6es para investimento p~ssar3o a ser ,rc;gistradas no resultado do 
exercfcio. Para evrtar a distriblllyiio como diVIdendos, o montante das 
doa~6es e subven;Oes poderi ser destinado, ap6s transrtar pelo resultado, 
para reserva de incentivos fiscais. A Sodedade e suas controladas 
avaliar§.o as impactos e os eventuais efe1tos serao registrados no exerdcio 
de 2008. 

(k)Requerimento de que os atrvos e passivos d.e Empresa a ser incorpor~da, 
decor-rentcs de transa~6es que envolvam 1ncorpora(.ao, fusao au CIS.3o 
entre partes independentes e vinculadas a efetiva transferenoa de 
centrale, sejam contabilizados pelo seu valor de mercado. 

(n Elimina~ao do parametro de relev.3.ncia pa1·a ajuste do investimento em 
coligada~ e contro!adas pelo metoda de equivalencia patrimonial e 
substitui~ao do parametro de 20% do capital. social da investida para 20% 
do capital votant.e da investida. Nao apl1dvel a Sociedade e suas 
controladas, ja que todas as pat~ticipa<;:6es sao superiores aos percentuais 
estabelecidos pela nova legis!a~ao, conforme pode ser observado na nota 
explicativa n" II. 

Em razao de essas altera~6es terem sido recentemente promulgadas e 
algumas a1nda dependerem. de regulamenta~ao par part~ dos Orgaos 
reguladores para serem apltcadas, a Administra~ao da Sooedade e suas 
controladas ainda n3.o conseguiu avaliar todos os efeitos que as referidas 
alter~6es podem resultar em suas demonstra(.Oes financeiras e nos 
resultados dos exerdcios seguintes. 

26. EVENTO SUBSEQUENTE 

De acordo com a proposta, a incot·por·a~ao do acervo patrtmonialliquido da 
Nova Flor·a sera feita no dra 31 de mat·~o de 2008 com base em balance 
patnmonial de 31 de dezembro de 2007, elaborado de acordo com as pro1ticas 
contabeis adotadas no Brasil, as disposi~6es contidas na Lei n." 6.404/76 e as 
nor·mas exped1das pela Comissao deValores Mobili<irios (''CVM''), 
Em atend1mento as lnstm;Oes 
respectivamente, em 3 de dezembro 
Sociedade divulgou. no "siTe" da Comissao 
lnformac:6es PeriOdicas Eventuais - IPE), em 
relevante, com matores detalhes, referente ao 

roc.tnrcrd,\t6rroJr11•<1173 



Parecer dos auditores independentes 

Ao Conselho de Adm1n1stra~ao e aos Aoonistas 
da Natura Cosmeticos SA 
Sao Paulo- SP 

I) Examinamos os balan~os patrimonia1s, individual ( controladora) e consolidado, da Natura Cosmeticos SA e controladas, levantados em 
31 de dezembro de 2007 e de 2006, e as respectivas demonstra~6es do resultado, das muta~6es do patnm6n10 lfquido (controladora) 
e das origens e aplica~6es de recursos correspondentes aos exercicios frndos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua 
Administra~ao. Nessa responsabilidade e a de expressar uma opiniao sabre essas demonstra~6es contabe1s. 

2) Nossos exames foram conduzidos de acorclo com as normas brasileiras de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, 
considerando a relevancia des saldos, o volume de trans~6es e os sistemas contabil e de controles internes da Sociedade e de suas 
controladas; (b) a consta~o. com base em testes, das ev1dencias e dos registros que suportam os valores e as informa~6es contabe1s 
divulgadas; e (c) a aval1a~o das ptiticas e das estimattVas contabeis rnais representativas adotadas pela Admlnistra~ao da Sooedade e de 
suas controladas, bem como da apresen~ao das demo~6es contabe1s tomadas em conJunto. 

3) Em nossa opiniao, as dernonstra~6es contabeis referidas no parcigrafo I representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posi~o patnmonial e financeira, individual (controladora) e consolidado, da Natura Cosmeticos SA e controladas em 31 de 
dezembro de 2007 e de 2006, o resultado de suas oper~6es, as muta~6es de seu patrlm6nio llqu1do ( controladora) e as origens e as 
apl ica~oes de seus recursos referentes aos exerdcios findos naquelas datas, de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil. 

4) Nossos exames foram conduzidos com o objet1vo de emitir parecer sabre as demonstra~oes contabeis basicas referidas no parcigrafo 
I, tomadas em conjunto. As demonstra~iSes des fluxes de caixa e do valor adicicnado, indiv1dual ( controladora) e consolidado, 
referentes a 31 de dezembro de 2007 e de 2006, que estao sendo apresentadas nos Anexos I e II, respectivamente, para prop1ciar 
informa~oes suplementares sabre a Sociedade, nao sao requeridas como parte integrante das demonstra~6es contabe1s basicas, de 
acordo com as praticas contabe1s adotadas no Brasil. As dernonstra~5es des fluxes de caJXa e do valor adioonado foram submetidas 
aos mesmos procedimentos de audrl:oria descntos no parcigrafo 2 e, em nossa opiniao, essas demonstra~oes suplementares estao 
adequadamente apresentadas, em todos os aspectos relevantes, em rela~o as demonstra~6es contabeis basicas referentes aos 
exerdCIOS findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006. tomadas em conjunto. 
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Sao Paulo, 27 de fevereiro de 2008 

DELOITIE TOUCHETOHMATSU 
Audrt:ores lndependentes 
CRC no 2 SP 011609/0-8 

Altair Tadeu Rossa to 
Contador - CRC no I SP 1825 15/0-5 

Deloltte. 

II 
Parecer da DNV -Relat6rio de Sustentabilidade Natura 2007 

Per sohota~o da Natura CosmetiCos SA (Natura), a DNV- Det Norske Yeritas realizou a venfica~ao 1ndependente do Relat6rio 
de Sustentab1lidade Natura 2007 ("o Relat6no"). 0 Conselho de Admimstra~ao da Natura e responsavel pela 1nforma~o fornec1da 
no Relatorio ass1m como per todos os processes envolvidos na coleta, analise e relate dessa i nforma~o. A responsabilidade da DNV 
consiste na elabora~ao de um parecer sobre o conteudo do Relatorio. A DNY nao se responsabiliza per qualquer decisao 
de investimento ou de qualquer outra natureza feita com base neste parecer, ou na versao completa da Declara~o de Yerifica~ao 
forneoda em http1/WNW.naturanetlrelatono. 

Ambito e Metodologia 
A verifica~ao real1zada concentrou-se nos seguintes aspectos do Relatono e da gestae de Sustentab1lidade pela Natura em 2007: 

• Polfticas. estrateg1as, objetivos e metas relacionados com a Sustentabilidade: 
• Prattcas de gestae de Sustentabilidade em nivel do Grupe e fcibricas no Bras1l: 
• lniciativas e principals eventos em 2007; 
• Atividades realizadas com o objetivo de 1dentificar e avahar temas matenais; 
• Atividades realizadas com o objetivo de 1dentificar, compreender e responder aos interesses e expectativas das partes interessadas: 
• S1stemas e processes de coleta, agrega~ao , valida~o e relate de infor~ao de Sustentab1lidade; 
• Exat1dao, comparab1lidade. clareza e confiabilidade de dados de desempenho na area de sustentabihdade. especialmente dados 

referentes a emissiSes de carbone; 
• Nlvel de ado~ao de diretrizes para Relatorios de Sustentabuidade pela Qobal Reporting Initiative, 2006. 

Esta verifiCa~ao fo1 real1zada entre jane1ro e Ma~o 2008, per profiss1onais detentores de qualiflca~6es e experiencia adequadas. 
e de acordo com a rnetodolog1a da DNY para a verifica~ao de Relatorios de Sustentab1hdade. Os metodos ut1lizados Jnclulram: 

• Entrevistas com representantes do Conselho de Admin1stra~ao . da D1retoria de Sustentabihdade. de d1versas D1retorias 
e areas funCJonais, e com colaboradores desempenhando fun~6es em nivel do Grupe. 1nciUJndo as fabricas no Bras1l: 

• Y1sitas a fabnca de Cajamar e ao centro de d istnbu1~o de ltapecerica da Serra, no Brasil; 
• Anal1se de relatonos de desempenho na area de Sustentabilidade; 
• Anahse e teste de dados de sustentabilidade, e de sistemas e processes para coleta, agnega~ao, val ida~ao e relate desses dados; 
• Analise de comunica~6es intemas e extemas sobre temas de Sustentabilidade. 

A DNY nao fo i envolvida na elabora~ao de qualque1· informa~ao contida no Relatorio.A ONV afirma tambem a sua 1ndependencia 
em rela~ao a favorecimentos, influencias ou conflitos de interesse associados com a Natura ou com partes interessadas. 

Conclusoes 
Com base no trabalho realizado. a ONY considera que a 1nforma~ao forneCida no Relatono com rela~o aos temas matenais e exata. 
confi.ivel. abrangente e reflete de forma adequada as politicas, estrateg1as, Sistemas de gestae, atividades e desempenho na area 
da Sustentabihdade pela Natura no pen'odo de doze meses com fim em 31 de Dezembro de 2007. E tambem parecer da DNV 
que o Relatono fo1 elaborado de acondo com as 0~-etrizes do GRI (2006). 

lnforma~ao detalhada sobre o processo de venfica~ao, conclusoes e recomenda~oes e apresentada na Declar~o de Yerifica~ao 
fornecida em http1/WMV.natura.netlrelatorio. 

(L.t~.J2~~"' 
Antonio Ribeiro 
Yerificador Principal 

DNY- Oet Norske Yeritas, Sao Paulo. 26 de mar~o 2008 

Jasmin Eymery 
Yerificador 
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NATURA COSMETICOS S.A. 

NOT AS EXPLICATIV AS As DEMONSTRACOES CONT ABEIS 
PARA OS EXERCICIOS PINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005 
(Val ores expressos em milhares de reais - R$, exceto se de outra forma indicado) 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

As atividades da Natura Cosmeticos S.A. ("Sociedade") e de suas controladas 
compreendem o desenvolvimento, a industrializat;ao, a distribuit;ao e a 
comercializat;ao, substancialmente atraves de vendas diretas realizadas pelas 
Consultoras Natura, de cosmeticos, fragnlncias em geral e produtos de higiene e saude, 
bern como a participat;ao como s6cia ou acionista em outras sociedades no Brasil e no 
exterior. 

2. APRESENTA<;AO DAS DEMONSTRA<;OES CONTABEIS 

As demonstrat;oes contabeis foram elaboradas e estao apresentadas em conformidade 
com as praticas contabeis adotadas no Brasil e com as normas expedidas pela 
Comissao de Valores Mobiliarios - CVM. Essas demonstrat;oes financeiras incorporam 
as alterat;5es trazidas pelos seguintes normativos contabeis: (i) Normas e 
Procedimentos de Contabilidade- NPC n° 27- "Apresentat;ao e Divulgat;5es", emitida 
pelo IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil em 3 de outubro de 
2005, aprovada pela Deliberavao CVM n° 488, naquela mesma data; e (ii) NPC n° 22-
"Provisoes, Passivos, Contingencias Passivas e Contingencias Ativas", emitida pelo 
IBRACON, em 3 de outubro de 2005, aprovada pela Deliberavao CVM no 489, 
naquela data. Nas demonstrat;oes financeiras referentes ao exercicio findo em 31 de 
dezembro de 2005, apresentadas para fins de comparat;ao, foram efetuadas 
determinadas reclassificat;5es para adequa-las as Deliberat;5es mencionadas e permitir 
aos uswirios a comparavao com o exercicio de 2006. As principais alterat;oes 
resultantes da aplica<;ao dessas Delibera<;oes foram as seguintes: 

o Apresentat;ao do grupo "Nao circulante" no ativo e no passivo. 

• Apresentat;ao da conta "Intangivel", classificada no grupo "Nao Circulante". 

o Reclassificat;ao dos depositos judiciais, anteriormente classificados no ativo, 
para o passivo, como redutor da conta "provisao para riscos tributarios, dveis e 
trabalhistas", nas situat;5es on de seja aplicavel. 

Algumas nomenclaturas e agrupamentos de contas, nas demonstrat;5es do resultado, 
das origens e aplicat;5es de recursos e do fluxo de caixa, foram alterados em relat;ao ao 
ano anterior, para melhor classificat;ao e apresentat;ao. Na demonstrat;ao do resultado, 
houve reclassificat;ao de valores das despesas administrativas para despesas com 
vendas, sem, entretanto, alterar o total das despesas operacionais. As alterat;5es 
efetuadas abrangem, inclusive, as informat;5es de 2005, como objetivo de se preservar 



a comparac;ao entre os exercicios. Cabe ressaltar que essas alterac;oes nao resultaram 
em mudanc;a nos saldos dos grupos, tampouco nos totais gerais, exceto no fluxo de 
caixa do exercicio findo em 31 de dezembro de 2005 no qual os pagamentos dos 
contratos de "swap" e "forward" foram reclassificados das atividades operacionais 
para as atividades de financiamento, alterando os subtotais divulgados anteriormente, 
mas sem alterar a variac;ao total das disponibilidades. 

As informac;oes apresentadas referentes ao exercicio de 2005 ja estao ajustadas de 
acordo com os efeitos do desdobramento das ac;oes ocorrido em 29 de marc;o de 2006. 
Os detalhes estao divulgados na nota explicativa no 19.a. 

Ate 31 de dezembro de 1995 a legislac;ao societaria brasileira estabelecia uma 
metodologia simplificada para contabilizac;ao dos efeitos inflacionarios apurados ate 
aquela data. Essa metodologia, denominada correc;ao monetaria de balanc;o, consistia 
na correc;ao das contas do ativo permanente (investimentos, imobilizado e diferido) e 
do patrimonio liquido utilizando indices divulgados pelo Governo Federal. 0 efeito 
liquido da correc;ao monetaria era contabilizado nas demonstrac;oes do resultado em 
uma conta especifica denominada "Correc;ao monetaria de balanc;o". Essa correc;ao 
monetaria foi vedada pela Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, a partir do 
exercicio iniciado em 1 ode janeiro de 1996. 

3. PRINCIPAlS PAATICAS CONTABEIS 

a) Resultado das operac;oes 

Apurado em conformidade com o regime contabil de competencia dos exercicios. 

b) Aplicac;oes financeiras 

Representadas por investimentos temporarios de alta liquidez, exceto para a 
aplicac;ao financeira de Iongo prazo, registrados ao custo, acrescido dos 
rendimentos auferidos ate as datas dos balan<;os. 

c) Pro vi sao para creditos de liquidac;ao duvidosa 

Constituida com base na analise dos riscos de realizac;ao dos creditos a receber, 
sendo considerada suficiente para cobrir eventuais perdas. 

d) Estoques 

Registrados pelo custo medio de aquisic;ao ou produc;ao, ajustados ao valor de 
mercado e das eventuais perdas, quando aplicavel. 

e) Investimentos 



Representados, principalmente, por investimentos em empresas controladas, 
avaiiados pelo metodo de equivalencia patrimonial, conforme demonstrado na nota 
explicativa no 11. 

f) Imobilizado e intangivel 

Representados pelo custo de aqmstvao corrigido monetariamente ate 31 de 
dezembro de 1995 e acrescidos de juros capitalizados durante o periodo de 
construc;ao, quando apiicavel e do agio e fundo de comercio decorrentes da 
aquisic;ao de investimentos. As deprecias:oes e amortizas:oes sao calculadas pelo 
metodo linear, que leva em considerayao as taxas determinadas de acordo com a 
vida util-economica estimada dos bens, confonne demonstrado na nota explicativa 
n° 12. 

g) Diferido 

Representado pelo ag10 gerado na incorporas:ao de as:oes da Natura 
Empreendimentos S.A, pela Natura Participac;oes S.A, deduzido da provisao para 
preservavao da distribuis:ao de dividendos futuros, conforme descrito na nota 
explicativa n° 13. 

h) Passivos circulante e nao circulante 

Demonstrados por valores conhecidos ou calculaveis, acrescidos, quando aplicavel, 
dos correspondentes encargos e das varia<;5es monetarias e cambiais incorridos ate 
as datas dos balans;os. 

i) Impasto de renda e contribui<;ao social 

A provisao para imposto de renda foi constituida a aliquota de 15%, acrescida do 
adicional especifico de 10% sobre o lucro tributavel anual excedente a R$240. A 
contribui<;ao social foi constituida a aliquota de 9% sobre o lucro tributavel. 0 
imposto de renda e a contribuis;ao social diferidos registrados nos ativos circulante 
e nao circulante decorrem de despesas apropriadas ao resultado, entretanto, 
indedutiveis temporariamente. Adicionalmente, foram constituidos o imposto de 
renda e a contribui<;ao social diferidos sobre os saldos de prejuizos fiscais e base 
negativa de contribuivao social. 

Considerando as disposiv5es da Delibera<;ao CVM no 273/98 e Instruvao CVM 
n° 371/02, os impostos diferidos estao registrados pelos valores provaveis de 
realizavao. Os detalhes estao divulgados na nota explicativa n° 9. 

j) Emprestimos e financiamentos 

Atualizados pelas variav5es cambiais, monetarias e encargos financeiros incorridos 
ate as datas dos balan<;os, conforme previsto contratualmente, demonstrados na 
nota explicativa n° 14. 



k) Provisoes para riscos tributarios, civeis e trabalhistas 

Atualizadas ate as datas dos balanc;os pelo montante provavel de perda, observadas 
suas naturezas e apoiadas na opiniao dos advogados da Sociedade. Para fins de 
demonstras;ao estao apresentadas liquidas dos depositos judiciais correlacionados. 
Os fundamentos e a natureza das provisoes para riscos tributarios, civeis e 
trabalhistas esHio descritos na nota explicativa no 16. 

I) Operac;oes de "swap" e "forward" 

Os valores nominais das operac;oes de "swap" e "forward" nao sao registrados no 
balanvo patrimonial. Os resultados liquidos nao realizados dessas operavoes sao 
registrados pelo regime de competencia dos exercicios, conforme demonstrado nas 
notas explicativas n° 22.b e 22.d. 

m) Receitas e despesas financeiras 

Representam juros e variac;oes monetarias e cambiais decorrentes de aplicac;oes 
financeiras, depositos judiciais, emprestimos e financiamentos e operac;oes de 
"swap" e "forward", conforme demonstrado na nota explicativa n° 23. 

n) Juras sabre o capital proprio 

Para fins societarios, os juros sabre o capital proprio estao demonstrados como 
destinac;ao do resultado diretamente no patrimonio liquido. Para fins fiscais, estes 
foram tratados como despesa financeira, reduzindo a base de calculo do impasto 
de renda e da contribuic;ao social. 

o) Luera por ac;ao 

Calculado com base na quantidade de ac;oes, excluindo as ac;oes em tesouraria, nas 
datas de encerramento dos balan9os. 

p) Informac;oes suplementares 

Com o objetivo de permitir analises adicionais, a Sociedade apresenta, como 
informac;ao suplementar, as demonstrac;oes, individual e consolidada, do fluxo de 
caixa (Anexo I) e do valor adicionado (Anexo II). 

q) Estimativas contabeis 

A preparac;ao de demonstrac;oes contabeis requer o uso, pela Administrac;ao da 
Sociedade, de estimativas e premissas que afetam os saldos ativos e passivos, a 
divulgac;ao de provisoes para riscos tributarios, civeis e trabalhistas ativos e 
passivos e o registro das receitas e despesas dos exercicios. Como o julgamento da 
Administrac;ao envolve a determinac;ao de estimativas relacionadas a probabilidade 



de eventos futuros, os resultados rems eventualmente podem divergir dessas 
estimativas. 

4. CRITERIOS DE CONSOLIDA<;AO 

As demonstrav5es contabeis consolidadas foram elaboradas em conformidade com os 
criterios de consolidavao previstos pelas praticas contabeis adotadas no Brasil e pelas 
instruv5es normativas e deliberav5es da CVM, abrangendo as demonstra<;5es contabeis 
da Sociedade e de suas controladas diretas e indiretas, conforme a seguir: 

Participavao direta: 
Industria e Comercio de Cosmeticos Natura Ltda. 
Natura Cosmeticos S.A. - Chile 
Natura Cosmeticos S.A. -Peru 
Natura Cosmeticos S.A.- Argentina 
Natura Brasil Cosmetica Ltda. - Portugal 
Nova Flora Participa<;5es Ltda. 
Natura Inova<;ao e Tecnologia de Produtos Ltda. 
Natura Europa SAS 
Natura Cosmeticos S.A. -Mexico 
Natura Cosmeticos C.A. -Venezuela 
Natura Cosmeticos Ltda. - Colombia 

Participa9ao - % 
2006 2005 

99,99 
99,99 
99,94 
99,91 
98,00 
99,99 
99,99 

100,00 
99,99 
99,99 
99,99 

99,82 
99,96 
99,93 
95,00 
99,99 

100,00 
99,99 

100,00 
99,99 
99,00 



Participa<;ao indireta: 
Natura Logistica e Servi<;os Ltda. 
Flora Medicinal J. Monteiro da Silva Ltda. 
Ybios S.A. ( consolida<;ao proporcional - controle conjunto) 

99,99 
100,00 
33,33 

99,99 
100,00 
33,33 

Na elabora<;ao das demonstra<;5es contabeis consolidadas, foram utilizadas 
demonstra<;5es encerradas na mesma data-base e consistentes com as pnhicas 
contabeis descritas na nota explicativa n° 3. Foram eliminados os investimentos na 
propor<;ao da participa<;ao da investidora nos patrimonies liquidos e nos resultados das 
controladas, os saldos ativos e passivos, as receitas e despesas e os resultados nao 
realizados, liquidos de impasto de renda e contribui<;ao social, decorrentes de 
opera<;5es entre as empresas. Nas empresas controladas pela Sociedade foram 
destacadas as participa<;5es dos acionistas minoritarios. As demonstra<;5es contabeis 
das controladas sediadas no exterior foram convertidas para reais com base nas taxas 
correntes das moedas estrangeiras vigentes na data das respectivas demonstra<;5es 
contabeis. 

Os patrimonies liquidos apresentados em 31 de dezembro de 2006 e de 2005, pela 
controladora, sao diferentes em R$10.424 e R$1.871, respectivamente, daqueles 
apresentados nas demonstra<;5es contabeis consolidadas, pela elimina<;ao dos lucros 
nao realizados nas controladas e na Sociedade. Pela mesma razao, os lucros liquidos 
apresentados, pela controladora, em 31 de dezembro de 2006 e de 2005, sao diferentes 
em R$8.553 e R$476, respectivamente, daqueles apresentados nas demonstra<;5es 
contabeis consolidadas. 

Controladora 
Eliminavao de lucros nao realizados auferidos 

pela controlada Industria e Comercio de 
Cosmeticos Natura Ltda. com a Sociedade e 
com as demais controladas 

Consoli dado 

Lucro liquido 
do exercicio 

2006 2005 

469.326 397.357 

(8.553) 
460.773 

(476) 
396.881 

As atividades das controladas diretas e indiretas sao como segue: 

Patrimonio liquido 
2006 2005 

650.975 523.260 

(10.424) 
640.551 

(1.871) 
521.389 

• Industria e Comercio de Cosmeticos Natura Ltda.: suas atividades concentram-se, 
preponderantemente, na industrializa<;ao e comercializa<;ao dos produtos da marca 
Natura para a Natura Cosmeticos S.A. - Brasil, Natura Cosmeticos S.A - Chile, 
Natura Cosmeticos S.A - Peru, Natura Cosmeticos S.A - Argentina, Natura 
Cosmeticos S.A - Mexico e Natura Europa SAS, CUJOS montantes estao 
demonstrados na nota explicativa 
n° 10. 



• Natura Cosmeticos S.A. -Chile, Natura Cosmeticos S.A.- Peru, Natura Cosmeticos 
S.A. -Argentina, Natura Brasil Cosmetica Ltda. -Portugal (em 31 de dezembro de 
2006 encontra-se sem atividades ), Natura Cosmeticos C. A - Venezuela (em 31 de 
dezembro de 2006 encontra-se em fase pre-operacional), e Natura Cosmeticos Ltda. 
- Colombia (em 31 de dezembro de 2006 encontra-se em fase pre-operacional): 
suas atividades sao uma extensao das atividades desenvolvidas pela controladora 
Natura Cosmeticos S.A. -Brasil. 

• Nova Flora Participar;oes Ltda.: suas atividades restringem-se a participar;ao 
societaria na controlada Flora Medicinal J. Monteiro da Silva Ltda. 

• Natura Inovar;ao e Tecnologia de Produtos Ltda.: suas atividades concentram-se em 
desenvolvimento de produtos e tecnologias e pesquisa de mercado. 

e Natura Europa SAS: suas atividades concentram-se na compra, venda, importar;ao, 
exportar;ao e distribuir;ao de cosmeticos, fragrancias em geral e produtos de higiene 
e saude. 

• Natura Cosmeticos S.A. - Mexico: suas atividades concentram-se na compra, 
venda, importar;ao, exportar;ao, comercializar;ao, distribuir;ao e armazenamento de 
cosmeticos, fragdincias em geral e produtos de higiene e saude. 

• Natura Logistica e Servic;os Ltda.: suas atividades concentram-se na prestar;ao de 
servic;os administrativos e logisticos. 

• Flora Medicinal J. Monteiro da Silva Ltda.: suas atividades referiam-se a 
comercializar;ao de produtos fitoterapicos e fitocosmeticos de sua propria marca. 
Desde o ano 2005 encontra-se sem atividades. 

• Ybios S.A - Suas atividades concentram-se na pesquisa, na gestao, no 
desenvolvimento de projetos, produtos e servir;os voltados para area de 
biotecnologia, podendo, inclusive, firmar acordos e parcerias com universidades, 
fundar;oes, empresas, cooperativas e associar;oes, entre outras entidades publicas e 
privadas, na prestar;ao de servir;os na area de biotecnologia e na participar;ao em 
outras sociedades. 

5. APLICA<;OES FINANCEIRAS 

Controladora Consoli dado 

Certificados de Depositos Bancarios - CDBs 
Fundos de investimento 

Nao circulante (Nota 16.i) 
Circulante 

2006 

79.338 
10.848 
90.186 

90.186 

2005 

228.106 
8.978 

237.084 

237.084 

2006 2005 

203.351 325.231 
10.848 8.978 

214.199 334.209 

4.336 3.968 
209.863 330.241 



Em 31 de dezembro de 2006 os CDBs estao sendo remunerados por taxas que variam 
entre 100,0% e 102,0 % do Certificado de Deposito Interbancario - CDI (100,0% e 
102,5% em 31 de dezembro de 2005), e a participa9ao no total da carteira de 
investimentos e de 94,9% (97,31% em 31 de dezembro de 2005). A rentabilidade 
media ponderada das aplicayoes em fundos de investimento e de 98,3% do CDI 
(101,3% em 31 de dezembro de 2005). 

6. CONTAS ARECEBERDE CLIEI\lTES 

7. 

Contas a receber de clientes 
Provisao para creditos de liquidavao duvidosa 

Controladora 
2006 2005 

379.023 
(22.842) 
356.181 

322.228 
(19.540) 
302.688 

Consoli dado 
2006 2005 

399.209 
(25.041) 
374.168 

337.104 
(20.840) 
316.264 

A movimentavao, no exercicio findo em 31 de dezembro de 2006, da provisao para 
creditos de liquidavao duvidosa esta assim representada: 

Controladora 
2005 Adi~oes (*1 Reversoes Baixas (**) 

Saldo da provisao para cn~ditos de 
liquidavao duvidosa (19.540) (40.091) 1.286 35.503 

Consoli dado 

2005 Adi~oes (*1 Reversoes Baixas (**1 
Saldo da provisao para cn~ditos de 

liquidavao duvidosa (20.840) (40.990) 1.286 35.503 

(*) Provisao constituida conforme nota explicativa n° 3.c. 

(**) Refere-se aos titulos vencidos ha mais de 180 dias, baixados em virtude do nao
recebimento. 

ESTOQUES 

2006 

(22.842) 

2006 

(25.041) 

Controladora Consolidado 
2006 2005 2006 2005 

Produtos acabados 23.280 814 155.733 88.471 
Materias-primas e materiais de embalagem 77.176 66.162 
Material promocional 5.525 21 14.847 7.976 
Produtos em elaboravao 7.300 6.037 
Provisao para perdas na realizavao dos estoques (146) - (17.965) (16.339) -

28.659 835 237.091 152.307 



8. 

A movimenta<;ao, no exercicio findo em 31 de dezembro de 2006, da provisao para perdas na 
realiza<;ao dos estoques esta assim representada: 

Saldo da provisao para perdas na realizac;ao 
dos estoques 

2005 

-~~-

Control ad ora 
Adi<;5es, 

liguidas (*) Baixas (**) 

(476) 330 (146) 

Consoli dado 
Adi<;oes, 

liguidas (*) Baixas (**) 
Saldo da provisao para perdas na realiza<;ao 

dos estoques (16.339) 07.942) 16.316 (17.965) 

(*) Refere-se basicamente a constituic;ao de prov1sao para perdas por descontinuidade, 
validade e qualidade, conforme a realnecessidade e politica estabelecida pela Sociedade e 
suas controladas. 

(**) Refere-se as baixas dos produtos descartados pela Sociedade e suas controladas. 

IMPOSTOS A RECUPERAR 

Controladora Consolidado 
2006 2005 2006 2005 

ICMS a compensar sobre aquisi<;ao de ativos fixos 2.653 1.918 16.838 11.581 
ICMS a compensar sobre aquisic;ao de insumos 811 22 13.382 6.946 
IVA - Imposto sobre valor adicionado ( operac;5es 

internacionais) 8.089 2.914 
COFINS a compensar sobre aquisic;ao de ativos fixos 10.858 420 
PISeCO FINS a compensar sobre aquisic;ao de insumos 35 325 2.185 
IRP J a compensar 1.868 3.580 
PIS/COFINS/CSLL- retidos na fonte 1.782 860 
PIS a compensar sobre aquisic;ao de ativos fLxos 2.357 91 
IPI a compensar 895 
Contribui<;ao social a compensar 725 3.091 
INSS a compensar 8 170 72 
IRRF a compensar 776 
Outros 2.379 1.025 

3.507 1.940 59.668 33.541 

Nao circulante 1.990 1.432 20.981 9.574 
Circulante 1.517 508 38.687 23.967 

A Sociedade e suas controladas registraram em 2006, os creditos de PIS e COFINS 
oriundos das aquisi9oes de ativos fixos ocorridas entre dezembro de 2002 e dezembro 



de 2006, antes classificados no ativo imobilizado. 0 efeito liquido no ativo 
imobilizado - consolidado, liquido da deprecia~ao, decorrente do reconhecimento 
destes creditos, foi uma redu~ao de R$13.825. 

Os creditos de ICMS, PIS e COFINS sobre aquisi~ao de ativos fixos sao compensados 
a razao de 1/48 avos mensais, conforme regras estabelecidas pela legislac;ao vigente. 

9. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUI<;"'AO SOCIAL 

a) Diferido 



Os valores de imposto de renda (IRPJ) e contribuis;ao social (CSLL) diferidos, 
registrados nas demonstracoes contabeis, sao provenientes de diferencas temporarias 
na controladora e controladas e prej uizos :fiscais e base negativa de contribuicao social 
nas controladas. Esses creditos estao rnantidos nos ativos circulante e nao circulante, 
considera.'1do a eJ..."J)ectativa de realizas;ao com base em projes;oes de geras;ao de lucros 
tributaveis, observando o limite de 30% para compensacao anual, de prejuizos fiscais e 
base negativa de contribui~ao social conforme legislacao vigente. Os valores sao 
demonstrados a seguir: 

Controladora Consoli dado 
2006 2005 2006 2005 

Circulante: 
Prejuizos fiscais e base negativa de contribuicao 

social 1.089 
Diferencas temporarias: 

Provisao para creditos de liquidacao duvidosa 
(Nota 6) 7.766 6.644 7.766 6.644 

Provisao para perdas nos estoques (Nota 7) 50 6.108 5.555 
Efeito dos lucros nao eliminados nos estoques 

da Sociedade (Nota 4) 5.370 
Provisao para perdas em contratos de "swap" e 

"forward" (Not as 22. b e 22. d) 678 919 743 919 
Provisoes diversas 9.366 8.841 12.249 11.550 

Imposto de renda e contribuis;ao social diferidos 17.860 16.404 32.236 25.757 

Nao circulante: 
Prejuizos fiscais e base negativa de contribuicao 

social 375 
Diferencas temporarias: 

Provisoes para riscos tributaries, dveis e 
trabalhistas (Nota 16) 19.554 16.847 34.635 27.809 

Provisoes diversas 1.138 833 1.174 1.140 
Imposto de renda e contribuic;ao social diferidos 20.692 17.680 35.809 29.324 

Em atendimento a Deliberas;ao CVM n° 273/98 e Instrucao CVM no 371/02, a 
Administracao, com base em suas projec;oes de resultado, estima que os creditos 
tributaries registrados serao integralmente realizados em ate cinco exercicios. Os 
valores registrados no ativo nao circulante possuem prazos estimados de realizacao 
conforme demonstrado a seguir: 

Consoli dado 
2006 2005 



2007 - 19.850 
2008 26.774 2.146 
2009 6.168 5.571 
2010 2.867 1.757 

35.809 29.324 

b) Corrente 

Reconcilia~ao do imposto de renda e da contribui~ao social sobre o lucro liquido: 

Controladora Consoli dado 
2006 2005 2006 2005 

Lucro antes do imposto de renda e da 
contribuivao social 580.195 513.462 609.797 531.629 

Imposto de renda e contribuivao social a 
aliquota de 34% (197.266) (174.576) (207.331) (180. 753) 

Reversao de provisao para preservavao 
da distribuiyao de dividendos futuros 
(Nota 13) 49.933 49.933 49.933 49.933 



Beneficio com pesquisa e inovavao 
tecnol6gica- Lei no 11.196/05 (*) 15.370 15.370 

Juros sobre o capital proprio (Notas 19 .c 
e 19.d) 11.413 11.630 11.413 11.630 

Incentivos fiscais ( doavoes) 2.564 2.147 2.957 2.268 
Equivalencia patrimonial e variayao 

cambial na conversao dos investimentos 
das opera~oes internacionais (Nota ll) 9.084 (3.530) 

Diferen~as permanentes (2.049) (1.700) (2.843) (1.932) 
Prejuizos gerados nas controladas (23.091) (15.952) 
Outros 82 (9) 4.569 59 
Imposto de renda e contribuivao social: 

despesas liquidas (110.869) (116.105) (149.023) (134.747) 

Imposto de renda e contribui~ao social: 
parcelas correntes (115.337) (125.367) (161.987) (146.897) 

Imposto de renda e contribui~ao social: 
parcelas diferidas 4.468 9.262 12.964 12.150 

Imposto de renda e contribui~ao social: 
despesas Iiquidas (110.869) (116.105) (149.023) (134. 747) 

Taxa efetiva-% 19.1 22.6 24.4 25.3 

(*) Refere-se ao beneficio fiscal instituido pela Lei n° 11.196/05, que permite a 
dedu~ao diretamente na apura~ao do Lucro Real e da base de calculo da 
Contribuivao Social do valor correspondente a 60% do total dos gastos com 
pesquisa e inova~ao tecnol6gica, observadas as regras estabelecidas na referida 
Lei. 

10. PARTES RELACIONADAS 

Os saldos a receber e a pagar por transavoes com partes relacionadas estao 
demonstrados a seguir: 

Ativo circulante: 
Partes relacionadas: 

Natura Logistica e Servivos Ltda. (a) 
Natura Inovavao e Tecnologia de Produtos Ltda. (b) 
Nova Flora Participa9oes Ltda. (c) 

Controladora Consoli dado 
2006 2005 2006 2005 

3.209 2.806 
3.098 1.211 
_ill ___m 
7.140 4.850 - --- --

Adiantamento para futuro aumento de capital
Nova Flora Participa~oes Ltda. (d) 
Natura Cosmeticos Ltda.- Colombia (e) 

162 
428 
590 

1.007 

1.007 - --- --



Valores a receber de acionistas (f) 

Passivo circulante: 
Fomecedores: 

Industria e Comercio de Cosmeticos Natura Ltda. (g) 
Natura Logistica e Servicos Ltda. (h) 
Natura Inovacao e Tecnologia de Produtos Ltda. (i) 

Controladora 
2006 2005 

132.221 
16.615 
20.091 

168.927 

106.470 
9.259 
8.512 

124.241 

Consoli dado 
2006 2005 

Dividendos a pagar
Acionistas 213.813 195.070 213._8_11 195.070 

Juros sobre o capital proprio a pagar
Acionistas 17.699 17.699 

As transacoes com partes relacionadas estao demonstradas a seguir: 

Natura Cosmeticos S.A. 
Ind{lstria e Comercio de Cosmeticos Natura Ltda. 
Natura Cosmeticos S.A.- Argentina 
Natura Cosmeticos S.A -Peru 
Natura Cosmeticos S.A. -Chile 
Natura Cosmeticos S.A.- Mexico 
Natura Europa SAS 
Natura Inovavao e Tecnologia de Produtos Ltda. 

Venda 
de produtos 

2006 2005 

1.435.844 1.144.178 

1.435.844 1.144.178 

Compra de 
produtos 

1.381.926 1.111.577 

22.842 13.403 
14.523 9.623 
9.103 6.112 
6.138 1.865 

817 923 
495 675 

1.435.844 1.144.178 



Venda Contrata~ao de 
de servi~os serv1~os 

2006 2005 2005 2005 
Estrutura administrativa: (j) 

Natura Logistica e Servi~os Ltda. 261.776 172.383 
Natura Cosmeticos S.A. 184.186 124.082 
Indtistria e Comercio de Cosmeticos Natura Ltda. 55.209 34.264 
Natura Inova~ao e Tecnologia de Produtos Ltda. 22.381 14.037 

261.776 172.383 261.776 172~383 

Pesquisa e desenvolvimento de produtos e 
tecnologias: (k) 
Natura Inova~ao e Tecnologia de Produtos Ltda. 152.781 113.596 
Natura Cosmeticos S.A. 152.781 113.596 

152.781 113.596 152.781 113.596 

Loca~ao de im6veis e encargos comuns: (1) 
Industria e Comercio de Cosmeticos Natura Ltda. 5.588 8.575 
Natura Logistica e Servi~os Ltda. 3.238 5.695 
Natura Inova~ao e Tecnologia de Produtos Ltda. 1.301 1.831 
Natura Cosmeticos S.A. 1.049 1.049 

5.588 8.575 5.588 8.575 

Total da venda e contrata~ao de servi~os 420.145 ?94 554 420.145 294 554 ·--·- - -

(a) Refere-se a adiantamentos concedidos para a presta~ao de servi~os de logistica e 
administrativos em geral. 

(b) Refere-se a adiantamentos concedidos para a presta~ao de sem~os de 
desenvolvimento de produtos e tecnologias e pesquisa de mercado. 

(c) Valor a receber pela redu~ao de capital efetuada em 30 de janeiro de 2004, 
aprovada em retmiao dos s6cios cotistas realizada na mesma data. 

(d) Refere-se a remessas a Nova Flora Participa~5es Ltda. determinadas 
substancialmente para a manuten~ao do capital de giro. Em agosto de 2006 
ocorreu a capitaliza~ao das remessas feitas em exercicios anteriores. 

(e) Refere-se a remessas enviadas a Natura Cosmeticos Ltda. - Colombia, necessarias 
substancialmente para o inicio das atividades na Colombia em 2006. 

(f) Em 29 de setembro de 2000, 30 de abril de 2002, 30 de dezembro de 2002 e 5 de 
janeiro de 2004, por meio de contrato de compra e venda de a~oes, foram 
concedidos financiamentos, no montante total de R$6.174, a taxa de 3% ao ano, 
com vencimentos entre 30 de abril de 2009 e 30 de setembro de 2010, a dois dos 
diretores da Sociedade, para que estes pudessem adquirir a~oes ordinarias de 



enussao da Natura Empreendimentos S.A. e Natura Participas;oes S.A. Na 
reorganizas;ao societaria ocorrida em marco de 2004, essas acoes foram trocadas 
por as;oes ordinarias de emissao da Natura Cosmeticos S.A. A amortizas;ao dos 
financiamentos, que possuem saldo de R$112 em 31 de dezembro de 2006 
(R$2.493 em 31 de dezembro de 2005), e feita com a totalidade dos dividendos e 
juros sobre o capital proprio, distribuidos pela Sociedade, a esses diretores, com 
base nas as;oes por eles adquiridas e que se encontram oneradas. 

(g) Valores a pagar pela compra de produtos. Os valores e praz.os sao os geralmente 
praticados no mercado. 

(h) Contas a pagar pela prestas;ao dos servis;os descritos no item (j). 

(i) Contas a pagar pela prestacao dos servicos descritos no item (k). 

(j) Prestacao de servicos de logistica e administrativos em geral. 

(k) Prestacao de servicos de desenvolvimento de produtos e tecnologias e pesquisa de 
mercado. 

(1) Referem-se a locacao de parte do complexo industrial situado em Cajamar e de 
predios localizados no municipio de Itapecerica da Serra. 

Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2006 e de 2005, bern 
como as transas;oes que influenciaram os resultados dos exercicios findos naquelas 
datas, relativos as operas;oes com partes relacionadas, decorrem de transas;oes com a 
Sociedade e suas controladas, as quais foram realizadas substancialmente em 
condis;oes usuais de rnercado para os respectivos tipos de operas;oes. 

11. INVESTIMENTOS 

Investimentos em controladas 
Outros 

Controladora 
2006 2005 

707.422 516.921 
8 

707.422 516.929 

Consoli dado 
2006 2005 

8 
8 



Os investimentos nas controladas diretas estao demonstrados como segue: 

Indtistriae Natura B 
Com6rcio Natura rasi1 

de Natura Natura Natura Natura Nova Flora Inovayfioe Natura Cosmetic Natura 
Cosm6ticos Cosm6ticos Cosm6ticos Cosrneticos Cosmeticos Participa96 Tecnologia Natura Cosmeticos a Cosmeticos 

Natura SA- SA- SA- CA- es de Produtos Europa SA- Ltda.- Ltda. 
~ Chile Peru Argentina Venezuela ~ ____[Jc:@____ SAS Mexico Portugal ColOmbia Total 

ts (a96es) do capital 
ll das controladas 526.155 53.167 2.277 20.314 4.999 3.450 5.008 48.929 32.601 113 
ntidade de cotas 
es ordinarias) 
uidas 526.154 53.161 2.276 20.296 4.999 3.450 5.007 48.929 32.599 111 
entual de 
cipayao 99,99(}·0 99,99~/o 99,94~/o 99,91% 99,99()'0 99,99% 99,9Y% 100,00% 99,99~'0 98,00°/0 99,99% 
ita! social 526.155 53.167 2.277 20.314 4.999 3.450 5.008 48.929 32.601 113 697.014 
lmOnio liquid a das 
roladas 635.542 2.714 1.347 8.197 1.421 (4.541) 35.855 12.676 9.683 (1) (23) 702.870 
lcipayfio no 
mOnio liquido 635.541 2.714 1.346 8.189 1.421 (4.541) 35.852 12.676 9.683 (1) (23) 702.857 
co liquido (prejuizo) 
) exercicio das 
mtroladas, liquido 
Js efeitos de 67.188 (5.205) 421 (11.884) (3277) (1.376) !3.723 (17.948) (l4.245) (25) (24) 27.348 



)flVerslio 

or contabil do 
:stunento na 
:roladora· 
aldos em 31 de 
dezem bro de 2005 473.827 1.453 947 83 245 22.130 13.400 4.808 28 516.921 
Resultado da 

equi valencia 
patrimonial 67.188 (5.205) 421 (I 1874) (3.277) 

Varia91io cambial e 
(505) 13.722 (17.948) (14.245) (24) (24) 28.229 

outros ajustes na 
convers3o dos 
investimentos 
nas operayOes 
intemacionais (127) (22) (770) 

Varia91io de 
(64) 316 (843) (5) (1.514) 

Participa91io em 
controladas 
(resultado nao 
operaciona1) 871 (871) 

Constituit;:fio Je 
provisfio pam 
perdas 339 23 363 

Aum ento de capital 93.655 6.593 20.750 4.517 1.037 16.908 19.963 163.423 -- -- -- --
1ldos em 31 de 
dezem bro de 2006 635.541 2114 1.346 8.189 lA2l 35.852 12.676 9.683 707.422 -- --

risao Qara gerdas: 

!1dos em 31 de 
dezembro de 2005 (4.202) (4.202) 
Reversfio de 

provisao para 
perdas (339) (!) (23) (363) 

1ldos em 31 de 
dezem bro de 2006 -- -- = ~J.) -- --- ===='lJ (23) _j.'li65) 

los, liquidos, em 31 
ezem bro de 2006 635.541 Ul4 1.346 8.189 1.421 (454]) ,, 852 12 676 9.681 ===='lJ P3i 7W857 

12. IMOBILIZADO E INT ANGivEL 

Control ad ora 

Taxas 2006 2005 
anuais de Custo Deprecia9iio Valor Custo Deprecia9iio Valor 

IMOBILIZADO depreciayao - % corrigido acumulada residual corrigido acumulada residual 

Veiculos 20 a33 19.598 8.357 11.241 16.412 6.022 10.390 
Benfeitorias em 
propriedade 

de terceiros 12 7.874 558 7.316 900 185 715 
Equipamentos de 
infonnatica 20 4.810 2.792 2.018 3.832 2.353 1.479 
M6veis e utensilios 10 3.087 1.633 1.454 2.403 1.453 950 
Maquinas e 
equipamentos 10 1.646 311 1.335 1.064 191 873 
Imobilizado em 
andamento 2.371 2.371 8 8 
Adiantamentos a 
fornecedores ---±22 ---±22 

39.841 13.651 26.190 24.619 10.204 14.415 

Taxas 
anuais de Custo Amortizavao Valor Custo Amortiza<;iio Valor 

INTANGIVEL amortizacao-% COlTigido acumulada residual COlTigido acumulada residual 

Software 20 6.702 3.152 3.550 5.179 1.920 3.259 
6.702 3.152 3.550 5.179 1.920 3.259 



Consoli dado 

Taxas 2006 2005 
anuais de Custo Depreciayii.o Valor Custo Deprecia9iio Valor 

IMOBILIZADO depreciacii.o - % corrigido acumulada residual corrigido acumulada residual 

Maquinase 
equipamentos 10 181.046 56.563 124.483 131.819 41.811 90.008 
Edificios 4 144.684 30.309 114.375 144.140 24.618 119.522 
Instala96es 10 79.547 33.065 46.482 67.884 27.040 40.844 
Terrenos 33.662 33.662 15.910 15.910 
Equipamentos de 
informatica 20 38.763 19.516 19.247 28.772 15.050 13.722 
Veiculos 20 a 33 30.196 11.124 19.072 24.694 8.325 16.369 
Moldes 33 47.868 30.637 17.231 36.521 22.428 14.093 
Move is e utensilios 10 18.876 6.313 12.563 13.789 5.009 8.780 
Benfeitorias em 
propriedade 

de terceiros 12 12.694 1.380 11.314 1.028 204 824 
Imobilizado em 
andamento 42.652 42.652 8.569 8.569 
Adiantamentos a 
fornecedores 26.764 26.764 16.813 16.813 
Outros 10 6.463 2.407 4.056 5.364 1.907 3.457 

663.215 191 314 471.901 495.303 146.392 348.911 

Taxas 
anuais de Cnsto Amortizayiio Valor Custo Amortiza9iio Valor 

INTANGIVEL amortizayii.o - % corrigido acumulada residual corrigido acumulada residual 

Software 20 32.735 13.561 19.174 24.885 8.571 16.314 
Marcas e Patentes 10 a25 941 ____2.11_ - 1.056 997 _____22 
Agio na aquisi9iio de 

--

investimento- Nova 
Flora (a) 10 8.015 8.015 8.015 8.015 

Fun do de Comercio -
Natura Europa (b) 5.860 - 5.860 5.753 5.753 --

'!2:~?_1 22.417 25.034 39.709 17.583 ;zl-'H!5_ 

a. 0 agio gerado na aquisis:;ao da Flora Medicinal J. Monteiro da Silva Ltda., pela 
controlada Nova Flora Participas:;oes Ltda., foi totalmente amortizado no exercicio de 
2005, em virtude da baixa e:1..'}Jectativa de rentabilidade a pa..'i:ir do ano de 2006. As 
obrigas:;oes relativas a essa controlada estao devidamente refletidas nas demonstras:;oes 
contabeis consolidadas. 

b. 0 Fundo de Comercio gerado na compra da Natura Europa SAS esta 
fundamentado na existencia de ponto comercial onde esta se localiza, conforme laudo 
de avalias:;ao emitido por peritos independentes com sustentas:;ao de se tratar de urn 
ativo intangivel, comercializavel, que nao sofre perda de valor em virtude da passagem 
do tempo. A varias:;ao ocorrida no saldo, entre 31 de dezembro de 2005 e de 2006, 
deve-se exclusivamente aos efeitos da variayao cambial do periodo. 

13. DIFERIDO 

Em 5 de marco de 2004 a Sociedade incorporou a empresa Natura Participas:;oes S.A 
que possuia agio sobre o investimento na entao controlada Natura Empreendimentos 



S.A, no monta..'1te de R$1.028.041, e correspondente provisao para preserva~ao da 
distribui~ao de dividendos futures no mesmo valor. Esse agio foi gerado pela 
incorpora~ao das a~oes da Natura Empreendimentos S.A. na Natura Participa~oes S.A. 
em 27 de dezembro de 2000. A referida opera~ao de incorpora~ao das a~oes foi 
aprovada pela Assemblt~ia Geral de Acionistas realizada naquela data e os valores 
estao fundamentados por laudo de avalia.;ao economica emitido por peritos 
independentes. 

Os valores estao demonstrados como segue: 

Agio em investimentos 
Provisao para preservacao da distribuicao de dividendos futuros 

Controladora 
2006 2005 

611.929 758.792 
(611.929) (758.792) 

A provisao para preservacao da distribuicao de dividendos futures, por ser integral, 
tera como conseqiiencia a distribuicao de beneficios fiscais da amortizacao do agio a 
todos os acionistas. 0 valor do agio esta sendo amortizado no prazo de sete anos. 



14. EMPRESTllvfOS E FINANCIAMENTOS 

Controladora Consolidado 
Modalidade 2006 2005 2006 2005 Vencimento En cargos Garantias 

BNDES -EXIM 53.070 Abril de Juros de 2,6%, a.a. + Lastra de exporta~6es 
2008 T JLP para 80% da realizadas e a val da 

divida e juros de Natura Cosmeticos 
10,2% a.a. + variayao S.A. 
cambial para 20% da 
divida 

BNDES- 37.141 69.890 37.140 69.890 Junho de Juros de 3,5% a.a. + Fian~a bancitria 
PROGEREN 2007 TJLP 
Nota de Credito a 36.635 31.641 Abril de Juros de 104,7% do Nota promiss6ria e 
Exporta~ao- NCE 2008 CDI (*) aval da Natura 

Cosmeticos S.A. 
FJNEP 21.747 32.050 Dezembrode Juros de 3,0% a.a. + Ava!, notas 

2008 TJLP promiss6rias e 
recebiveis da Natura 
Cosmeticos S .A. 

BNDES 7.939 19.342 20.258 34.994 Outubro de Juros de 4,0% a.a + Hipoteca (***) 
2007 e abril TJLP + UMBNDES 
de 2010 (**) para vencimento 

em outubro de 2007 e 
juros de 4,5% a.a. + 
T JLP + UMBNDES 
(**) para vencimento 
em abril de 2010 

FJNEP II 17.623 Mar9ode TJLP Ava! da Natura 
2013 Cosmeticos S.A. e 

fian9a bancaria. 
BNDES- 12.938 12.115 Outubro de Juros de 4,5% a.a. + Aliena9ao fiduciaria, 
FJNAME 2006 a abril TJLP aval da Natura 

de 2011 Cosmeticos S.A. e 
notas promiss6rias. 

Banco do Brasil - 2.568 Novembro Juros de 4,4% a.a. + Aliena9iio fiduciaria, 
FAT Fomentar de 2013 TJLP a val da Natura 
(Fun do de Amparo Cosmeticos SA. e 
do Trabalhador) notas promiss6rias. 
ACE- 986 Janeiro de Juros 5,4% a.a.-1 Lastro de exporta~6es 

Adiantamentos 2007 varia~iio cambial realizadas 
Cambiais 
Entregues 
Emprestimos - 6.775 Janeiro de Juros de 9,5~'0 a.a. + A val da Natura 

Argentina 2006 varia9ao cambial Cosmeticos S.A. 
(pesos argentinos) 

Total 45.080 89.232 202.965 187.465 

Circulante 45.052 44.942 75.888 68.309 
Niio circulante 2? 44.290 127.077 119.156 

(*) CDI - Certificado de Deposito Interbancario. 



(**) UMBNDES- Unidade Monetaria do Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social- BNDES. 

(***) Os financiamentos em moeda nacional oriundos do BNDES estiio garantidos principalmente pela unidade de Cajamar. 



Os vencimentos dos nao circulantes estao demonstrados como segue: 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

15. OBRIGA<;OES TRIBUTARlAS 

ICMS 
Imposto de renda 
IRRF 
CO FINS 
Contribui.;:ao social 
PIS/COFINS/CSLL (Lei no 10.833/03) 
IV A- Imposto sobre valor adicionado 
( opera!(5es internacionais) 
ISS 
PIS 
IPI 
Outras 

Controladora 
2006 2005 

65.151 
7.374 
2.074 

517 
3.082 
2.085 

94 
113 

80.490 

58.163 
10.438 

1.570 
74 

4.118 
1.093 

17 

63 
75.536 

Consoli dado 
2006 2005 

55.534 
53.120 
7.409 
4.824 
4.743 
1.447 

127.077 

61.895 
49.107 

6.276 
1.878 

119.156 

Consoli dado 
2006 2005 

64.789 58.184 
8.916 12.229 
5.726 4.235 
3.740 2.166 
3.662 4.718 
3.011 1.606 

1.970 1.557 
1.162 553 

779 826 
2.081 

1.917 970 
95.672 89 125 

16. PROVISOES PARA RISCOS TRIBUTARlOS, CivEIS E TRABALHISTAS 

A Sociedade e suas controladas sao pa.'ies em a.;:oes judiciais de natureza tributaria, 
trabalhista e civel e em processos admL.'1istrativos de natureza tributaria. A 
Administra.;:ao acredita, apoiada na opiniao e nas estimativas de seus advogados e 
consultores legais, que as provisoes para riscos tributarios, civeis e trabalhistas sao 
suficientes para cobrir perdas provaveis. 

As provisoes para riscos tributarios, civeis e trabalhistas, liquidas dos depositos 
judiciais, estao assim demonstradas: 

Controladora Consoli dado 
2006 2005 2006 2005 

Tributario 25.046 22.247 35.969 49.944 



Civel 
Trabalhista 

Risces tributaries 

5.130 
4.599 

34.775 

4.077 
3.929 

30.253 

7.316 
5.808 

49.093 

6.060 
5.118 

61.122 

Os risces tributaries previsienades sao cempestes peles precesses a segmr 
relacienades: 

Controladora 
Atualiza<;iio 

2005 Adicoes Reversoes Baixas Monettuia 2006 

PIS semestralidade - Decretos-lei n° 2.445/88 e 
n° 2.449/88 (b) 12.740 1.488 14.228 

Mu1tas morat6rias sobre tributos federais 
recolhidos em atraso (c) 4.926 646 5.572 

Dedutibilidade da CSLL (Lei n° 9.316/96) (d) 5.901 437 6.338 

A<;iio anulat6ria de debito fiscal de INSS (e) 4.944 477 5.421 

Corre<;iio UFIR sobre tributos federais 
(IRPJ/CSLL/ILL) (f) 4.851 (12) 91 4.930 

IPI - execu<;iio fiscal (i) 3.773 370 4.143 

Auto de infra<;iio IRPJ-1990 (i) 2.448 235 2.683 



Auto de infra<;iio IRPJ e CSLL- hononirios 
advocaticios (k) 1.469 1.469 

Hononirios advocaticios e outros 6.254 __]]] (421} ____(@ 765 6.849 
Risco tributario total provisionado 45.837 1.782 (433) ~ 4.509 51.633 

Depositos judiciais tributarios (23.590) .-i2l22 ______}L\_ - (2.092) (26.587) --
Risco tributario total provisionado, liquido dos 

depositos judiciais 22.247 ___ 3_4.3_ ~ ~ 2.417 2.2~0-4..6 

Consoli dado 

Atualizayao 
2005 Adicoes Revers5es Baixas Monet:iria 2006 

IPI ali quota zero (a) 15.814 9.497 2.603 27.914 
PIS semestralidade - Decretos-lei n° 2.445/88 e 

n° 2.449/88 (b) 14.267 1.663 15.930 
Multas morat6rias sobre tributos federais 

recolhidos em atraso (c) 5.859 766 6.625 
Dedutibi!idade da CSLL (Lei no 9.316/96) (d) 5.901 437 6.338 
A9ao anulat6ria de debito fiscal de INSS (e) 4.944 477 5.421 
Corre9ao UFIR sobre tributos federais 

(IRPJ/CSLLIILL) (f) 4.976 (14) 94 5.056 
Auto de infra9ao IPI - honorarios 

advocaticios (g) 5.717 (1.265) 164 4.616 
Credito de IPI sobre aquisi9oes de ativo 

imobilizado e material de uso e consumo (h) 4.325 (225) 337 4.437 
IPI- execu9iio fiscal (i) 3.773 370 4.143 
Auto de infra9ao IRPJ-1990 (j) 2.448 235 2.683 
Auto de infra9iio IRPJ e CSLL- honorarios 

advocaticios (k) 1.469 1.469 

Honorarios advocaticios e outros 8.765 _2lQ ____(§_liD (205) 1.368 9.840 
Risco tributario total provisionado 76.789 11.49~ ~ 0.470) 8.514 94.472 

Depositos judiciais tributarios (26.845) (28.590) _]]_ - ..Jllill (58.503) --
Risco tributario total provisionado, liquido dos 

dep6sitos judiciais 49.944 Ll'ZJ2942 (]Jill) UA.W 5.369 35.969 

(a) Refere-se a creditos de IPI sobre materias-primas e materiais de embalagem 
adquiridos com aliquota zero e isenvao. A Sociedade impetrou mandado de 
seguranva e obteve liminar concedendo o direito ao credito. Em 25 de setembro de 
2006, a Iiminar foi cassada por sentenva, que julgou o pedido improcedente. A 
Sociedade interpos recurso de apelavao para reapreciavao do rnerito e 
restabelecimento dos efeitos da liminar. As adiv5es ocorridas no exercicio findo 
em 31 de dezembro de 2006 referem-se a compensavao com o IPI a recolher 
apurado no mesmo periodo. Para suspender a exigibilidade do credito tributario a 
Sociedade realizou, em outubro de 2006, deposito judicial no montante de 
R$27.362. 

(b) Refere-se a compensavao do PIS pago na forma dos Decretos-lei no 2.445/88 e 
no 2.449/88, no periodo de 1988 a 1995, com impastos e contribuivoes federais 
devidos em 2003 e 2004. 0 recurso voluntario da controladora foi julgado 
favoravelmente ao contribuinte pela 1 a Camara do 2° Conselho de Contribuintes, 
em sessao de 12 de setembro de 2005, que, por maioria de votos, afastou suposta 
decadencia do direito de compensavao e, por unanimidade, reconheceu a 
inconstitucionalidade dos decretos-lei detenninando que a base de calculo seja 0 



faturamento do sm ... i:o mes &'lterior ao da ocorrencia do fato gerador, sem corres;ao 
monetaria. Houve publica~ao e intima~ao do Ac6rdao. A Fazenda Nacional entrou 
com Recurso Especial perante a Camara Superior de Recursos Fiscais, que negou 
provirnento ao recurso. Aguarda-se a forrnaliza~ao e publicacao do ac6rdao. 

(c) Refere-se a incidencia de multa moratoria no recolhimento em atraso de tributes 
federais. 

(d) Refere-se a contribuicao social sobre o lucro liquido discutida em mandado de 
seguranca que questiona a constitucionalidade da Lei no 9.316/96 que proibiu a 
dedutibilidade da CSLL da sua propria base de calculo e da base de calculo do 
IRPJ. Parte da provisao, no montante de R$4.245 (R$3. 787 em 31 de dezembro de 
2005), encontra-se depositada judicialmente. 

(e) Refere-se a contribui9ao previdenciaria exigida em autos de infra9ao lavrados pelo 
INSS, em processo de :fiscaliza<;ao, que exigiu da Sociedade, na qualidade de 
contribuinte solidaria, valores de contribuicao devidos na contrata<;ao de servi<;os 
prestados por terceiros. Os valores sao discutidos na a<;ao anulat6ria de debito 
fiscal e encontram-se depositados judicialmente. 

(f) Refere-se a incidencia da corre<;ao monetaria pela UFIR dos tributos federais 
(IRPJ/CSLL/ILL) do ano 1991, discutida em mandado de seguranca. 0 valor 
envolvido neste processo encontra-se depositado judicialmente. 

(g) Refere-se aos honorarios advocaticios para defesa dos autos de infracao Iavrados 
contra a controlada Industria e Comercio de Cosmeticos Natura Ltda., em 
novembro de 2005, pela Secretaria da Receita Federal, em que se discute a base de 
calculo do IPI nas operacoes realizadas com ernpresas interdependentes. Ern junho 
de 2006, a controlada foi notificada das decisoes proferidas pela 2a Turma de 
Julgamento da Delegacia da Receita Federal em Ribeirao Preto, que cancelou, por 
unanimidade, as exigencias :fiscais relativas ao IPI nessas operacoes. Houve 
recurso de oficio que esta pendente de julgamento na 4a Camara do 2° Conselho de 
Contribuintes do Distrito Federal. A opiniao dos advogados e de que a 
probabilidade de perda e remota. 

(h) A controlada Industria e Comercio de Cosmeticos Natura Ltda. discute, atraves de 
mandados de seguran<;a, o direito ao credito de IPI nas aquisi<;oes de bens para o 
ativo imobilizado e de materiais de consumo. A reversao ocorrida no exercicio 
findo em 31 de dezembro de 2006 refere-se a decadencia de parte do montante 
envolvido no processo referente ao periodo de julho a dezembro de 2001. 

(i) Refere-se a execu<;ao fiscal atraves da qual se pretende cobrar o IPI referente ao 
mes de julho de 1989 quando da equipara<;ao dos estabelecimentos comerciais 
atacadistas a estabelecimento industrial pela Lei n° 7.798/89. 0 processo encontra
se no Tribunal Regional Federal da 3a Regiao (SP) para julgamento do recurso de 
apela<;ao da executada. Os valores envolvidos nessa execu<;ao fiscal encontram-se 
garantidos atraves de bloqueio de aplicacao financeira da controlada Natura 
Inovacao e Tecnologia de Produtos Ltda, no montante, atualizado, de R$4.336 
(R$3.968 em 31 de dezembro de 2005). 



(j) Refere-se a auto de infravao lavrado pel a Secretaria da Receita Federal exigindo o 
pagamento de imposto de renda sobre o lucro decorrente de exporta96es 
incentivadas, ocorridas no ano-base 1989, a aliquota de 18% (Lei n° 7.988, de 29 
de dezembro de 1989) e nao 3% conforme era determinado pelo artigo 1° do 
Decreta-lei n° 2.413/88, no qual a Sociedade se fundamentou para efetuar os 
recolhimentos na epoca. 

(k) Refere-se aos hononirios advocaticios para defesa dos autos de infra9ao lavrados 
contra a Sociedade, ern agosto de 2003 e dezernbro de 2006, pela Secretaria da 
Receita Federal, em que se exigem creditos tributarios de IRPJ e CSLL 
relativamente a dedutibilidade da remunera9ao das debentures emitidas pela 
Sociedade nos periodos-base de 1999 e 2001. A opiniao dos advogados e de que a 
probabilidade de perda e remota. 

Riscos civeis 

A movimentavao, no exercicio findo em 31 de dezembro de 2006, da provisao para 
riscos civeis esta assim representada: 

Controladora 
Atualizat;ao 

2005 Adi<;5es Reversoes !1_tgamentos monetaria 

Diversas a~oes civeis (a) 1.811 2.557 (1.152) (478) 206 
At;5es civeis e honorarios advocaticios-

Flora Medicinal (b) 2.266 - (15) - 83 -- --
Risco civel total provisionado 4.077 2.557 (1.167) (478) 289 

Depositos judiciais civeis - (148) - - --- -- -- -

Risco civel total provisionado, liquido dos 
depositos judiciais 4.077 ~_409 (1.167) (478) 289 

Consoli dado 
Atualizat;ao 

2005 Adi<;5es Reversoes Pagamentos monetaria 

Diversas at;5es civeis (a) 2.043 2.769 (1.326) (579) 250 
At;oes civeis e honorarios advocaticios -

Flora Medicinal (b) 6.649 - __(@ 421 --
Risco civel total provisionado 8.692 2.769 (1392) (579) 671 

Depositos judiciais civeis (2.632) ____(Jill __ 1 - (63) --

Risco civel total provisionado, liquido dos 
depositos judiciais 6.060 2.618 Cl.391) (579) 608 

2006 

2.944 

2.334 
5.278 

____(]__1_[[ 

5.130 

2006 

3.157 

7.004 
10.161 

(2.845) 

7.316 



(b) A Sociedade e parte em a.;:5es civeis movidas por ex-cotista da controlada indireta 
Flora Medicinal, que tern por objeto a apuravao de eventuais haveres e a satisfavao 
de creditos alegadamente devidos por conta da retirada do ex-cotista. Com a fase 
pericial concluida em quatro das cinco a~5es civeis, foi possivel mensurar os 
valores envolvidos, muito embora nao tenha ocorrido nenhuma decisao, mesmo em 
1 a instancia. 

Riscos trabalhistas 

A Sociedade e suas controladas, em 31 de dezembro de 2006, sao partes em 414 
reclamav5es trabalhistas movidas por ex-colaboradores e terceiros (267 em 31 de 
dezembro de 2005), cujos pedidos se constituem em pagamentos de verbas rescisorias, 
adicionais salariais, horas extras e verbas devidas em razao da responsabilidade 
subsidiaria. 

A movimenta.;:ao, no exercicio findo em 31 de dezembro de 2006, da provisao para 
riscos trabalhistas esta assim representada: 

Risco trabalrrista total provisionado 

Depositos judiciais trabalhistas 
Risco trabalhista total provisionado, liquido 

dos dep6sitos judiciais 

Risco traball>ista total provisionado 

Depositos judiciais traballristas 
Risco trabalhista total provisionado, liquido 

dos depositos judiciais 

Depositos judiciais 

Adicoes 

761 

(301) 

4.§Q 

Adigoes 

Controladora 
Atualizaqao 

Reversoes Pagamentos monetaria 

(705) hm 953 

_5 - -- -

CZDill ~ 953 

Consoli dado 
Atllalizaqao 

Revers5es Pagamentos monetaria 

__ 5 

Os depositos judiciais, que representam ativos restritos da Sociedade e de suas 
controladas, sao relacionados a quantias depositadas e mantidas em juizo ate a solu<;:ao 
dos litigios a que estao relacionadas. 0 saldo dos depositos judiciais para os quais nao 
ha provisao para risco constituida, em 31 de dezembro de 2006, totaliza R$250 -
consolidado, e esta classificado na rubrica "Depositos judiciais" no ativo nao 
circulante. 



Contingencias passivas 

A Sociedade e suas controladas possuem a~oes de natureza tributaria, civel e 
trabalhista, que nao estao provisionadas, pois envolvem risco de perda classificado 
pela Administra~ao e seus advogados e consultores legais como possivel. As 
contingencias passivas estao assim representadas: 

Controladora 
2006 2005 

Consoli dado 
2006 2005 

Tributarias: 
A~ao anulat6ria de debito fiscal de INSS (a) 
Compensa~ao 1/3 da CO FINS - Lei 

5.209 4.750 5.209 4.750 

n° 9.718/98 (b) 4.223 3.902 4.223 3.902 
Auto de infra~ao - pre~o de transferencia, 

em contratos de mutuo com empresa ligada 
do exterior (c) 

Notifica~ao fiscal de lan~amento de debito- GFIP (d) 
Auto de infra~ao de ICMS Substitui~ao Tributaria (e) 
Pedido de compensa~ao de tributos de mesma especie -
IRPJ e IRRF (f) 
Outras 

Civeis 
Trabalhistas 

1.342 
673 
608 

406 
1.310 

13.771 

4.496 
15.249 
33.516 

1.239 1.342 
673 
608 

406 
459 1.500 

10.350 13.961 

1.542 15.235 
2.878 20.551 

14.770 49.747 

(a) A~ao movida pela Sociedade que pretende declarar a inexigibilidade do credito 
fiscal cobrado pelo INSS, atraves de auto de infrayao lavrado com o objetivo de 
exigir a contribui~ao previdenciaria sobre a ajuda de custo para a manuten~ao de 
veiculos, paga as promotoras de venda. 

(b) A Lei no 9.718/98 aumentou a aliquota da COFINS de 2% para 3% e permitiu que 
esse diferencial de 1% fosse compensado, durante 1999, com a contribui~ao social 
a recolher do mesmo ano. A Sociedade e suas controladas, entretanto, impetraram, 
em 1999, mandado de seguran~a e obtiveram liminar suspendendo a exigibilidade 
do credito tributario ( diferen~a de 1% da ali quota) e autorizando o recolhimento da 
COFINS com base na Lei Complementar n° 70/91, vigente ate entao. Em 
dezembro de 2000, tendo em vista precedentes desfavoraveis do Poder Judiciario, 
a Sociedade e suas controladas aderiram ao Programa REFIS, parcelando a divida 

1.239 

663 
10.554 

9.489 
5.388 

25.431 



referente a COFINS nao recolhida no periodo. Como recolhimento do tribute, a 
Sociedade e suas controladas passaram a ter direito a compensa~ao de 1% da 
COFINS com a contribui~ao social, que foi feita no primeiro semestre de 2001. A 
Secretaria da Receita Federal, no entanto, entende que o prazo para a compensa~ao 
estava restrito ao ano-base 1999. Em 11 de setembro de 2006, a Sociedade foi 
notificada do indeferimento das compensa~oes realizadas, e tempestivamente 
entrou com o recurso cabivel. 0 processo aguarda aprecia~ao pela Delegacia da 
Receita de Julgamento. 

(c) Refere-se a auto de infra~ao lavrado contra a Sociedade no qual a Secretaria da 
Receita Federal exige lRPJ e CSLL sobre diferen~a de juros em contratos de mutuo 
com pessoa juridica vinculada no exterior. Em 12 de julho de 2004, foi apresentada 
a defesa administrativa que ainda esta pendente de julgamento. 

(d) Exigencia de multa pela falta de preenchimento na GFIP (Guia de Recolhimento do 
FGTS e Informa~oes a Previdencia Social), obriga~ao acess6ria previdenciaria, de 
contribui~oes previdenciarias de autonomos e de verbas de carater indenizat6rio. A 
Sociedade discute a cobran~a na esfera administrativa. 

(e) Auto de Infra~ao de cobran~a de ICMS substitui~ao tributaria, exigi do pelo Estado 
de Goias, em razao de suposto recolhimento a menor pela Sociedade. A Sociedade 
apresentou defesa na esfera administrativa e aguarda seu julgamento. 

(f) Refere-se a nao homolog~ao de compensa~ao de debitos de IRRF do 2° trimestre 
de 2000 com creditos de lRPJ relatives ao 4° trimestre de 1999. A Sociedade 
apresentou defesa na esfera administrativa que foi julgada parcialmente favoravel. 
Em 12 de julho de 2006, foi distribuida emjuizo ~ao anulat6ria, com realiz~ao de 
deposito judicial, a :fim de discutir a cobran~a relativa ao saldo da compensa~ao nao 
homologado pela Receita Federal. 

Ativo Contingente 

A Sociedade e sua controlada Industria e Comercio de Cosmeticos Natura Ltda. 
questionam judicialmente a inconstitucionalidade e ilegalidade da major~ao da base 
de calculo das contribui~oes ao PIS e a COFINS instituidas pela Lei n.0 9.718/98. Os 
valores envolvidos nas a~oes judiciais, atualizados ate 31 de dezembro de 2006, sao de 
R$12.171. Os processes aguardam julgamento. A opiniao dos advogados e de que a 
probabilidade de exito e provavel. Como as a~oes judiciais nao transitaram em julgado, 
a Sociedade e sua controlada nao contabilizaram o ativo contingente, conforme 
estabelecido pela Delibera~ao CVM no 498. 

17. PAR TICIP A<;AO DOS COLABORADORES E ADMINISTRADORES NO LUCRO 

A Sociedade e suas controladas concedem participa~ao nos lucros a seus colaboradores 
e administradores, vinculada ao alcance de metas operacionais e objetivos especi:ficos, 
estabelecidos e aprovados no inicio de cada exercicio. Em 31 de dezembro de 2006, 
foram registrados, a titulo de particip~ao nos lucros, os montantes de R$13.850 
(R$13.506 em 31 de dezembro de 2005) e R$39.260 (R$35.171 em 31 de dezembro de 
2005), na controladora e no consolidado, respectivamente, na rubrica "Salaries, 



participayoes e encargos sociais", no passive circulante, em contrapartida a 
"Participa~ao dos colaboradores no lucro" e "Remunera~ao dos administradores", nas 
demonstra~oes do resultado dos exercicios. 

18. REMUNERAc;AO DE ADMINSTRADORES E EXECUTNOS 

a) A remunera~ao total dos administradores da Sociedade e de suas controladas esta 
assim composta: 

Conselho de Administra<;ao 
Diretores estatutarios 
Total 

Conselho de Administra~ao 
Diretores estatutarios 
Total 

Remuneras;ao 

2.572 
3.070 
5.642 

Variavel 
(*) 

1.049 3.621 
1.878 4.948 
2.927 8.569 

Remuneravao 
Variavel 

Fixa (*) Total 

3.608 
2.592 
6.200 

- 3.608 
1.267 3.859 
1.267 7.467 

2006 
Opvoes de Outorga 

Saldo das op~oes Pre~o medio 
( quantidade) de exercicio 

2005 

(**) (***) 

528.326 
528.326 

Opvoes de Outorga 

12,81 

Saldo das op~oes Pre~o medio 
( quantidade) de exercicio 

(**) (***) 

188.940 
188.940 

6,28 

b) A remunera~ao dos diretores nao estatutarios da Sociedade e de suas controladas 
esta assim composta: 

2006 
Opvoes de Outorga 

Saldo das op~oes Pre~o medio 
Variavel (quanti dade) de exercicio 

Fixa (*) Total (**) (***) 

Diretores nao estatuarios 12.711 4.594 17.305 3.120.859 10,02 

2005 
Opvoes de Outorga 

Remuneravao Saldo das op~oes Pre~o medio 



Variavel 
Fixa (*) Total 

(quanti dade) 
(**) 

de exercicio 
(***) 

Diretores nao estatm1rios 12.423 4.562 16.985 5.220.570 

(*) Refere-se a participa~ao no lucro. 

(**) Refere-se ao saldo das op~oes maduras e nao maduras, nao exercidas, na 
data do balan~o. 

(***) Refere-se ao pre~o medio ponderado de exercicio da op~ao a epoca dos 
Programas de Outorga, atualizado pela varia~ao da infla~ao apurada pelo 
lndice de Pre~os ao Consumidor- Amplo - IPC-A, ate a data do balan~o. A 
nota explicativa no 20 apresenta o lucro liquido "pro forma" em 31 de 
dezembro de 2006 e de 2005, caso a Administra~ao da Sociedade optasse em 
reconhecer contabilmente os efeitos dos planos, levando em consideravao o 
prazo de maturidade e utili zan do 0 metodo de valor intrinseco ( diferen~a 
entre o pre~o de mercado obtido em 31 de dezembro de 2006, e de 2005 e o 
valor da op~ao corrigido pelo IPC-A, nessas datas). 

19. PATRIMONIO LIQUIDO 

a) Capital social 

Em 29 de mar~o de 2006, os acionistas, reunidos em Assembleia Geral 
Extraordinaria, deliberaram o desdobramento das av5es ordinarias, sem valor 
nominal, emitidas pela Sociedade, de maneira que cada avao passou a ser 
representada por cinco av5es. 0 desdobramento teve como objetivo adequar o 
valor de cotavao das ayoes da Sociedade, a fim de ampliar o acesso de investidores 
individuais ao mercado de valores mobiliarios, diversificar a composivao acionaria 
e aumentar a liquidez das av5es da Sociedade. 

Em decorrencia do referido desdobramento, o capital subscrito e integralizado 
passou de 85.438.611 av5es ordinarias, sem valor nominal, em 31 de dezembro de 
2005 para 427.193.055 av5es ordinarias, sem valor nominal, em 31 de marvo de 
2006. Da mesma forma, o saldo do capital autorizado passou de 2.823.414 av5es 
ordinarias, em 31 de dezembro de 2005, para 14.ll7.070 av5es ordinarias, em 31 
de marvo de 2006. 

Nos meses de maio e junho de 2006, foram subscritas 477.377 av5es ordinarias, 
nos meses de agosto e setembro de 2006, 161.590 ayoes ordinarias, enos meses de 

6,29 



outubro, novembro e dezembro de 2006, 361.438 das 1.702.250 acoes ordinarias 
emitidas, conforme deliberado pelo Conselho de Administracao, em reuniao 
realizada em 21 de fevereiro de 2006, com preco medio de integralizacao de 
R$3,09, R$3,10, e R$3,11, respectivamente, para atender ao exercicio das opcoes 
outorgadas aos administradores e colaboradores da Sociedade e das controladas 
diretas e indiretas, participantes do "Aditamento ao plano de outorga de opcoes de 
compra ou subscricao de acoes ordinarias de emissao da companhia relativo ao 
ano-calendario 2003". Conseqiientemente, a quantidade de acoes ordimirias 
subscritas e integralizadas passou de 427.193.055, em 31 de marco de 2006, para 
428.193.460, em 31 de dezembro de 2006. 0 capital autorizado passou de 
14.117.070 acoes ordinarias em 31 de marco de 2006 para 13.116.665, em 31 de 
dezembro de 2006. 

Em 31 de dezembro de 2006, o capital social da Sociedade e de R$23 3.862 
(R$230.762 em 31 de dezembro de 2005). 

b) Val ores a receber de acionistas 

No exercicio de 2004 o montante de R$3 .029 foi reclassificado da rub rica "Val ores 
a receber de acionistas" para a rubrica "Acoes em tesouraria" ate que seJa 
integralizado. Os detalhes estao divulgados na nota explicativa no 1 O.f. 

c) Juros sobre o capital proprio 

A Administracao da Sociedade, em reuniao do Conselho de Administracao em, 26 
de julho de 2006, propos o pagamento de juros sobre o capital proprio, nos termos 
do Estatuto Social, da Deliberacao CVM no 207/96 e da Lei n° 9.249/95. Em 31 de 
dezembro de 2006, 0 valor bruto, registrado, de juros sobre 0 capital proprio e de 
R$33.569 (R$34.205 em 31 de dezembro de 2005) e foi calculado observando-se 
os limites legais, inclusive quanto ao dividendo minimo obrigatorio de 30% nos 
termos do artigo 202 da Lei no 6.404/76 e do Estatuto Social. 

0 imposto de renda na fonte no montante de R$5.035 (R$5.131 em 31 de 
dezembro de 2005) foi retido e recolhido pela Sociedade. 

d) Politica de distribuicao de dividendos 

Os acionistas terao direito a receber, em cada exercicio social, dividendo minimo 
obrigatorio de 30% sobre o lucro liquido, considerando, principalmente os 
seguintes ajustes: 

• Acrescimo das importancias resultantes da reversao, no exercicio, de reservas 
para contingencias, anteriormente formadas. 

• Decrescimo das importancias destinadas, no exercicio, a constituicao da reserva 
legal e de reservas para contingencias. 



0 Estatuto Social faculta a Sociedade 0 direito de levantar balanyOS semestrais e 
intermediarios e, com base neles, autoriza a distribui9ao de dividendos mediante 
aprovayao pelo Conselho de Administra9ao. 

Os dividendos e juros sobre o capital proprio - bruto, referentes aos resultados 
auferidos no exercicio de 2005, nos montantes de R$285.237 (R$0,6714 por ayao) 
e R$34.205 (R$0,0801 por avao), respectivamente, foram aprovados na 
Assembleia Geral Ordinaria de 29 de mar9o de 2006 e corresponderam a 80,5% do 
lucro liquido consolidado de 2005. 

Em 28 de fevereiro de 2007, o Conselho de Administrayao aprovou proposta a ser 
submetida a Assembleia Geral Ordinaria, que sera realizada em 2 de abril de 2007, 
para pagamento de dividendos e juros sobre o capital proprio - bmto, referentes aos 
resultados auferidos no exercicio de 2006, nos montantes totais de R$325.866 
(R$0,7630 por ayao) e R$33.569 (R$0,0787 por ayao), respectivamente, que 
correspondem a 78,0% do lucro liquido consolidado de 2006. Desses montantes, ja 
foram pagos, em 10 de agosto de 2006, dividendos e juros sobre o capital proprio -
bruto, no montante de R$112.110 e R$33.569 (R$28.534, liquido do IRRF), 
respecti vamente. 

Os dividendos foram calculados conforme demonstrado a seguir: 

Controladora 

Lucro liquido do exercicio 
Reserva legal sobre o lucro (item g. desta nota explicativa) 
Base de calculo para os dividendos minimos 
Dividendos minimos obrigatorios 
Dividendo anual minimo 
Dividendos propostos 
Juros sobre o capital proprio -liquido de IRRF 
IRRF 
Total de dividendos e juros sobre o capital proprio- bmto 

Valor excedente ao dividendo minimo obrigatorio 

Dividendos por a9ao- R$ 
Juros sobre o capital proprio por avao -liquido - R$ 
Remunerayao total por a9ao - liquida - R$ 

e) A9oes em tesouraria 

2006 2005 

469.326 397.357 

469.326 397.357 
30% 30% 

140.798 119.207 
325.866 285.237 

28.534 29.074 
5.035 5.131 

359.435 319.442 

218.637 200.235 

0,763 0,671 
0 067 0 069 

0.83 0 74 

Em 31 de dezembro de 2006, as a9oes ordiml.rias em tesouraria, que tern sido 
utilizadas nos exercicios de opyoes dentro dos Programas de Outorga de Op9oes de 
compra ou subscri9ao de ayoes, totalizavam 679.317 (2.160 .075 em 31 de 



dezembro de 2005), a urn custo medio unitario de R$0,3350 (R$0,3560 em 31 de 
dezembro de 2005). 

f) Agio na emissao de as:oes 

Refere-se ao agio gerado na emissao das 3 .299 ac;oes ordinarias decorrente da 
capitalizac;ao das debentures no montante de R$100.000, ocorrida em 2 de marc;o 
de 2004. 

g) Reserva legal 

Em face de o saldo da reserva legal, somado as reservas de capital ter ultrapassado 
30% do capital social, a Sociedade, em conformidade com o estabelecido no artigo 
193 da Lei das Sociedades por Ac;oes, decidiu por nao constituir a reserva legal 
sobre o lucro liquido auferido nos exercicios de 2005 e de 2006. 

h) Reserva de retenc;ao de lucros 

Em 31 de dezembro de 2006 e 31 de dezembro de 2005 a reserva de retenc;ao de 
lucros foi constituida nos termos do artigo 196 da Lei no 6.404/76 como objetivo 
de aplicac;ao em futuros investimentos, nos montantes de R$109.891 e R$77.915, 
respectivamente. A retenc;ao referente ao exercicio de 2006 esta fundamentada em 
orc;amento de capital, que sera submetido a aprovas:ao dos acionistas em 
Assembleia Geral Ordimiria a ser realizada em 02 de abril de 2007. 

0 artigo 199 da Lei n° 6.404/76 determina que o saldo das reservas de lucros, 
exceto para as reservas de contingencias e de lucros a realizar, nao podera 
ultrapassar o capital social. Atingido este limite a Assembleia deliberara sobre a 
aplicac;ao do excesso na integralizas:ao ou no aumento do capital social, ou na 
distribuic;ao de dividendos. 

Ap6s a distribuis:ao do resultado do exercicio social encerrado em 31 de dezembro 
de 2006, as reservas de lucros excedem ao capital social em R$48.618. 

Por conta do exposto acima, em 28 de Fevereiro de 2007, o Conselho de 
Adrninistrac;ao aprovou proposta a ser submetida as Assembleias Gerais Ordinaria 
e Extraordinaria, a serem realizadas em 02 de abril de 2007, para capitalizac;ao, 
sem emissao de ac;oes, das reservas de lucros. A proposta consiste na capitalizac;ao 
do montante de R$153.939, referente as reservas de lucros constituidas nos 
exercicios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2004 e 31 de dezembro de 
2005, que foram integralmente utilizadas para investimentos no ativo imobilizado e 
capital de giro, durante os anos de 2005 e 2006. 



20. PROGRAMAS DE OUTORGA DE OPC:OES DE AC:OES 

0 Conselho de Administracao re6ne-se anualmente para, dentro das bases do 
Programa, estabelecer o Plano, indicando os diretores e gerentes que receberao as 
opcoes e a quantidade total a ser distribuida. 

Os planos possuem prazo de quatro anos para exercicio das opcoes, sendo 50% ao 
final do terceiro ano e 50% ao final do quarto ano, sendo o prazo maximo para o 
exercicio dois anos ap6s o termino do quarto ano. 

0 saldo das opcoes em 31 de dezembro de 2006 e de 6.701.732 (8.226.050 em 31 de 
dezembro de 2005) e esta assim composto por plano: 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

Numero de opcoes de 
compra ou 

subscri~ao (em a~oes) 

658.885 
2.381.422 
1.627.960 

941.485 
1.091.980 
6.701.732 

Valor para exercicio 
corrigido pelo IPC-A 

ate 31 de dezembro de 
2006- R$ 

5,60 
3,14 
7,72 

16,57 
24,69 

Em 31 de dezembro de 2006, caso a Administracao da Sociedade optasse em 
reconhecer contabilmente os efeitos dos planos, levando em consideracao o prazo de 
maturidade e utilizando o metodo de valor intrinseco (diferenca entre o preco de 
mercado obtido em 31 de dezembro de 2006 eo valor da opcao corrigido pelo IPC-A), 
o lucro liquido "pro forma", consolidado, para o exercicio findo em 31 de dezembro de 
2006 seria de R$435.470 (R$364.152 em 31 de dezembro de 2005), conforme 
demonstrado a seguir: 

Lucro liquido do exercicio - societario 
Efeitos dos programas levando em consideracao o prazo de 

maturidade 
Lucro liquido do exercicio - considerando o exercicio das opcoes 

Consoli dado 
2006 2005 

460.773 

(25.303) 
435.470 

396.881 

(32.729) 
364.152 

Em 31 de dezembro de 2006, o preco de mercado unitario da acao era de R$30,15 
(R$20,60 em 31 de dezembro de 2005). 



21. PLANO DE PENSAO 

A partir de 1 o de agosto de 2004 a Sociedade implantou urn plano de previd€mcia 
complementar na modalidade de contribuic;ao definida, para todos os colaboradores 
admitidos pela Sociedade e suas controladas no Brasil. Nos termos do regulamento 
desse plano, o custeio e paritario, de modo que a parcela da Sociedade equivale a 60% 
daquela efetuada pelo colaborador de acordo com uma escala de contribuic;ao 
embasada em faixas salariais, que variam de 1% a 5% da remunerac;ao do colaborador. 
0 plano esta sendo administrado pela Brasilprev Seguros e Previdencia S.A. e as 
contribui~oes realizadas pel a Sociedade totalizaram R$3 .3 97 no exercicio fin do em 31 
de dezembro de 2006 (R$3.037 em 31 de dezembro de 2005). 

22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

a) Considerac;oes gerais 

A Sociedade e suas controladas participam de operac;oes envolvendo instmmentos 
financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender as 
suas necessidades, bern como a reduzir a exposic;ao a riscos de mercado, de moeda 
e de taxa de juros. A administra~ao desses riscos, bern como dos respectivos 
instrumentos, e realizada por meio de defini~ao de estrategias, estabelecimento de 
sistemas de controle e determina~ao de limites de exposi~ao cambial. 

As aplicac;oes financeiras sao substancialmente realizadas com base nas taxas de 
remunerac;ao efetivamente negociadas, visto que as Sociedades tern o objetivo de 
manter tais investimentos ate o momento do seu efetivo resgate. Tais aplica~oes 
refletem as condic;oes usuais de mercado nas datas dos balanc;os. 

Os emprestimos e financiamentos sao registrados com base nos juros contratuais de 
cada operac;ao. 

b) Exposic;ao cambial 

A Sociedade tern contratado operac;oes financeiras de "swap" e "forward" visando 
a protec;ao da exposic;ao de seus passivos a variac;ao cambial decorrente de 
contratos de financiamentos e atividades operacionais. A politica da Sociedade 
determina que sej am contratadas opera~oes de "swap" e/ou "forward" para todas as 
dividas contraidas que expoem a Sociedade a riscos de exposic;ao cambial. Essas 
operac;oes consistem em "trocar" o passivo em moeda estrangeira por urn passivo 
corrigido por percentual do CDI ou taxa pre-fixada. 

Em 31 de dezembro de 2006 e de 2005, a Sociedade mantinha operac;oes de 
prote~ao cambial ("swap" e "forward") com instituic;oes financeiras nos montantes 
de R$30.410 e R$7.242, respectivamente. A partir de marc;o de 2006, a Sociedade 
passou a contratar operac;oes para cobertura de importac;ao de equipamentos, 
compra de insumos atrelados a varia~ao cambial e investimentos em operac;oes 
intemacionais, as quais resultaram em urn saldo passivo em 31 de dezembro de 



2006 de R$2.185 e R$2.703, respectivamente, registrado no passivo circulante do 
consolidado. A exposi9ao cambial esta preponderantemente indexada ao d6lar 
norte-americano e ao euro. 

A Sociedade e suas controladas nao operam com instmmentos financeiros 
derivativos com prop6sitos de especulavao. 

c) Exposi9ao a taxa de j uros 

A Sociedade e suas controladas estao expostas a flutua9oes nas Taxas de Juros de 
Longo Prazo - TJLP em virtude dos contratos de financiamentos firmados com o 
BNDES e a FINEP. 

d) Valores de mercado 

Os valores de mercado das disponibilidades, aplicayoes financeiras e contas a 
receber e a pagar aproximam-se dos valores registrados nas demonstra9oes 
contabeis devido a natureza de curto prazo destes. Os valores de mercado dos 
emprestimos e financiamentos aproximam-se substancialmente dos valores 
registrados nas demonstra<;5es contabeis devido a esses instrumentos financeiros 
terem taxas de juros variaveis. 

Com rela9ao as opera9oes de "swap" e "forward", os valores contabeis e de 
mercado estao assim demonstrados: 

Consolidado 
2006 2005 

Valor Valor de Valor Valor de 
contabil mercado contabil mercado 

Opera9oes de "swap" e "forward" 2.185 2.860 2.703 2.775 

A Sociedade, no encerramento de cada balan9o, consulta o mercado financeiro e 
atualiza o valor de mercado dos instmmentos financeiros. 

e) Risco de credito 

As vendas da Sociedade sao efetuadas para urn grande numero de Consultoras de 
Vendas. A Sociedade administra o risco por meio de urn rigoroso processo de 
concessao de credito. 

23. RESULT ADO FINANCE IRQ 

Controladora Consoli dado 



Receitas financeiras: 
Juros com aplicayoes financeiras 21.989 25.738 33.722 36.648 
Ganhos com varia9oes monetarias e 

cambiais 3.008 4.092 5.835 13.639 
Juros recebidos 23 183 825 1.145 
Ganhos com opera9ao de "swap" e 

"forward" 37 91 
Outras receitas financeiras 1.649 1.453 2.918 3.282 

26.707 31.470 43.391 54.714 

Despesas financeiras: 
Juros com financiamentos (7.114) (5.910) (18.677) (14.665) 
Perdas com varia9oes monetarias e cambiais (3.424) (2.530) (7.541) (8.817) 
Perdas com opera9oes de "swap" e 

"forward" (1.622) (1.230) (4.114) (12.223) 
Outras despesas financeiras (1.079} (2.130) (3.121} (7. 748) 

(13.239) (11.800) (33 .453) (43.453) 
Total resultado financeiro, liquido 13.468 19.670 9.938 11.261 

24. SEGUROS 

A Sociedade e suas controladas adotam uma politica de seguros que considera, 
principalmente, a concentra9ao de riscos e sua relevancia, contratados por montantes 
considerados suficientes pela Administra9ao, levando-se em considera9ao a natureza 
de suas atividades e a orientayao de seus consultores de seguros. A cobertura dos 
seguros, em valores de 31 de dezembro de 2006, e assim demonstrada: 

It ens 

Complexo industrial/ estoques 

Veiculos 

Tipo de cobertura 

Quaisquer danos materiais a 
edificavoes, instala9oes e 
maquinas e equipamentos 

Incendio, roubo e colisao para 
1.255 veiculos 

Importancia segurada 

575.152 

48.055 



Lucros cessantes Nao-realiza<;ao de lucros 
decorrentes de danos materiais 
em instala<;oes, edifica<;oes e 
maquinas e equipamentos de 
produ<;ao 797.981 



25. EVENTOSSUBSEQUENTES 

Em 28 de fevereiro de 2007, o Conselho de Administra~ao aprovou proposta a ser 
submetida a Assembleia Geral Extraordinaria, que sera realizada em 02 de abril de 
2007, para: 

a) Emissao privada de 1.514.750 a~oes ordinarias, sem valor nominal, pela 
Sociedade, dentro do limite de capital autorizado, conforme previsto no artigo 6° do 
Estatuto Social da Sociedade, as quais serao destinadas a subscri~ao e a integraliz~ao 
de a~oes ordinarias, sem valor nominal, ernitidas pela Sociedade, correspondentes as 
op~oes outorgadas aos Administradores e Colaboradores da Sociedade, assim como aos 
Administradores e Colaboradores das sociedades controladas direta ou indiretamente 
pela Sociedade, participantes dos "Aditamentos aos Pianos de Outorga de Op~ao de 
Compra ou Subscri~ao de A~oes Ordinarias de Ernissao da Companhia relativos aos 
Anos-calendario de 2003, 2004 e 2005" e do "Plano de Outorga de Op~ao de Compra 
ou Subscri~ao de A~oes Ordinarias de Emissao da Companhia relativo ao Ano
calendario de 2006", com exclusao do direito de preferencia para a subscri~ao pelos 
demais acionistas da Sociedade em face da sua destina~ao especifica acima referida, 
nos termos do disposto na parte final do paragrafo terceiro do artigo 171 da Lei n° 
6.404/76. Os pre~os de integraliz~ao das a~oes emitidas e a serem subscritas, nos 
referidos termos, fixados de acordo com o referidos "Aditamentos aos Pianos de 
Outorga de Op~ao de Compra ou Subscri~ao de A~oes Ordinarias de Emissao da 
Companhia relativos aos Anos-calendario de 2003, 2004 e 2005" e ao "Plano de 
Outorga de Op~ao de Compra ou Subscri~ao de A~oes Ordinarias de Emissao da 
Companhia relativo ao Ano Calendario de 2006", correspondem, em 28 de fevereiro de 
2007, a, respectivamente, R$ 3,15, R$ 7,75, R$ 16,64 e R$ 24,80, sujeitos a atualiza~ao 
monetaria pelo IPC-A, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatistica - IBGE, ate a data de efetiva subscri~ao, e devera ser pago a vista, no ato da 
subscri~ao. 

b) Aquisivao de 1.000.000 avoes ordinarias, sem valor nominal, representativas do 
capital social da Sociedade para permanencia em tesouraria e posterior aliena~ao, a fim 
de atender ao exercicio das op~oes outorgadas aos Adrninistradores e Colaboradores da 
Sociedade, assim como aos Administradores e Colaboradores das sociedades 
controladas direta ou indiretamente pela Sociedade, participantes dos "Aditamentos aos 
Pianos de Outorga de Op~ao de Compra ou Subscri~ao de A~oes Ordinarias de 
Emissao da Companhia relativos aos Anos-calendario de 2003, 2004 e 2005 e do 
"Plano de Outorga de Op~ao de Compra ou Subscri~ao de A~oes Ordinarias de 
Emissao da Companhia relativo ao Ano-calendario de 2006". 

A aqms1~ao das 1.000.000 a~oes ordinarias, sem valor nominal, representativas do 
capital social da Sociedade, vigorara de 28 de fevereiro de 2007 ate 31 de maio de 2007 
e sera intermediada pela corretora Pactual CVTM S.A. localizada na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, no 3.729, 6° andar, parte, Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao 



Paulo, estando a Diretoria da Sociedade autorizada para a pnitica dos atos necessarios a 
execuyao da recompra de ayoes aprovada nos termos acima referidos. 

A subscri9ao e integralizayao das 1.514.750 a9oes ordinarias, nominativas, sem valor 
nominal, emitidas pela Sociedade, conforme item (a) acima, serao realizadas somente 
ap6s a alienayao da totalidade das a9oes ordinarias nominativas, sem valor nominal, a 
serem adquiridas pela Sociedade e colocadas em tesouraria, aliena9ao essa decorrente 
do exercicio das op9oes outorgadas aos Administradores e Colaboradores da 
Sociedade, assim como aos Administradores e Colaboradores das sociedades 
controladas direta ou indiretamente pela Sociedade participantes dos "Aditamentos aos 
Pianos de Outorga de Op9ao de Compra ou Subscri9ao de A9oes Ordinarias de 
Emissao da Companhia relativos aos Anos-calendario de 2003, 2004 e 2005 e do 
"Plano de Outorga de Op9ao de Compra ou Subscri9ao de A9oes Ordinarias de 
Emissao da Companhia relativo ao Ano-calendario de 2006". 

Em atendimento a Instruyao Normativa no 358 da CVM, de 3 de janeiro de 2002, a 
Sociedade divulgou, no "site" da Comissao de Valores Mobiliarios - CVM (nas 
Informayoes Peri6dicas Eventuais - IPE), em 28 de fevereiro de 2007, fato relevante 
referente aos eventos descritos. 



NATURA COSMETICOS SA 

DEMONSTRA<;:OES DO FLUXO DE CAIXA 

PARA OS E:\'ERciCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005 

(Em m ilhares de reais - R$) 

ATIVIDADES OPERACIONAIS 

Luera liquido do exercicio 

Ajustes para reconciliar o lucro liquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais: 

Deprecia96es e amortiza96es (Nota 12) 

Variay5es monet3.rias e cambiais, liquidas, dos itens nao correntes, exceto de riscos tribut3.rios, civ 

Provisao decorrente dos contratos de ffswap 11 e "forward" (Notas 22.b e 22.d) 

ProvisOes para riscos tributaries, civeis e trabalhistas, inclui variayOes monet3.rias sabre as provisO 

Provisao para perdas na realizayao dos estoques (Nota 7) 

Impasto de renda e contribui9iio social diferidos (Nota 9.a) 

Valor do resultado na venda e baixa de ativo imobilizado e intangivel 

Resultado equivalencia patrimonial (Nota 11) 

Participayao dos minorit3.rios 

(AUMENTO) REDU<;:AO DOS ATIVOS 

Circulante: 

Contas a receber (Nota 6) 

Estoques (Nota 7) 

Outros ativos 

Niio circulante (realizavel a Iongo prazo): 

Depositos jucliciais (Nota 16) 

Impastos a recuperar (Nota 8) 

Outros ativos 

Subtotal 

AUMENTO (REDU<;:AO) DOS PASSIVOS 

Circulante: 

F ornecedores 

Sal:\rios, participa96es no lucro e encargos sociais, liquidos (Nota 17) 

Obrigagoes tributarias, liquidas (Notas 8 e 15) 

Outros passives 

Nao circulante: 

Outros pass1vos 

Subtotal 

CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

ATIVIDADES DE INVESTilviENTO 

Adi96es de imobilizado e intangivel (Nota 12) 

Investimentos (Nota !!) 

CAIXA LIQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVEST!lviENTOS 

ATIVIDADES DE FINANC!AlviENTO 

Redu9ao- emprestimos e financiamentos de curta prazo (Nota 14) 

Captay5es- empr6stimos e financiamentos de longo prazo (Nota 14) 

Pagamentos de contratos de rrswap" e nforv.rard11 (Notas 22.b e 22.d) 

Pagamento de dividendos (Nota !9.d) 

Controladora 

2006 2005 

469326 397.357 

6966 4.989 

7.339 7.800 

1.585 1.231 

8.547 14074 

146 

(4.468) (9.262) 

736 (204) 

(28.229) 6.741 

461.948 422.726 

(53.493) (66.235) 

(27.970) 800 

(2.528) (7.750) 

(!.467) (888) 

(558) (556) 

(1051) (4.252) 

(87 06?) ~ 

49.383 42.816 

3.376 2.574 

3944 25.261 

4.054 12.799 

1.414 _ill§) 

62.!71 82.894 

437.052 426.739 

(2!.165) (9.991) 

(163.423) (149.425) 

(184.588) (159.416) 

(52.207) (12.907) 

65.342 

(2.295) (3.072) 

(307.123) (203.812) 

Consolidado 

2006 2005 

460.773 396.881 

54.601 44035 

14.529 6.312 

4.022 12.064 

12.998 31.040 

1.626 1.943 

(12.964) (12.150) 

2.476 2.242 

___ (_4) 

538.057 482.368 

(57.904) (66.198) 

(86.4!0) (32.289) 

(2.317) 7.152 

(29.369) (2.688) 

(8.019) (5.726) 

(2575) 4.111 

(!86 594) (95.638) 

54.736 41.849 

15.545 9.125 

(4.366) 19.794 

6.233 9.589 

8.491 ~ 
80.639 75.977 

432.!02 462.707 

(193.596) (111.636) 

(!93.596) ~ 

(116.005) (75.104) 

1!!322 120.366 

(4.540) (15.499) 

(307.123) (203.812) 



NATURA COS!viTiTICOS SA 

DEMONSTRAc;:OES DO VALORADICIONADO 

Pii.RA OS EXERciCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005 

(Em m ilhares de rea is - R$) 

Controladora 

RECE!TAS 

Vendas de mercadorias, produtos e serviyos 

Provisao para devedores duvidosos- reversao e constituiy§.o (Nota 6) 

Nao operacionais 

INSUlVIOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 

Custo dos produtos e se:rviyos vendiclos 

Materiais, energia, serviyos de terceiros e outros 

VALOR ADICIONiillO BRUTO 

RETENc;:OES 

Deprecia96es e amortiza96es (Notas II e 12) 

VALOR ADICIONADO PRODUZIDO PELA SOCIEDADE 

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA 

Resultado de equivalencia patrimonial (Nota II) 

Rece.itas financeiras (Nota 23) 

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 

DISTRIBUI<;:AO DO VALOR ADICIOW\DO 

Pessoal e encargos 

Impastos, taxas e cantribui96es 

Despesas financeiras e alugueis- inclui variay5es cambiais na conversao 

dos investimentos nas operayOes intemacionais (Notas 11 e 23) 

Dividendos (Nota 19.d) 

Juras sabre o capital proprio (Notas 19.c e 19.d) 

Participayao minoritaria no resultado 

Luera retido (*) 

(*) E elirn inado o lucro n3o realizado com controladas. 

InfomacOes suplementares B.s demonstray6es do valor adicionado 

3.686.217 

3.724.334 

(38.805) 

688 

(2.321827) 

(1.347.257) 

(974.570) 

1.364.390 

(6.966) 

(6.966) 

1.357.424 

54.936 

28.229 

26.707 

1412.360 

(1.412.360) 

(144.832) 

(781.410) 

(16.792) 

(325.866) 

(33.569) 

(109.891) 

3.088.611 -----
3.119.889 

(31066) 

(212) 

(1860.261) 

(1110.075) 

(750.186) 

1228.350 

(4.989) 

(4.989) 

1223.361 

24.729 

(6.741) 

31470 

1248.090 

100% (1248.090) 

10% (118.907) 

56% (714.503) 

1% (17.323) 

23% (285.237) 

2% (34.205) 

8% (77.915) 

Consoli dado 

3.842.193 3.201.561 -----
3.880.988 3.234.980 

(39.704) (32.177) 

909 (1.242) 

(2.132 303) (173 1.670) 

(1274.736) (1.046.472) 

(857.567) (685.198) 

1.709.890 1469.891 

(55.625) (44035) 

(55.625) (44.035) 

1654.265 1.425.856 

43.391 54.714 

43.391 54.714 

1.697.656 1.480.570 

100% (1.697.656) 100% (1.480.570) 100% 

10% (379.669) 22% (306.416) 21~-0 

57%. (817.140) 48% (727.181) 49~/o 

1% (40.073) 3% (50.091) 3%. 

23% (325.866) 19% (285.237) 19% 

3% (33.569) 2~/o (34.205) 2% 

(!) (1) 

6% (101.338) 6% (77.439) 6% 

Dos valores registradas na rubrica "Impastos, taxas e cantribui9oes" em 2006 e 2005, os montantes de R$467.418 e R$412.131, respectivamente, referem-se aa 
ICMS - Substituiyao Tributaria, incidente sabre a margem de Iuera presUlllida definida pelas Secretarias das Fazendas Estaduais, obtida nas vendas realizadas 
pelas Consultoras Natura para o consUlllidor finaL 

Para a analise desse impacto tribut3.rio na demonstrayao do valor adicionado, tais valores devem ser deduzidos daqueles registrados na rubrica ''Vendas de 
mercadorias, produtos e serviyos" e da prOpria rubrica 11Impostos, taxas e contribuiy5es 11

, urn a vez que os valores das receitas de vendas nao incluem o lucro 

presllll1ido das Consultoras na venda dos produtos, nos mantantes de R$1.583.938 e R$1.31 1672, em 2006 e 2005, respectivamente, considerando-se a margem 
de lucro presUlllida de 30%. 




