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1.

We have audited the accompanying consolidated balance sheets of Natura Cosméticos S.A.
and subsidiaries (the “Company”) as of December 31, 2005 and 2004, and the related
consolidated statements of income, changes in shareholders’ equity and changes in financial
position for the years then ended, all expressed in Brazilian reais. These consolidated
financial statements are the responsibility of the Company’s management. Our
responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on
our audits.

2.

Our audits were conducted in accordance with auditing standards generally accepted in
Brazil. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free of material
misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts
and disclosures in the consolidated financial statements. An audit also includes assessing the
accounting principles used and significant estimates made by management, as well as
evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a
reasonable basis for our opinion.

3.

In our opinion, the consolidated financial statements referred to in paragraph 1 present
fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Natura Cosméticos S.A.
and subsidiaries as of December 31, 2005 and 2004, and the results of their operations, the
changes in shareholders’ equity, and the changes in their financial position for the years then
ended in conformity with Brazilian accounting practices.

4.

Brazilian accounting practices vary in certain respects from accounting principles generally
accepted in the United States of America. Application of accounting principles generally
accepted in the United States of America would have affected shareholders’ equity as of
December 31, 2005 and 2004 and results of operations for the years then ended, to the
extent summarized in Note 25 of the consolidated financial statements.

Deloitte Touche Tohmatsu

5.

Our audits were conducted for the purpose of forming an opinion on the basic consolidated
financial statements taken as a whole. The consolidated statements of cash flows for the
years ended December 31, 2005 and 2004 are presented for purposes of additional analysis
and are not a required part of the basic consolidated financial statements prepared in
accordance with Brazilian accounting practices. Such information has been subjected to the
same auditing procedures applied in the audit of the basic consolidated financial statements
described in paragraph 2 and, in our opinion, is fairly presented in all material respects in
relation to the basic consolidated financial statements taken as a whole.

February 21, 2006.
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NATURA COSMÉTICOS S.A.
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS AS OF DECEMBER 31, 2005 AND 2004
(In thousands of Brazilian reais - R$)

ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and banks

2005

2004

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

56,198

29,592

330,241

202,020

Loans and financing (Note 14)
Domestic suppliers

Trade accounts receivable (Note 6)

316,264

250,066

Foreign suppliers

Inventories (Note 7)

152,307

121,961

23,967

18,158

Advances to employees
Deferred income and social contribution taxes (Note 9.a)
Other receivables
Total current assets

2004

CURRENT LIABILITIES

Cash investments (Note 5)

Recoverable taxes (Note 8)

2005

5,331

6,949

25,757
14,799
924,864

21,630
6,063
656,439

68,309

62,407

148,045

89,348

4,115

4,172

Salaries, profit sharing and related charges, net (Note 17)

73,122

67,618

Taxes payable (Note 15)

89,085

62,382

Dividends (Note 19.e)

195,070

113,644

Interest on capital (Notes 19.d and 19.e)
Accrued freight
Sundry accruals

17,699
13,786
9,026

13,623
10,026
4,802

Other payables
Allowance for losses on swap and forward contracts (Notes 22.b and 22.d)

13,564
2,703

12,773
6,138

634,524

446,933

Total current liabilities
LONG-TERM ASSETS
Receivables from shareholders (Notes 10 and 19.c)
Recoverable taxes (Note 8)
Deferred income and social contribution taxes (Note 9.a)
Escrow deposits (Note 16)

LONG-TERM LIABILITIES

130
9,574

172
3,848

Loans and financing (Note 14)

119,156

71,982

21,301
24,256
2,878

Reserve for contingencies (Note 16)
Other payables
Total long-term liabilities

90,599
3,232
212,987

59,559
1,885
133,426

Cash investments (Notes 5 and 16.i)

29,324
29,477
526
3,968

Total long-term assets

72,999

52,455

MINORITY INTEREST

8

7

Other receivables
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(Continues)
NATURA COSMÉTICOS S.A.
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS AS OF DECEMBER 31, 2005 AND 2004
(In thousands of Brazilian reais - R$)

ASSETS

(Continuation)

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

2005

2004

Goodwill (Note 11)
Property, plant and equipment (Note 12)

5,761
365,284

8,707
298,822

Capital (Note 19.b)
Capital reserves (Notes 19.b and 19.g)

Total permanent assets

371,045

307,529

Profit reserves (Note 19.i)
Treasury shares (Note 19.f)
Total shareholders' equity

1,368,908

1,016,423

PERMANENT ASSETS

TOTAL ASSETS

2005

2004

230,762
120,678
170,718
(769)
521,389

230,762
113,122

SHAREHOLDERS' EQUITY (Note 19)

TOTAL LIABILITIES AND
SHAREHOLDERS' EQUITY

1,368,908

93,279
(1,106)
436,057

1,016,423

The accompanying notes and Attachment are an integral part of these financial statements.
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NATURA COSMÉTICOS S.A.
CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2005 AND 2004
(In thousands of Brazilian reais - R$, except for earnings per share)

2005

2004

Gross sales to domestic market
Gross sales to foreign market
Other sales

3,149,654
92,616
1,341

2,472,046
66,782
829

GROSS OPERATING REVENUES
Taxes on sales, returns and rebates

3,243,611
(961,447)

2,539,657
(769,993)

NET OPERATING REVENUES
Cost of sales

2,282,164
(731,134)

1,769,664
(575,260)

GROSS PROFIT

1,551,030

1,194,404

OPERATING (EXPENSES) INCOME
Selling
General and administrative
Employee profit sharing (Note 17)
Management compensation (Note 18)
Other operating expenses, net

(709,190)
(276,144)
(28,577)
(12,289)
(3,220)

(535,909)
(216,900)
(31,594)
(11,818)
-

INCOME FROM OPERATIONS BEFORE FINANCIAL EFFECTS
Financial expenses
Financial income

521,610
(43,453)

398,183
(38,156)

54,714

35,414

INCOME FROM OPERATIONS
Nonoperating (expenses) income, net

532,871
(1,242)

395,441
(868)

INCOME BEFORE DEBENTURES PARTICIPATION AND TAXES
Debentures participation

531,629
-

394,573
(7,178)

531,629
(134,747)

387,395
(87,102)

NET INCOME BEFORE MINORITY INTEREST
Minority interest

396,882
(1)

300,293
1

NET INCOME

396,881

300,294

4.6689

3.5417

INCOME BEFORE TAXES ON INCOME
Income and social contribution taxes (Note 9.b)

EARNINGS PER SHARE - R$

The accompanying notes and Attachment are an integral part of these financial statements.
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NATURA COSMÉTICOS S.A.
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2005 AND 2004
(In thousands of Brazilian reais - R$)
Capital reserves
Capital
BALANCES AS OF DECEMBER 31, 2003
Capital increases:
Capitalization of debentures (Notes 19.b and 19.g)
Merger of Natura Empreendimentos S.A. (Notes 1, 19.a and 19.b)
Subscription of shares (Note 19.b)
Purchase of shares (Note 19.f)
Sale of treasury shares by exercise of stock options (Note 19.f)
Receivables from shareholders (Note 19.c)
Payment of receivables from shareholders (Note 19.c)
Absorption of excess liabilities through merger of Natura Empreendimentos S.A.,
after the elimination of the merged company's investment in the Company (Notes 1 and 19.a)
Absorption of excess liabilities through merger of Natura Participações S.A
after the elimination of the merged company's investment in the Company (Notes 1 and 19.a)
Absorption of reserve (Note 19.b)
Net income
Allocation of net income:
Legal reserve (Note 19.h)
Profit retention reserve (Note 19.i)
Dividends - R$2.204 per outstanding share (Note 19.e)
Interest on capital - R$0.347 per outstanding share (Note 19.e)
BALANCES AS OF DECEMBER 31, 2004
Sale of treasury shares by exercise of stock options (Note 19.f)
Payment of receivables from shareholders (Note 19.c)
Tax incentives
Net income
Allocation of net income:
Profit retention reserve - adjusted by unrealized profits of the subsidiary
Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. with other subsidiaries (Note 19.i)
Dividends - R$3.357 per outstanding share (Note 19.e)
Interest on capital - R$0.403 per outstanding share (Note 19.e)
BALANCES AS OF DECEMBER 31, 2005

56,387

138,569
1,415
34,391
-

Profit reserves

Treasury
shares

Share
premium

Investment
grants

-

-

9,998

100,000
5,177
496

(1,415)
309
(3,029)
480

Retention

Retained
earnings

10,687

44,266

-

121,338

-

-

-

-

238,569
1,415
34,391
(1,415)
5,486
(3,029)
976

-

(23,367)

-

(23,367)

Legal

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

(7,058)
-

(29,235)
7,058
-

6,986
300,294

(22,249)
300,294

-

-

-

-

14,904
-

76,024
-

(14,904)
(76,024)
(186,910)
(29,442)

(186,910)
(29,442)

105,673

9,998

18,533

74,746

-

436,057

396,881

4,874
2,302
717
396,881

(77,439)
(285,237)
(34,205)

(285,237)
(34,205)

230,762

(3,655)

-

337
2,053
-

4,537
249
-

717
-

-

-

-

-

-

-

-

77,439
-

110,459

10,715

18,533

152,185

230,762

(1,265)

-

521,389

The accompanying notes and Attachment are an integral part of these financial statements.
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NATURA COSMÉTICOS S.A.
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2005 AND 2004
(In thousands of Brazilian reais - R$)
2005
SOURCES OF FUNDS
From operations:
Net income
Items not affecting working capital:
Depreciation and amortization (Notes 12 and 13)
Monetary and exchange variations on long-term items, net
Reserve for contingencies (Note 16)
Sundry accruals
Deferred income and social contribution taxes (Note 9.a)
Proceeds from sale and disposal of permanent assets
Minority interest

396,881
44,035
9,234
21,638
4,255
(8,023)
3,056
1
471,077

From shareholders:
Capitalization of debentures (Note 19.b)
Capital increase through subscription of shares (Note 19.b)
Sale of treasury shares by exercise of stock options (Note 19.f)
Payment of receivables from shareholders (Note 19.c)
From third parties:
Transfer from long-term to current assets
Increase in long-term liabilities
Tax incentives
Minority interest
Total sources
USES OF FUNDS
Additions to property, plant and equipment (Note 12)
Increase in goodwill (Note 11)
Increase in long-term assets
Transfer from long-term to current liabilities
Dividends proposed and paid (Note 19.e)

4,887
2,288

121,712
717
600,681

Interest on capital proposed and paid (Note 19.e)

111,636
9,987
78,783
285,237
34,205

Total uses

519,848

Merger of Natura Empreendimentos S.A. and
Natura Participações S.A. net assets (Notes 1 and 19.a)
INCREASE IN WORKING CAPITAL
REPRESENTED BY
Increase in current assets
Increase in current liabilities
INCREASE IN WORKING CAPITAL

80,833

268,425
187,592
80,833

The accompanying notes and Attachment are an integral part of these financial statements.
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NATURA COSMÉTICOS S.A.
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2005 AND 2004
(Amounts in thousands of Brazilian reais - R$, unless otherwise stated)
1.

OPERATIONS
Natura Cosméticos and its subsidiaries (the “Company”) are engaged in the development,
production, distribution and sale, substantially through direct sales by Natura beauty
consultants, of cosmetics, fragrances, hygiene and health products. The Company also holds
equity interests in other companies in Brazil and abroad.
The Extraordinary Shareholders’ Meeting held on March 5, 2004 approved the merger of
the net assets of Natura Empreendimentos S.A. and Natura Participações S.A. into the
Company. The merger was recorded based on an accounting valuation supported by a
valuation report issued by independent experts. Natura Participações S.A. owned 100% of
the capital stock of Natura Empreendimentos S.A., which in turn, owned 100% of the
capital stock of the Company. These mergers did not modify the activities described in the
paragraph above.
The shareholders’ equity of Natura Empreendimentos S.A. and Natura Participações S.A. as
of January 31, 2004, the accounting date of the mergers, were R$104,951 and R$75,716,
respectively. After eliminations of intercompany receivables and payables and the
investment balances, as required by Brazilian accounting practices, the Company recorded
net liabilities of Natura Empreendimentos S.A. and Natura Participações S.A. amounting to
R$23,367 and R$29,235, respectively.

2.

PRESENTATION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
The accompanying consolidated financial statements have been prepared in accordance with
Brazilian accounting practices and standards established by the Brazilian GAAP and
Brazilian Securities Commission (CVM).
Until December 31, 1995, the Brazilian GAAP established a simplified methodology for the
recording of inflation effects determined to that date. This methodology, named monetary
restatement of the balance sheet, consisted of the restatement of permanent assets
(investments, property, plant and equipment, and deferred charges) and shareholders’ equity
accounts at the indexes disclosed by the Federal Government. The net effect of the monetary
restatement was accounted for in the statements of income in a specific account under the
heading “Monetary restatement of the balance sheet”. This monetary restatement was
prohibited by Law No. 9,249, of December 26, 1995, effective January 1, 1996.
For local reporting purposes, the Company also prepares its consolidated financial
statements in accordance with Brazilian GAAP.
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The accompanying consolidated financial statements are a translation and adaptation from
those originally issued in Brazil, based on accounting practices generally adopted in Brazil.
Certain reclassifications, modifications, and changes in terminology have been made, in
order to conform more closely to reporting practices prevailing pursuant to accounting
principles generally accepted in the United States of America.
The terminology and grouping of certain accounts in the balance sheet and in the statements
of income, changes in financial position and cash flows have been changed from the prior
year for better classification and presentation. Such changes included fiscal year 2004, in
order to allow comparability between years. Please note that such changes did not result in
any change in the individual account balances and total balances.
3.

SIGNIFICANT ACCOUNTING PRACTICES
a) Results of operations
Determined on the accrual basis of accounting.
b) Cash investments
Consists of highly liquid temporary investments stated at cost plus income earned
through the balance sheet dates.
c) Allowance for doubtful accounts
Recognized based on an analysis of risks on realization of receivables, in an amount
considered sufficient to cover possible losses.
d) Inventories
Stated at the lower average cost of acquisition or production and net realizable value,
adjusted to market value and for possible losses, when applicable.
e) Property, plant and equipment
Recorded at acquisition cost, monetarily restated through December 31, 1995, plus interest
capitalized during the construction period, if applicable. Depreciation is calculated under
the straight-line method, based on the estimated economic useful lives of the assets, at the
rates shown in Note 12.
f) Goodwill
The Company records the purchase of an equity interest of another company at book
value. The difference between the Company’s proportional interest in the book value of
net assets acquired and the purchase price is recorded as goodwill. Goodwill is generally
amortized on a straight-line basis, based on the estimated future profitability of the
acquired company, when applicable (see Note 11).
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g) Deferred charges
Represented by goodwill arising from the merger of shares of Natura Empreendimentos
S.A., into Natura Participações S.A., less the provision for maintenance of dividend
payment capacity, as described in Note 13.
h) Current and long-term liabilities
Stated at known or estimated amounts, plus, if applicable, interest and monetary and
exchange variations incurred through the balance sheet dates.
i) Income and social contribution taxes
The provision for income tax was recorded at the rate of 15%, plus a 10% surtax on
annual taxable income exceeding R$240. Social contribution tax was calculated at the
rate of 9% of taxable income. Deferred income and social contribution taxes recorded in
current and long-term assets result from expenses recorded in income, although
temporarily nondeductible for tax purposes. Additionally, deferred income and social
contribution taxes were recorded on tax loss carryforwards.
Pursuant to CVM Resolution No. 273/98 and CVM Instruction No. 371/02, deferred
taxes are recorded at their probable realizable values, as detailed in Note 9.
j) Loans and financing
Adjusted based on exchange and monetary variations and interest incurred through the
balance sheet dates, as provided for by contract and mentioned in Note 14.
k) Reserve for contingencies
Adjusted through the balance sheet dates based on the probable loss amount, according
to the nature of each contingency and supported by the opinion of the Company’s
attorneys. The fundamentals and the nature of reserves are described in Note 16.
l) Swap and forward contracts
The nominal values of swap and forward contracts are not recorded in the balance sheet.
Unrealized gains or losses on these transactions are recorded on the accrual basis of
accounting, as mentioned in Notes 22.b and 22.d.
m) Financial income and expenses
Represented by interest and monetary and exchange variations on cash investments,
escrow deposits and loans and financing.
n) Interest on capital
For corporate purposes, interest on capital is accounted for as allocation of income in
shareholders’ equity. For tax purposes, interest on capital is treated as financial expense,
reducing the income and social contribution tax basis.
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Natura Cosméticos S.A.

o) Earnings per share
Calculated based on the number of shares at the balance sheet dates, excluding treasury
shares.
p) Use of estimates
The preparation of the consolidated financial statements requires management to make
estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities,
disclosure of contingent assets and liabilities as of the date of the consolidated financial
statements, and the reported amounts of revenues and expenses for the reporting
periods. Since management’s judgment involves estimates of the probability of future
events, actual results may differ from the estimates.
4.

CONSOLIDATION CRITERIA
The consolidated financial statements have been prepared in accordance with the
consolidation principles established by Brazilian accounting practices and regulatory
instructions and resolutions established by the CVM, and include the financial statements of
the Company and its direct and indirect subsidiaries, as follows:
Ownership interest - %
2005
2004
Direct:
Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda.
Natura Cosméticos S.A. - Chile
Natura Cosméticos S.A. - Peru
Natura Cosméticos S.A. - Argentina
Natura Brasil Cosmética Ltda. - Portugal
Commodities Trading S.A. - Uruguay
Nova Flora Participações Ltda.
Natura Inovação e Tecnologia de Produtos Ltda.
Natura Europa SAS
Natura Cosméticos S.A. - Mexico
Natura Cosméticos C.A. - Venezuela

99.82
99.96
99.93
95.00
99.99
100.00
99.99
100.00
99.99
99.00

99.76
99.96
99.85
99.99
99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
-

Indirect:
Natura Logística e Serviços Ltda.
Flora Medicinal J. Monteiro da Silva Ltda.
Ybios S.A. (proportional consolidation - joint control)

99.99
100.00
33.33

99.99
100.00
31.93

The consolidated financial statements have been prepared based on the financial statements
as of the same date and consistent with the accounting practices described in Note 3.
Investments in subsidiaries were proportionally eliminated against shareholders’ equity and
net income of the respective subsidiaries. Intercompany balances and transactions and
unrealized profits were also eliminated. The minority interest in the Company’s subsidiaries
was shown separately. The financial statements of foreign subsidiaries were translated into
Brazilian reais at the exchange rates in effect on the date of the related financial statements.
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In 2005, the Company acquired equity interest, per nominal value, in Natura Cosméticos
S.A. - Mexico, resumed operations of Natura Cosméticos C.A. - Venezuela, and
discontinued operations of Commodities Trading S.A. - Uruguay.
The operations of the direct and indirect subsidiaries are as follows:
• Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda.: engaged principally in the production
and sale of Natura products to Natura Cosméticos S.A. - Brazil, Natura Cosméticos S.A.
- Chile, Natura Cosméticos S.A. - Peru, Natura Cosméticos S.A. - Argentina, Natura
Cosméticos S.A. - Mexico and Natura Europa SAS.
• Natura Cosméticos S.A. - Chile, Natura Cosméticos S.A. - Peru, Natura Cosméticos S.A.
- Argentina, Natura Cosméticos C.A. - Venezuela (currently in the preoperating stage),
Natura Brasil Cosmética Ltda. - Portugal (this company has no activities currently) and
Commodities Trading S.A. - Uruguay (this subsidiary ceased operations in May 2005):
their activities are an extension of the activities conducted by the parent company Natura
Cosméticos S.A. - Brazil.
• Nova Flora Participações Ltda.: holds equity interest in the subsidiary Flora Medicinal J.
Monteiro da Silva Ltda.
• Natura Inovação e Tecnologia de Produtos Ltda.: its activities consist of product and
technology development and market research.
• Natura Europa SAS: engaged in the purchase, sale, import, export and distribution of
cosmetics, fragrances in general, hygiene and health products.
• Natura Cosméticos S.A. - Mexico: engaged in the purchase, sale, import, export,
distribution and storage of cosmetics, fragrances in general, hygiene and health products.
• Natura Logística e Serviços Ltda.: engaged in the provision of administrative and
logistics services.
• Flora Medicinal J. Monteiro da Silva Ltda.: engaged in the sale of phytotherapic and
phytocosmetic products of its own brand. This company has no activities currently.
• Ybios S.A.: engaged in research, management and development of projects, products and
services in the biotechnology area, and may also enter into agreements and/or
partnerships with universities, foundations, companies, cooperatives, associations, and
other public and private entities; provision of services in the biotechnology area; and
holding of equity interest in other companies.
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5.

CASH INVESTMENTS
2005

2004

Bank certificates of deposit (CDBs)
Investment funds

325,231 165,583
8,978 36,437
334,209 202,020

Long term (Note 16.i)
Current

3,968
330,241 202,020

As of December 31, 2005, CDBs yield interest rates ranging from 100% to 102.5% (100%
to 101.8% as of December 31, 2004) of the interbank deposit rate (CDI), and the share in
the total investment portfolio is 97.31% (81.96% as of December 31, 2004). Investments
funds yield interest rates ranging from 101.64% to 101.92% of the CDI (99.5% to 105.5%
as of December 31, 2004).
6.

TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE
2005
Trade accounts receivable
Allowance for doubtful accounts

7.

2004

337,104 265,048
(20,840) (14,982)
316,264 250,066

INVENTORIES
2005
Finished products
Raw materials and packaging
Promotional material
Work in process
Allowance for losses

2004

88,468
57,105
66,165
62,327
7,976
9,308
6,037
7,617
(16,339) (14,396)
152,307 121,961
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8.

RECOVERABLE TAXES
2005

2004

ICMS (state VAT) on purchases of fixed assets
ICMS (state VAT) on purchases of goods
IRPJ (corporate income tax)
CSLL (social contribution tax)
COFINS (tax on revenue)
PIS/COFINS/CSLL - withheld at source
PIS (tax on revenue)
IRRF (withholding income tax)
Other

11,581 5,194
6,946
935
3,580 8,984
3,091 1,420
2,025
98
860 1,896
671
776
4,011 3,479
33,541 22,006

Long term
Current

9,574 3,848
23,967 18,158

ICMS credits on the acquisition of fixed assets are offset at the rate of 1/48, pursuant to
prevailing legislation.
9.

INCOME AND SOCIAL CONTRIBUTION TAXES
a) Deferred
Deferred income (IRPJ) and social contribution (CSLL) taxes recorded in the
consolidated financial statements result from temporary differences (Company and
subsidiaries) and tax loss carryforwards (subsidiaries). These credits are recorded in
current and long-term assets, in view of their expected realization based on projections
of taxable income, considering the limit of 30% for annual offset of tax loss
carryforwards against taxable income, pursuant to applicable legislation. The amounts
are as follows:
2005
Current:
Tax loss carryforwards
Temporary differences:
Allowance for doubtful accounts (Note 6)
Allowance for inventory losses (Note 7)
Allowance for losses on swap and forward transactions (Notes 22.b
and 22.d)
Other provisions
Deferred income and social contribution taxes
Long term:
Tax loss carryforwards
Temporary differences:
Reserve for contingencies (Note 16)
Other provisions
Deferred income and social contribution taxes

2004

1,089

691

6,952
5,555

4,829
4,895

919 2,087
11,242 9,128
25,757 21,630
375

2,032

27,809 18,399
1,140
870
29,324 21,301
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The amounts recorded in long-term assets will be realized as follows:
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2004

- 1,644
19,850 3,207
2,146 9,796
5,571 6,654
1,757
29,324 21,301

b) Current expense
Reconciliation of income and social contribution taxes:
2005

2004

Income before taxes on income
Income and social contribution taxes at the rate of 34%
Reversal of provision for maintenance of dividend payment
capacity (Note 13)
Interest on capital (Note 19.d)
Tax incentives (donations)
Permanent differences
Losses generated by subsidiaries
Other
Income and social contribution taxes: net expenses

531,629
387,395
(180,753) (131,714)
49,933
11,630
2,268
(1,932)
(15,952)
59
(134,747)

41,611
10,011
2,089
(3,203)
(6,317)
421
(87,102)

Income and social contribution taxes: current
Income and social contribution taxes: deferred
Income and social contribution taxes: net expenses

(146,897)
12,150
(134,747)

(96,736)
9,634
(87,102)

10. RECEIVABLES FROM SHAREHOLDER’S
On September 29, 2000, April 30, 2002, December 30, 2002 and January 5, 2004, under a
stock purchase and sale agreement, a financing in the total amount of R$6,174 was made to
two directors of the Company, with interest rate of 3% per year and maturities between
April 30, 2009 and September 30, 2010. This financing was granted to the directors in order
for them to acquire common shares in Natura Empreendimentos S.A. and Natura
Participações S.A. In the corporate restructuring completed in March 2004, these shares
were exchanged for common shares issued by Natura Cosméticos S.A. The financing, in the
amount of R$2,493 as of December 31, 2005 (R$4,823 as of December 31, 2004), is
amortized with dividends and interest on capital paid by the Company to those directors. On
December 31, 2005 the balance of receivables from shareholder’s outstanding in the longterm assets is R$130 (R$172 as of December 31, 2004).
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11. GOODWILL
2005
Goodwill on acquisition of investment - Nova Flora
Amortization of goodwill - Nova Flora
Goodwill on acquisition of investment - Natura Europa
Other

2004

8,015
8,015
(8,015) (5,487)
5,753
6,179
8
5,761
8,707

The goodwill on the acquisition made by the subsidiary Nova Flora Participações Ltda. was
fully amortized in 2005, due to the low expectation of profitability from 2006 onwards.
Liabilities related to this subsidiary are properly reflected in the consolidated financial
statements.
The goodwill generated on the purchase of a commercial location where Natura Europa
SAS operates is supported by an appraisal report issued by independent appraisers,
attributable to the fact that it is an intangible, marketable asset, which does not suffer any
decrease in value over time. The balance variation between December 31, 2004 and 2005 is
basically due to the effects of the exchange variation for the period.
12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
2004

2005

Buildings
Machinery and
equipment
Installations
Vehicles
Software
Land
Molds
IT equipment
Furniture and fixtures
Leasehold improvements
Advances to suppliers
Construction in progress
Other

Annual
depreciation
rate - %

Cost

4

144,140

24,618

119,522 126,990

19,166

107,824

10
10
20
20
33
20
10
12
10

131,819
67,884
24,694
24,885
15,910
36,521
28,772
13,789
1,028
16,813
8,569
6,420
521,244

41,811
27,040
8,325
8,571
22,428
15,050
5,009
204
2,904
155,960

90,008 76,549
40,844 64,486
16,369 19,953
16,314 12,477
15,910 15,910
14,093 26,879
13,722 31,910
8,780 12,809
824
774
16,813 19,742
8,569 21,478
3,516
9,856
365,284 439,813

32,305
24,757
7,816
5,379
20,703
19,094
6,825
175
4,771
140,991

44,244
39,729
12,137
7,098
15,910
6,176
12,816
5,984
599
19,742
21,478
5,085
298,822

Accumulated Net book
depreciation
value

Cost

Accumulated Net book
depreciation
value
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13. DEFERRED CHARGES
As mentioned in Note 1, on March 5, 2004, Natura Participações S.A. was merged into the
Company. Natura Participações S.A., had recorded goodwill on the investment in Natura
Empreendimentos S.A., amounting to R$1,028,041, and a corresponding provision for
maintenance of future dividend payment capacity in the same amount. This goodwill arose
from the merger of the shares of Natura Empreendimentos S.A. into Natura Participações
S.A. on December 27, 2000. This merger was approved by the Extraordinary Shareholders’
Meeting held on that date, and the amounts are supported by a valuation report issued by
independent experts.
The amounts are as follows:
2005
Goodwill on investments
Provision for maintenance of future dividend payment capacity

2004

758,792
905,655
(758,792) (905,655)
-

The provision for maintenance of future dividend payment capacity, as it is in the full
amount, will result in the recognition of the goodwill amortization tax benefits for all of the
Company’s shareholders. The goodwill amount is being amortized over a seven-year period.
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14. LOANS AND FINANCING
Type

2005

BNDES - PROGEREN (Support Program
for Enhancing Employment and Income
Capacity)
BNDES (Brazilian Bank for Economic and
Social Development)
FINEP (Financing Agency for Studies and
Projects)
Export credit note (NCE)

69,890

-

34,994

31,131

32,050

36,545

31,641

-

BNDES - FINAME (Government Agency
for Machinery and Equipment Financing)
Loans - Argentina

12,115

3,768

6,775

6,706

Loans (onlending - International Finance
Corporation - IFC)
Resolution No. 2,770 and overdraft account

-

26,654

-

27,828

BNDES - POC (***)

-

297

February 2005

Loans - Chile

-

372

July 2005

Loans - France
Total

187,465

1,088
134,389

May 2006

Current
Long term

68,309
119,156

62,407
71,982

(*)

2004

Maturity
June 2007

Charges

Guarantees

Interest of 3.5% p.y. + TJLP (long-term interest
rate)

Bank guarantee and guarantee of Indústria e
Comércio de Cosméticos Natura Ltda.

August 2007 to
April 2010
December 2008

Interest of 4.0% p.y. and 4.5% p.y. + UMBNDES
(*)
Interest of 3.0% p.y. + TJLP

April 2008

Interest of 104.7% of CDI (interbank deposit rate)

Mortgage (**) and guarantee of Natura
Cosméticos S.A.
Guarantee, promissory notes and
receivables of Natura Cosméticos S.A.
Promissory notes and guarantee of Natura
Cosméticos S.A.
Chattel mortgage and guarantee of Natura
Cosméticos S.A. and promissory notes
Guarantee of Natura Cosméticos S.A.

January 2006 to
April 2010
January 2006
December 2011
(paid in June 2005)
May 2005

Interest of 4.5% p.y. + TJLP
Interest of 9.5% p.y. + exchange variation
(Argentinean pesos)
Interest of 6.1% p.y. + semiannual LIBOR +
exchange variation (U.S. dollar)
Interest of 105% of CDI
Interest of 4.5% p.y. + TJLP
Interest of 5.0% p.y. + exchange variation
(Chilean pesos)
Interest of + 3.7% p.y. + exchange variation (euro)

Promissory notes and guarantee of Natura
Cosméticos S.A.
Promissory notes and guarantee of Natura
Cosméticos S.A.
Guarantee, promissory notes and
receivables of Natura Cosméticos S.A.
Guarantee of Natura Cosméticos S.A.
Guarantee of Natura Cosméticos S.A.

UMBNDES - BNDES monetary unit.

(**) Financing in local currency from the BNDES is guaranteed mainly by the Cajamar unit.
(***) POC - Proposal of Credit Operation.
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Maturities of long-term debt are as follows:

2006
2007
2008
2009
2010
2011

2005

2004

61,895
49,107
6,276
1,878
119,156

25,359
21,714
13,470
3,847
3,790
3,802
71,982

2005

2004

15. TAXES PAYABLE

ICMS (state VAT)
IRPJ (corporate income tax)
CSLL (social contribution tax)
IRRF (withholding income tax)
COFINS (tax on revenue)
PIS/COFINS/CSLL (Law No. 10,833/03)
PIS (tax on revenue)
IPI (federal VAT)
Other

58,184 48,650
12,234
159
4,718
3,048 4,084
2,166 4,424
1,606 1,095
826
960
431
6,303 2,579
89,085 62,382

16. RESERVE FOR CONTINGENCIES
The Company is a party to certain tax, labor and civil lawsuits and to tax proceedings at the
administrative level. Based on the opinion and judgments of its internal and external
attorneys, management believes that the reserve for contingencies is sufficient to cover
probable losses.
The balances of contingencies are as follows:
2005
Tax
Labor
Civil

2004

76,789 53,190
5,118 3,244
8,692 3,125
90,599 59,559
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Tax contingencies
Accrued tax contingencies are comprised of the following proceedings:
2005
IPI - zero rate (a)
PIS (tax on revenue) - semiannual - Decree-laws No. 2,445/88 and
No. 2,449/88 (b)
Deductibility of CSLL (social contribution tax) (Law No. 9,316/96) (c)
Late payment fines on federal taxes paid in arrears (d)
IPI tax assessment - attorneys’ fees (e)
Monetary restatement of federal taxes (IRPJ/CSLL/ILL) according to the
UFIR (fiscal reference unit) (f)
Tax assessment - INSS (social security contribution) (g)
IPI credit on purchases of fixed assets and consumption material (h)
IPI (federal VAT) - tax collection lawsuit (i)
Assessment notice - 1990 corporate income tax (j)
Attorneys’ fees and other

2004

15,814 13,604
14,267 12,370
5,901 8,057
5,859
5,717
4,976 4,814
4,944 4,371
4,325
3,773 3,353
2,448
8,765 6,621
76,789 53,190

(a) Refers to IPI tax credits on raw materials and packing materials purchased at a zero tax
rate and with tax exemption. The Company filed for a mandate and was granted an
injunction for the right to the credit.
(b) Refers to the offset of PIS paid as per Decree-laws No. 2,445/88 and No. 2,449/88, in
the period from 1988 to 1995, against federal taxes due in 2003 and 2004. The appeal
filed by the Company was judged favorably to it on September 12, 2005 by the 1st Panel
of the 2nd Board of Tax Appeals that, by a majority of the votes, denied the alleged
lapsing of the offset right and unanimously recognized the unconstitutionality of the
Decree-laws determining that the calculation basis should be the billing of the sixth
month prior to the occurrence of the taxable event, without monetary restatement. The
Company is waiting publication and notification of the Decision.
(c) Refers to CSLL (social contribution tax) that was addressed by a mandate that questions
the constitutionality of Law No. 9,316/96, which prohibited the deduction of CSLL
from its own tax basis and the IRPJ (corporate income tax) basis. A portion of this
contingency, in the amount of R$3,787 (R$3,245 as of December 31, 2004), is
deposited in escrow.
(d) Refers to the levy of a late payment fine on the payment of federal taxes in arrears,
whose expectation of loss, according to the opinion of the attorneys, was changed to
probable, due to a recent decision by the Superior Court of Justice.
(e) Refers to attorneys’ fees for the defense in the tax assessment notice issued in
November 2005 by the Federal Revenue Service, relating to the tax basis of the IPI
(federal VAT) on intercompany transactions. The attorneys are of the opinion that the
likelihood of loss is remote.

20

Natura Cosméticos S.A.

(f) Refers to the monetary restatement of federal taxes (IRPJ/CSLL/ILL) related to 1991
based on the UFIR (fiscal reference unit), discussed in a mandate. An escrow deposit
has been made for the amount involved in this contingency.
(g) Refers to INSS (social security contribution) required by tax assessments issued by the
National Institute of Social Security as a result of an inspection. The Company, as a
taxpayer having joint liability for tax payment, is required to pay INSS on services
provided by third parties. The amounts are discussed in court through a tax debt
annulment action and are deposited in escrow.
(h) The subsidiary Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. is discussing through
injunctions the right to the IPI (federal VAT) credit on purchases of fixed assets and
consumption materials. In view of Federal Regional Courts’ former decisions, the
attorneys believe that the risk of loss changed to probable.
(i) Refers to a tax collection lawsuit seeking to collect the IPI (federal VAT) related to July
1989, when wholesale establishments began to be considered equivalent to industrial
establishments under Law No. 7,798/89. The lawsuit is in the Federal Regional Court of
3rd Region (SP) for judgment of the appeal filed by the debtor. The amounts involved in
this tax collection lawsuit are guaranteed by an affiliate’s cash investment in the amount
of R$3,968 (R$3,337 as of December 31, 2004).
(j) Refers to a tax assessment notice issued by the Federal Revenue Service requiring the
payment of income tax on profit from incentive-based exports made in base year 1989,
at the rate of 18% (Law No. 7,988, of December 29, 1989) and not 3%, as established
by article 1 of Decree-law No. 2,413/88, which supported the Company in its tax
payments at that time.
Labor contingencies
As of December 31, 2005, the Company is a party to 267 labor lawsuits filed by former
employees and third parties (163 as of December 31, 2004), claiming the payment of
severance amounts, salary premiums, overtime and other amounts due, as a result of joint
liability.
Civil contingencies
Accrued civil contingencies are comprised of the following lawsuits:
2005
Several civil lawsuits (a)
Civil lawsuits and attorney’s fees - Flora Medicinal (b)

2004

2,043 3,125
6,649
8,692 3,125

(a) As of December 31, 2005, the Company is a party to 760 lawsuits (571 as of December
31, 2004), at the civil court, special civil court and PROCON (Consumer Protection
Agency), filed by beauty consultants, consumers, suppliers and former employees,
mostly related to indemnity claims.
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(b) The Company is a party to civil lawsuits filed by a former shareholder of the indirect
subsidiary Flora Medicinal, which seek the determination of any amounts and the
satisfaction of alleged liabilities due to the former shareholder’s withdrawal. With the
end of the expert investigation phase in four of the five civil lawsuits, it was possible to
determine the amounts involved, although no decision, even by the lower court, has
been issued.
Escrow deposits
Escrow deposits, which represent the Company’s restricted assets, refer to amounts
deposited in court until litigation is resolved. The balance of these deposits as of December
31, 2005 was R$29,477 (R$24,256 as of December 31, 2004) - consolidated, and is
classified under the heading “Escrow deposits”, in long-term assets.
Possible losses
The Company is a party to tax, civil and labor lawsuits, for which the risk of loss is
considered possible by management and its attorneys. These lawsuits, for which the
Company did not record any reserve, are as follows:

Tax:
INSS debt annulment action (a)
Offset of 1/3 of COFINS - Law No. 9,718/98 (b)
Tax assessment - transfer pricing on loan agreements with foreign
related company (c)
IPI credit on purchases of fixed assets and consumption material (d)
Other
Civil
Labor

2005

2004

4,750
3,902

4,199
-

1,239 1,707
- 9,245
663 2,860
10,554 18,011
9,489 7,799
5,388 19,094
25,431 44,904

(a) Lawsuit filed by the Company seeking the annulment of the tax demanded by the INSS
through a tax assessment notice issued for purposes of collecting the social security
contribution on the allowance for vehicle maintenance paid to sales promoters.
(b) Law No. 9,718/98 increased the COFINS (tax on revenue) rate from 2% to 3%, and
allowed this 1% difference to be offset in 1999 against the social contribution tax paid
in the same year. However, in 1999 the Company and its subsidiaries filed for a
mandate and obtained authorization to suspend the payment of the tax credit (1% rate
difference) and to pay COFINS based on Supplementary Law No. 70/91, prevailing at
that time. In December 2000, considering former unfavorable court decisions, the
Company and its subsidiaries waived the lawsuit and enrolled in the tax debt
refinancing program (REFIS), for payment in installments of the debt related to the
COFINS not paid in the period. With the payment of the tax, the Company and its
subsidiaries gained the right to offset 1% of COFINS against social contribution tax,
which was made in the first half of 2001. However, the Federal Revenue Service
understands that the period for offset was restricted to base year 1999. This lawsuit is
awaiting ruling at the lower administrative court.
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(c) Refers to a tax assessment notice whereby the Federal Revenue Service is demanding
the payment of IRPJ and CSLL on the difference of interest on loan agreements with a
foreign related party. On July 12, 2004, an administrative defense was filed and is still
being judged.
(d) In view of Federal Regional Courts’ former decisions, the attorneys reviewed the initial
estimates and assessed part of this contingency as probable risk. Thus, a provision has
been recorded to cover potential losses (see list of accrued tax contingencies).
17. MANAGEMENT AND EMPLOYEE PROFIT SHARING
The Company pays its employees and management a share of their profits, which is tied to
operational and other specific targets, and approved at the beginning of each year. As of
December 31, 2005, this profit sharing was recorded in the amount of R$35,171 (R$36,626
as of December 31, 2004), under the heading “Salaries, profit sharing and related charges”
in consolidated and “Employee profit sharing” and “Management compensation” in the
consolidated statements of income for those years.
18. COMPENSATION OF MANAGAMENT AND EXECUTIVES
a) The total compensation of the Board of Directors and Officers of the Company is as
follows:
2005
Compensation
Stock Options Program
Stock Option
Average
Variable
Balance
exercise
Fixed
(*)
Total (Quantity) (**) price (***)
Board of Directors
Officers
Total

3,608
2,592
6,200

- 3,608
1,267 3,859
1,267 7,467

37,788
37,788

31.41

2004
Stock Options Program
Stock Option
Average
Balance
exercise
Total (Quantity) (**) price (***)

Compensation

Fixed
Board of Directors
Officers
Total

2,364
3,396
5,760

Variable
(*)

- 2,364
1,324 4,720
1,324 7,084

32,423
32,423

22.06
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b) The compensation of the executives of the Company is as follows:
2005
Compensation
Variable
(*)

Fixed
Executives

12,423

Stock Options Program
Stock Option
Average
Balance
exercise
(Quantity) (**) price (***)

Total

4,562 16,985

1,044,114

31.43

2004
Compensation

Fixed
Executives
(*)

7,405

Variable
(*)

Total

3,097 10,502

Stock Options Program
Stock Option
Average
Balance
exercise
(Quantity) (**) price (***)
1,105,329

22.42

Refers to profit sharing.

(**) Refers to the balance of unexercised vested and unvested options as of the balance
sheet date.
(***) Refers to the weighted average exercise price of the option at the time of the Stock
Option Grant, updated by the inflation calculated based on the IPC-A (Extended
Consumer Price Index) through the balance sheet date. Note 20 presents the pro
forma net income as of December 31, 2005 and 2004, should Company
Management opt for recognizing the effects of the plans in the accounting
records, considering the vesting period and using the intrinsic value method
(difference between the market price obtained on December 31, 2005 and the
value of the option updated based on the IPC-A).
19. SHAREHOLDERS’ EQUITY
a) Merger of companies
At the Extraordinary Shareholders’ Meeting held on March 5, 2004, the Company’s
shareholders approved the merger of Natura Empreendimentos S.A. and Natura
Participações S.A. into the Company based on an accounting valuation supported by a
valuation report issued by independent experts, as mentioned in Note 1.
The net assets merged into the Company were R$104,951 for Natura Empreendimentos
S.A. and R$75,716 for Natura Participações S.A. based on the book values of these
companies, as mentioned in Note 1.
b) Capital
As of December 31, 2003, the Company’s capital was R$56,387, divided into 25,000
common shares without par value and 10,955 preferred shares without par value.
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On March 2, 2004, the shareholders decided at an Extraordinary Shareholders’ Meeting
to: (i) capitalize the credits arising from the redemption of the subordinated debentures
held by them and from the net yield of debentures through January 31, 2004; and
(ii) split the shares issued by the Company in the proportion of 2,099 new shares for
each existing share. The total amount of the capitalized credits was R$238,569, and was
allocated to a capital reserve in the amount of R$100,000 and a capital increase in the
amount of R$138,569, representing 3,299 new common shares at an issuance price of
R$72,3 thousand per share. These shares were subsequently split in the proportion of
2,099 new shares for each existing share, resulting in capital of R$194,956, divided into
59,399,601 common shares and 22,994,545 preferred shares. In the Shareholders’
Meeting held on March 5, 2004, the shareholders approved, among other matters:
b.1) Merging Natura Participações S.A. and Natura Empreendimentos S.A. into the
Company.
b.2) Canceling the Company’s shares held by the merged parent companies.
b.3) Amending the bylaws to R$196,371, represented by 83,266,061 shares.
In the first quarter of 2004, the amount of R$7,058 was deducted from the legal reserve,
recognized in prior years, to absorb the net liabilities arising from the merger of the net
assets of Natura Empreendimentos S.A. and Natura Participações S.A., which exceeded
the reserve for profit retention.
On May 24, 2004, the Board of Directors’ Meeting approved an increase in the
Company’s capital within the limit of authorized capital, due to the exercise of the right
to convert the debentures issued by the Company and fully subscribed by BNDES
Participações S.A. into common shares of the Company, as allowed by the Private
Indenture of Issuance of Registered Debentures Convertible into Common Shares, dated
February 23, 2001.
Consequently, 2,172,550 registered common shares without par value, totaling
R$34,391, were subscribed, and the Company’s capital was changed from R$196,371,
represented by 83,266,061 common shares, to R$230,762, represented by 85,438,611
common shares.
As of December 31, 2005 and 2004, the Company’s capital is R$230,762. The
subscribed and paid-up capital is represented by 85,438,611 common shares without par
value. The Company is authorized to increase the capital up to the limit of 4,995,964
common shares without par value, of which 2,172,550 were subscribed on May 24,
2004 with a remaining balance of 2,823,414 common shares.
c) Receivables from shareholders
In 2004, the amount of R$3,029 was reclassified from the heading “Receivables from
shareholders” to the heading “Treasury shares” until it is paid up. Details are disclosed
in Note 10.
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d) Interest on capital
At the Board of Directors’ meetings on April 28, July 27 and November 23, 2005, the
Company’s management proposed the payment of interest on capital, according to the
terms of the bylaws, CVM Resolution No. 207/96 and Law No. 9,249/95. As of
December 31, 2005, the recorded gross amount of interest on capital is R$34,205
(R$29,442 as of December 31, 2004) and was calculated within legal limits, including as
to the mandatory minimum dividend of 30% according to article 202 of Law
No. 6,404/76 and the bylaws.
Withholding income tax in the amount of R$5,131 (R$4,416 as of December 31, 2004)
was withheld and paid by the Company.
e) Dividend payment policy
The shareholders are entitled to receive every year a mandatory minimum dividend of
30% of net income, considering principally the following adjustments:
• Increase in the amounts resulting from the reversal, in the year, of previously
recognized reserves for contingencies.
• Decrease in the amounts intended for the recognition, in the year, of the legal reserve
and reserve for contingencies.
The bylaws allow the Company to prepare semiannual and interim balance sheets and,
based on these balance sheets, authorize the payment of dividends upon approval by the
Board of Directors.
Dividends and interest on capital – gross, relating to income for 2004, in the amounts of
R$186,910 (R$2.204 per share) and R$29,442 (R$0.347 per share), respectively, were
approved by Annual Shareholders’Meeting on March 29, 2005 and corresponded to
72.1% of the 2004 consolidated net income.
On February 21, 2006, the Board of Directors’ Meetings approved a proposal, to be
submitted to the Annual Shareholders’Meeting to be held on March 29, 2006, for the
payment of dividends and interest on capital – gross, relating to income for 2005, in the
total amounts of R$285,237 (R$3.357 per share) and R$34,205 (R$0.403 per share),
respectively, corresponding to 80.5% of the 2005 consolidated net income. Of these
amounts, the Company paid, on August 16, 2005, dividends and interest on capital –
gross, related to income for the first half of 2005, in the amounts of R$90,434 and
R$13,383 (R$11,390, net of withholding income tax), respectively.
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Dividends were calculated as follows:
Company
2005
2004
Net income
Profit reserve - legal (h)
Calculation basis for minimum dividends
Mandatory minimum dividends
Annual minimum dividend
Proposed dividends
Interest on capital - net of withholding income tax
Withholding income tax
Total dividends and interest on capital - gross

397,357
397,357
30%
119,207
285,237
29,074
5,131
319,442

Amount exceeding the mandatory minimum dividend

200,235 130,735

Dividends per share - R$
Interest on capital per share - net – R$
Total dividends and interest on capital, per share - net – R$

3.357
0.343
3.700

300,411
(15,021)
285,390
30%
85,617
186,910
25,026
4,416
216,352

2.204
0.296
2.500

f) Treasury shares
As of December 31, 2005, common shares in treasury, which have been used in the
exercise of options in the Stock Option Programs for purchase or subscription of shares,
totaled 432,015 (651,849 as of December 31, 2004), at a unit average cost of R$1.7801
(R$1.6970 as of December 31, 2004).
g) Share premium
Refers to the goodwill generated on the issuance of 3,299 common shares resulting from
the capitalization of debentures in the amount of R$100,000, as further detailed in item
b) above.
h) Profit reserve - legal
Since the balance of the legal reserve plus capital reserves exceeded 30% of the capital,
the Company decided, in accordance with article 193 of corporate law, not to recognize
a legal reserve on net income for 2005.
i) Reserve for profit retention
As of December 31, 2005 and 2004, this reserve was recorded in accordance with article
196 of Law No. 6,404/76 for future investments, in the amounts of R$77,439 and
R$76,024, respectively, to the Company. The withholding referring to 2005 is based on
a capital budget, which will be submitted for approval in the Annual Shareholders’
Metting to be held on March 29, 2006.
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20. STOCK OPTION PROGRAM
In 1998, the former Natura Empreendimentos S.A. approved an incentive policy for certain
directors and managers of the Group’s companies, whereby they could buy and subscribe
shares. Subsequently, this Program was also assumed by the former Natura Participações
S.A., and the terms of the Program remained unchanged.
On March 5, 2004, the Shareholders’ Meeting of Natura Cosméticos S.A. approved the
merger of Natura Empreendimentos S.A. and Natura Participações S.A. into the Company,
at which time the Company assumed the Program. The Company completed an initial public
offering in Brazil and modified the Program to remove the Company’s obligation to
repurchase the shares subject to the plan and change the basis for determination of the stock
option strike price.
Subsequent to the Company’s initial public offering, in a meeting held on April 26, 2004,
the Company’s management changed these Programs, in which the Company no longer has
the obligation to repurchase shares acquires within the Program. The Company’s
management also modified the criteria for determining the exercise price of purchase or
subscription of shares, which became the average market price of the Company’s common
shares on the São Paulo Stock Exchange (BOVESPA) in the last ten trading sessions prior
to the option grant date. The exercise price will continue being update based on the IPC-A
(Extended Consumer Price Index).
The Board of Directors meets once a year for the purpose of, pursuant to the terms of the
Program, establishing the Plan, indicating the directors and managers who will receive the
options and the total amount to be paid.
The Plan for 2001 had three years for exercising the options, i.e., the option holder had the
right to exercise options at the rate of 1/3 per year. The Plans for 2002, 2003, 2004 and 2005
have a four-year time span for exercising the options, and the exercise rights are 50% at the
end of the third year and 50% at the end of the fourth year. The deadline for exercising
options was two years after the end of the fourth year.
The balance of options as of December 31, 2005 is 1,645,210 (1,795,620 as of December
31, 2004) and is composed by plan as follows:
Amount for the
Number of year updated according
call options
to the IPCA through
(in shares)
December 31, 2005
2001
2002
2003
2004
2005
Total

12,294
407,260
680,899
329,433
215,324
1,645,210

19.56
27.15
15.21
37.43
80.31
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As mentioned above, after its initial public offering, the Company is no longer required to
repurchase the shares acquired under the Program and, since the recording of a provision for
the Stock Option Program as CVM Official Circular No. 01/04 is no longer mandatory and
is not a practice adopted by publicly-traded companies in Brazil, the amount of R$9,564
related to this provision was reversed as of June 30, 2004 against the “Administrative
expenses” account, in the amount of R$2,578, and “Retained earnings”, in the amount of
R$6,986. The amount of R$6,986 in the “Retained earnings” account is due to the fact that
the provision was derived from Natura Participações S.A. and was received by Natura
Cosméticos S.A. as part of the net assets in the merger process of March 2004, as disclosed
in Note 1, and, therefore, it had no effect on the income of Natura Cosméticos S.A.
As of December 31, 2005, had the Company’s management opted to record the effects of
the plans based on the intrinsic value of the options (difference between market price as of
December 31, 2005 and the option value updated according to the IPCA) recorded over their
related vesting period, the pro forma consolidated net income for the year ended December
31, 2005 would have been R$364,152 (R$242,981 as of December 31, 2004), as shown
below:
2005
Net income
Effect of programs considering vesting period
Net income - pro forma

2004

396,881 300,294
(32,729) (57,313)
364,152 242,981

The pro forma net income includes all estimated effects for the shareholders arising from
the probable exercise of the options.
As of December 31, 2005, the market price of the Company’s shares was R$102.98
(R$77.50 as of December 31, 2004).
21. PENSION PLAN
On August 1, 2004, the Company implemented a supplementary defined contribution plan
for all employees of the Company and its subsidiaries in Brazil. According to the terms of
this plan, the cost is shared between the employer and the employees, so that the Company’s
share is equivalent to 60% of the employee’s contribution according to a contribution scale
based on salary ranges from 1% to 5% of the employee’s compensation. The plan is
managed by Brasilprev Seguros e Previdência S.A. and the Company’s contributions for the
year ended December 31, 2005 totaled R$3,037 (R$1,313 as of December 31, 2004).
22. FINANCIAL INSTRUMENTS
a) General conditions
The Company enters into transactions involving financial instruments, all recorded in
balance sheet accounts, to meet its own needs, and reduce exposure to market, currency,
and interest rate risks. These risks and the respective financial instruments are managed
through the definition of strategies, establishment of control systems, and determination
of exchange exposure limits.
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Cash investments are mainly made at negotiated rates of return, since the Company
intends to hold these investments to redemption. These investments reflect market
conditions at the balance sheet dates.
Loans and financing are recorded at the contractual interest rates of each transaction.
b) Exchange risk
The Company has entered into swap and forward (only for 2004) transactions to hedge
against exchange variation on its liabilities resulting from financing agreements and
operating activities. According to the Company’s policy, swap transactions must be
contracted for all debts that may expose the Company to exchange risks. These
transactions consist of swaps between two variable rates: foreign currency and CDI
(interbank deposit rate).
As of December 31, 2005 and 2004, the Company had swap and forward (only for 2004)
transactions with financial institutions in the amounts of R$7,242 and R$74,007,
respectively. These transactions generated liabilities of R$2,703 and R$6,138, respectively,
recorded in consolidated current liabilities. The exchange exposure is substantially indexed
to the U.S. dollar.
The Company does not use derivative financial instruments for speculation purposes.
c) Interest rate risk
The Company is exposed to fluctuations in the long-term interest rate (TJLP) due to the
financing agreements entered into with the BNDES and FINEP.
d) Fair values
As of December 31, 2005 and 2004, the fair values of cash and banks, temporary cash
investments, and accounts receivable and payable approximate the carrying amounts due
to the short-term maturity of these financial instruments. The fair values of loans and
financing substantially approximate the carrying amounts since these financial
instruments have variable interest rates.
Regarding the swap and forward (only for 2004) transactions the carrying and fair values
are as follows:
2005
2004
Carrying Fair Carrying Fair
value
value
value
value
Swap and forward transactions

2,703 2,775

6,138 6,494

At the balance sheet dates the Company consults the financial market and updates the
fair value of financial instruments.
e) Credit risk
The Company’s sales are made to a large number of beauty consultants. The Company
manages the credit risk through a strict credit granting process.
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23. INSURANCE
The Company contracts insurance based principally on risk concentration and significance,
at amounts considered by management to be sufficient, taking into consideration the nature
of its activities and the opinion of its insurance advisors. As of December 31, 2005, the
insurance coverage was as follows:
Items

Coverage

Industrial complex/inventories Any material damages to buildings, installations
and machinery and equipment
Vehicles

Fire, theft and collision for 954 vehicles

Loss of profits

Nonrealization of profits arising from material
damages to installations, buildings and
production machinery and equipment

Insured
amount

434,862
25,171

604,241

24. SUBSEQUENT EVENTS
On February 21, 2006, the Board of Directors approved a proposal to be approved at the
Extraordinary Shareholders’ Meeting, which will be held on March 29, 2006, for the:
•

Issuance of 340,450 common shares (1,702,250 common shares, if the proposed stock
split is approved as described below), without par value, by the Company, within the
limit of authorized capital, to fulfill the exercise of 50% of the options granted to the
Company’s Management and Employees, as well as to the direct or indirect subsidiaries’
Management and Employees, participants in the “Amendment to the Stock Option Plan
of Purchase or Subscription of Common Shares Issued by the Company Related to
Calendar Year 2003”, approved by the Company’s Board of Directors on May 17, 2004,
excluding the right of preference for subscription by the Company’s other shareholders
due to the specific purpose described above, pursuant to the last portion of the third
paragraph of article 171 of Law No. 6404/76. The price for payment of shares issued and
to be subscribed, according to the conditions described above, established according to
said “Amendment to the Stock Option Plan of Purchase or Subscription of Common
Shares Issued by the Company Related to Calendar Year 2003”, currently corresponds to
R$15.30, subject to monetary restatement based on the IPCA, calculated and disclosed by
the Brazilian Institute of Geography and Statistics, through the effective subscription
date, and must be paid in cash, upon subscription.

•

Split of common shares, without par value, issued by the Company, in the proportion of 5
shares after the split for each existing share. The purpose of this stock split is to adjust the
Company’s shares price to increase individual investor access to the securities market,
diversify the shareholder composition and increase liquidity of the Company’s shares.
Due to this stock split, the number of shares will increase from 85,438,611 to
427,193,055. Likewise, the balance of authorized capital will increase from 2,823,414 to
14,117,070.
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In compliance with CVM Regulatory Instruction No. 358, of January 3, 2002, the Company
disclosed on the CVM’s site (in the Periodic Eventual Information - IPE) significant event
notice on February 21, 2006 related to the events described above.
25. SUMMARY OF THE DIFFERENCES BETWEEN ACCOUNTING PRACTICES IN
ACCORDANCE WITH BRAZILIAN GAAP AND U.S. GAAP
The Company’s accounting policies comply with Brazilian GAAP. Accounting policies that
differ from accounting principles generally accepted in the United States of America (U.S.
GAAP) are described below:
a) Capitalization of interest cost
Under Brazilian GAAP, interest charges and monetary and foreign exchange variation
from financing linked to construction in progress are capitalized in the balance of the
assets and credited to interest expense and monetary and foreign exchange variation.
Under U.S. GAAP, in accordance with the provisions of Statement of Financial
Accounting Standards - SFAS No. 34, “Capitalization of Interest Costs”, interest
incurred on borrowings is capitalized as part of the cost of certain assets to the extent
that borrowings do not exceed construction in progress. The credit is recorded as a
reduction of interest expense. The amount of interest capitalized excludes foreign
exchange gains and losses on foreign currency borrowings.
The U.S. GAAP net income adjustment relates to the amortization of the accumulated
difference in criteria arising in prior periods.
b) Monetary correction of 1996 and 1997
As mentioned in Note 2, under Brazilian GAAP, the Company discontinued accounting
for the effects of inflation as of December 31, 1995. As of January 1, 1996, the carrying
value of all nonmonetary assets and liabilities became their historical cost basis. Under
U.S. GAAP, Brazil was still considered to be a highly-inflationary economy until July 1,
1997, and, consequently, the Company continued to record the effects of inflation using
the General Market Price Index (“IGP-M”) up to 1997.
The U.S. GAAP adjustment represents the amortization of the restatement of fixed
assets, which resulted from the inflation accounting applied during 1996 and 1997.
c) Items posted directly to shareholders’ equity accounts
Brazilian GAAP requires that the effect of certain items relating to entities other than the
Company’s shareholders be credited directly to shareholders’ equity. Under U.S.
GAAP, these items are recorded as a credit to the Company’s results for the year. The
adjustment for the year ended December 31, 2005 is presented in Note 25.m) - “Net
income reconciliation”.
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d) Reversal of proposed dividends
Under Brazilian GAAP, proposed dividends are accrued for in the consolidated financial
statements in anticipation of their approval at the Shareholders’ General Meeting. Under
U.S. GAAP, dividends are not accrued until they are formally approved by the
Shareholders’ General Meeting.
e) Interest income (expense)
Brazilian GAAP requires interest to be included as part of operating income. Under U.S.
GAAP, interest income (expense) is included as nonoperating income.
f) Stock option plan
Under Brazilian GAAP, the Company does not account for the impact of the stock
option plan in its financial statements. Prior to March 2004, under U.S. GAAP, the
Company accounted for its stock option plan by accruing a liability for the amount
payable under the plan at each period end in accordance with SFAS No. 123,
“Accounting for Stock-based Compensation”. As from the date of the initial public
offering, the stock options are no longer a liability of the Company and, consequently,
the Company began to account for the stock options using variable plan accounting in
accordance with Accounting Principles Board Opinion - APB No. 25, “Accounting for
Stock Issued to Employees”. Since the option prices are adjusted for inflation,
compensation expense is remeasured at each period end using the intrinsic value of the
stock options.
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Summarized information for the stock option plan is as follows:
2005
Outstanding options

2004

1,645,610 1,795,620

Weighted average remaining contractual term of the
outstanding options
Weighted average exercise price of the outstanding (per share,
expressed in Brazilian reais)

3.441

4.037

31.168

22.638

As of December 31, 2005, the market price of the Company’s share was R$102.98
(R$77.50 as of December 31, 2004).
The following table summarizes information about the shares granted and outstanding at
December 31, 2005 and 2004:

Date of
grant
March 1, 2001
April 10, 2002
April 10, 2003
March 10, 2004
March 16, 2005

Date of
grant
March 1, 2000
March 1, 2001
April 10, 2002
April 10, 2003
March 10, 2004

At December 31, 2005
Vested options
Options outstanding
Remaining
contractual
Exercise
Life
Exercise
Exercise
Number
Number
price (R$) outstanding
(years)
price (R$) outstanding price (R$)
19.56
27.15
15.21
37.43
80.31

12,294
407,260
680,899
329,433
215,324
1,645,210

0.16
2.27
3.28
4.19
5.21

19.56
27.15
15.21
37.43
80.31

12,294
140,029
152,323

19.56
27.15
15.21
37.43
80.31

At December 31, 2004
Options outstanding
Vested options
Remaining
contractual
Exercise
Number
Life
Exercise
Number
Exercise
price (R$) outstanding
(years)
price (R$) outstanding price (R$)
17.65
18.51
25.69
14.39
35.41

10,348
84,513
585,786
743,439
371,534
1,795,620

0.16
1.18
3.32
4.34
5.32

17.65
18.51
25.69
14.39
35.41

10,348
84,513
94,861

17.65
18.51
25.69
14.39
35.41
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As discussed above, the Company applied APB No. 25 and related interpretations to
account for its stock option plan as from the date of its initial public offering. SFAS
No. 123 requires disclosure of the compensation cost for stock-based incentives granted
after January 1, 1995 based on the fair value. Applying SFAS No. 123 would result in
pro-forma net income and earning per share (“EPS”) amounts as follows:
2005
Net income under U.S. GAAP (see Note 25.m):
As reported
Pro forma

2004

369,530 243,898
397,900 242,918

Basic earnings per share:
As reported
Pro forma

4.4561
4.7982

2.9491
2.9372

Diluted earnings per share:
As reported
Pro forma

4.4189
4.7582

2.9209
2.9092

The fair values of the options outstanding on the date of the Company’s initial public
offering and subsequently granted up to December 31, 2005 and 2004 have been
estimated at the date of the initial public offering and subsequent grants using the
Binomial option-pricing model with the following weighted-average assumptions:
2005
Expected volatility (daily)
Risk-free interest rate (per year)
Weighted-average grant date fair value
Expected term
Dividend yield

2004

2.12%
2.22%
15.00%
17.75%
R$74.24
R$55.10
5 - 6 years 5 - 6 years
4%
4%

g) Goodwill
Under Brazilian GAAP, the goodwill related to Nova Flora, defined as the excess of the
acquisition cost over the book value of the net assets acquired, was amortized, until
2004, using the straight-line method over a period of ten years. As described in Note 11,
Nova Flora’s activities are being closed down, so the Company decided, during 2005, to
amortize the total balance of the goodwill.
h) Accounting for derivative instruments
As mentioned in Note 22, the Company uses derivative financial instruments to mitigate
its exposure to foreign currency fluctuations related to a portion of its foreign currency
denominated debt. The Company primarily uses foreign currency swap and forward
(only for 2004) agreements to manage these risks.
Under Brazilian GAAP, foreign currency swap and forward contracts are recorded at the
settlement amount at the balance sheet date. The premium accrued at that date is
recorded as an expense with a corresponding liability.
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In June 1998, the Financial Accounting Standards Board - FASB issued SFAS No. 133,
“Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities”, as amended by SFAS
No. 138, “Accounting for Certain Derivative Instruments and Certain Hedging
Activities”, an Amendment of FASB No. 133, and SFAS No. 149, “Amendment of
Statement 133 on Derivative Instruments and Hedging Activities”. SFAS No. 133
established accounting and reporting standards requiring that every derivative instrument
(including certain derivative instruments embedded in other contracts) be recorded in the
balance sheet as either an asset or a liability measured at its fair value. Changes in a
derivative’s fair value are recognized currently in earnings unless specific hedge
accounting criteria are met.
For U.S. GAAP purposes, the Company’s derivatives do not qualify for hedge
accounting using the criteria of SFAS No. 133, and, consequently, the changes in fair
value are recorded in earnings. Accordingly, an adjustment has been included in the
reconciliation of U.S. GAAP for the difference between the carrying value recorded
under Brazilian GAAP and the fair market value of the Company’s derivative contracts.
Contracts outstanding at December 31, 2005 and 2004 are summarized as follows:

i)

Type

Date of contracts

Expiration dates

USD x CDI

July 1, 2004

January 16, 2006
to October 16, 2007

Type

Date of contracts

Expiration dates

USD x CDI
YEN x CDI
USD x Euro

June 17, 2004
to December 20,
2004

January 3, 2005
to October 16, 2007

Number
of contracts
22

Number
of contracts
48

Aggregate
notional amount
7,242

Aggregate
notional amount
74,007

Accounting
balance (liability)
as of December
31, 2005
(2,703)

Accounting
balance (liability)
as of December
31, 2004
(6,138)

Outstanding
marked to market
amount
(2,775)

Outstanding
marked to market
amount
(6,494)

Earnings per share
Under U.S. GAAP, the Company calculates earnings per share in accordance with
SFAS No. 128, “Earnings Per Share”. Basic earnings per share is calculated by dividing
net earnings available to the Company’s shares by weighted-average shares outstanding.
Diluted earnings per share is calculated similarly, except that it includes the dilutive
effect of the Company’s stock option plan. As discussed in Note 19.b), the Company
had two classes of shares outstanding (common and preferred). However, prior to the
merger of Natura Empreendimentos S.A. into the Company in March 2004, all of the
Company’s shares were held by Natura Empreendimentos S.A. Consequently, earnings
per share for the year ended December 31, 2003 is calculated in the same manner for
both classes of shares. On March 5, 2004, the Company’s shareholders resolved at an
Extraordinary Shareholders’ Meeting to amend the Company’s bylaws to exchange all
outstanding preferred shares for common shares. Preferred shares outstanding amounted
to 23,005,500 on March 5, 2004.
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For the year ended
December 31,
2005
2004
Basic net income per share computation:
Net income under U.S. GAAP (see Note 25.m)
Weighted-average shares outstanding
Basic net income per share (in R$)
Diluted net income per share computation: (*)
Net income under U.S. GAAP (see Note 25.m)
Weighted-average shares outstanding
Incremental shares attributable to the assumed exercise of
outstanding options (treasury stock method)
Total
Diluted net income per share (in R$)

243,898
369,530
82,926,113 82,703,226
4.4561
2.9491
369,530
243,898
82,926,113 82,703,226
797,136
698,000
83,624,113 83,500,362
4.4189
2.9209

(*) As discussed in Note 19, during the year ended December 31, 2003 and up to May 24,
2004, BNDES held debentures that were convertible into 2,172,550 of the Company’s
shares. On May 24, 2004, the debentures were converted. The convertible debentures were
not included in the Company’s calculation of earnings per share for the periods presented
because to do so would have been antidilutive.

j)

Translation of financial statements of foreign subsidiaries
Under Brazilian GAAP, the Company records the effects of translating the financial
statements of its foreign subsidiaries into Brazilian reais in results of operations for the
year. For U.S. GAAP purposes, the functional currencies of the Company’s foreign
subsidiaries are considered to be the respective local currencies. Under SFAS No. 52,
“Foreign Currency Translation”, the adjustments resulting from the process of
translating a foreign entity’s financial statements from the functional currency to the
reporting currency are not recorded in results of operations but are accumulated in a
separate component of consolidated equity (foreign currency translation adjustments).

k) Comprehensive income
Brazilian GAAP does not recognize the concept of comprehensive income.
Under U.S. GAAP, SFAS No. 130, “Reporting Comprehensive Income”, effective for
years beginning after December 15, 1997, requires the disclosure of comprehensive
income. Comprehensive income is comprised of net income and “Other comprehensive
income” which include charges or credits directly to equity that are not the result of
transactions with shareholders. The Company’s comprehensive income for the years
presented in notes 25.m) relates to cumulative translation adjustments recorded under
SFAS No. 52, “Foreign Currency Translation”.
l)

Statements of cash flows
Under Brazilian GAAP, the Company classified cash flows amounting to R$15,499 and
R$9,170 for the years ended December 31, 2005 and 2004, respectively, relating to
derivative contracts, as operating activities. Under U.S. GAAP, since these derivative
contracts do not qualify for hedge accounting, these cash flows are classified as
investing activities.
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m) Reconciliation of the differences between Brazilian GAAP and U.S. GAAP
Net income reconciliation

2005

2004

Income under Brazilian GAAP
Adjustments to reconcile Brazilian GAAP to U.S. GAAP:
Monetary restatement of 1996 and 1997
Amortization of capitalized interest
Reversal of goodwill amortization recorded under Brazilian
GAAP
Accounting for derivative instruments
Stock option plan
Other adjustments
Translation of financial statements of foreign subsidiaries
Investment grants – items posted directly to shareholder’s
equity accounts
Deferred tax effects of the above adjustments
Net income under U.S. GAAP

396,881

300,294

(26)
(361)

(26)
(361)

116
284
(32,729)
126
4,571

281
(2,586)
(53,848)
136
317
-

717
(49)
369,530

(309)
243,898

Foreign currency translation adjustments
Comprehensive income under U.S. GAAP

(4,571)
364,959

(317)
243,581

2005

2004

521,389

436,057

Shareholders’ equity reconciliation
Total shareholders’ equity under Brazilian GAAP
Adjustments to reconcile Brazilian GAAP to U.S. GAAP:
Monetary restatement of 1996 and 1997
Capitalized interest
Reversal of proposed dividends
Goodwill
Accounting for derivative instruments
Stock option plan
Other adjustments
Deferred tax effects of the above adjustments
Shareholders’ equity under U.S. GAAP
Accumulated comprehensive income under U.S. GAAP

1,635
1,661
5,596
5,957
285,237 113,577
(116)
(72)
(356)
263
136
(2,524) (2,475)
811,524 554,441
(843)

3,728

The deferred tax effects of the U.S. GAAP adjustments above are classified as
noncurrent under U.S. GAAP, with the exception of the adjustment relating to derivative
instruments.
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n) Statements of changes in shareholders’ equity under U.S. GAAP
Total
Balances as of December 31, 2003
Income under U.S. GAAP
Foreign currency translation adjustments
Dividends of 2003 approved in 2004
Capital increase
Treasury stock
Exercise of stock options
Effects of upstream merger of Natura Participações S.A. and Natura
Empreendimentos S.A.
Other changes in shareholders’ equity
Dividends paid in 2004
Interest on capital
Stock option plan
Balances as of December 31, 2004
Income under U.S. GAAP
Foreign currency translation adjustments
Dividends of 2004 approved in 2005
Interest on capital
Stock option plan
Exercise of stock options
Payment of receivables from shareholder’s
Balances as of December 31, 2005

145,544
243,898
(317)
(20,000)
274,375
(1,415)
5,486
(45,616)
(2,052)
(73,333)
(29,442)
57,313
554,441
369,530
(4,571)
(113,577)
(34,205)
32,729
4,874
2,303
811,524

26. ADDITIONAL DISCLOSURES REQUIRED BY U.S. GAAP
a) Concentrations of risk
Certain financial instruments potentially subject the Company to concentrations of
credit risk. These financial instruments consist primarily of cash investments. The
Company places its cash investments with high credit quality financial institutions and
has a policy of limiting the amount and percentage of credit exposure to any financial
institution.
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Some of the Company’s employees are affiliated with state and/or municipal labor
unions (Union of Workers in the Chemical, Pharmaceutical, Plastics, Explosives,
Abrasives, Fertilizers and Refinement of Mineral Oils Industries of Osasco, Cotia and
the Surrounding Region (“Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas,
Farmacêuticas, Plásticas, Explosivas, Abrasivas, Fertilizantes e Refino de Óleos
Minerais de Osasco, Cotia e Região”); Union of Employees of Independent
Commercial Agents, of Companies that Perform Advisory, Expert, Information and
Research Services and of Accounting Services Companies in the State of São Paulo
(“Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de Empresas de Serviços
Contábeis no Estado de São Paulo”); and Union of Commercial Employees of Cotia
and the Surrounding Region (“Sindicato dos Empregados no Comércio de Cotia e
Região”). Labor agreements are negotiated with these labor unions that influence the
wages the Company generally pays to its employees. In recent years, the Company has
not experienced a work stoppage that has had a material effect on its operations. The
Company’s collective agreements have a one-year term. These collective agreements
and its related terms are revised yearly.
Other than described above, the Company has no other concentrations of risk that could
result in a materially adverse impact on the Company’s operations.
b) Intangible assets
The following is a summary of the Company’s intangible assets subject to amortization
under U.S. GAAP:
2005
Software
licenses Patents
Gross
Accumulated amortization
Net
Amortization expense
Amortization period (years)

24,885
(8,571)
16,314
3,192
5

1,056
(997)
59
53
4-10

2004
Software
licenses Patents
12,477
(5,379)
7,098
2,498
5

3,236
(2,907)
329
241
4-10

The estimated aggregate amortization expense for the following years is as follows:
Amount
2006
2007
2008
2009

4,992
4,992
4,992
1,397
16,373
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c) Recently issued accounting pronouncements
In November 2004, the FASB issued SFAS No. 151, “Inventory Costs - an amendment
of ARB No. 43”. The Statement requires abnormal amounts of idle facility expenses,
freight, handling costs, and spoilage to be recognized as current period charges. This
Statement eliminates the criterion of “so abnormal” and requires that the costs of
conversion be based on the normal capacity of the production facilities. The provisions
of this Statement shall apply prospectively and are effective for inventory costs incurred
by the Company after December 31, 2005. The Company will adopt this Statement as of
January 1, 2006. The impact of adopting these new rules is dependent on events that
could occur in future periods, and, as such, an estimate of the impact cannot be
determined until the event occurs in future periods.
In December 2004, the FASB issued the following statements:
• SFAS No. 123 (revised 2004), “Accounting for Stock-based Compensation” (“SFAS
No. 123 (R)”). SFAS No. 123 focuses primarily on accounting for transactions in
which an employee is compensated for services through share-based payment
transactions. SFAS No. 123 (R) requires the cost of employee services received in
exchange for an award of equity instruments to be measured based on the grant-date
fair value of the award. The provisions of SFAS No. 123 (R) are effective as of the
beginning of the first interim or annual reporting period that begins after June 15,
2005.
• SFAS No. 153, “Exchanges of Nonmonetary Assets - an amendment of APB
No. 29”. This Statement amends Opinion No. 29 to eliminate the exception for
nonmonetary exchanges of similar productive assets and replaces it with a general
exception for exchanges of nonmonetary assets that do not have commercial
substance. The Statement specifies that a nonmonetary exchange has commercial
substance if the future cash flows of the entity are expected to change significantly as
a result of the exchange. This Statement is effective for nonmonetary asset exchanges
occurring in fiscal periods beginning after June 15, 2005. Earlier application is
permitted for nonmonetary asset exchanges occurring in fiscal periods beginning
after the date this Statement is issued. Retroactive application is not permitted.
Management will adopt this Statement as of January 1, 2006 and will apply its
standards in the event exchanges of nonmonetary assets occur after such date.
In June 2005, the FASB issued SFAS No. 154, “Accounting Changes and Error
Corrections, a replacement of APB Opinion No. 20 and FASB Statement No. 3”. SFAS
No. 154 requires retrospective application to financial statements of prior periods for
changes in accounting principles as if such principles had always been used. The
cumulative effect of the change is reflected in the carrying value of assets and liabilities
as of the first period presented and the offsetting adjustments are recorded to opening
retained earnings. This Statement is effective January 1, 2006. The Company will apply
this Statement as of January 1, 2006 as such changes in accounting principles occur.

41

Natura Cosméticos S.A.

In March 2005, the FASB issued FASB Interpretation No. 47, “Accounting for
Conditional Asset Retirement Obligations”. This Statement requires companies to
recognize a liability for the fair value of a legal obligation to perform asset retirement
obligations that are conditional on a future event if the amount can be reasonably
estimated. This Statement becomes effective on December 31, 2005. Management has
previously evaluated the application of FASB No. 143 to its operations and concluded
that no material effects would be expected. Management will consider this Interpretation
in 2006 in the event a conditional asset retirement obligation arises.
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ATTACHMENT

NATURA COSMÉTICOS S.A.
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2005 AND 2004
(In thousands of Brazilian reais - R$)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Net income
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Depreciation and amortization (Notes 12 and 13)
Monetary and exchange variations, net
Reserve for losses on swap and forward contracts (Notes 22.b and 22.d)
Reserve for contingencies (Note 16)
Allowance for inventory losses (Note 7)
Sundry accruals
Deferred income and social contribution taxes (Note 9.a)
Proceeds from sale and disposal of permanent assets
Debentures participation, net of taxes
Minority interest
(INCREASE) DECREASE IN ASSETS
Current assets:
Accounts receivable (Note 6)
Inventories (Note 7)
Other receivables
Long-term assets:
Escrow deposits (Note 16)
Other receivables
INCREASE (DECREASE) IN LIABILITIES
Current liabilities:
Suppliers
Salaries, profit sharing and related charges (Note 17)
Taxes payable, net (Notes 8 and 15)
Other payables
Long-term liabilitiesOther payables
NET CASH PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES

2005

2004

396,881

300,294

44,035
3,920
12,064
21,638
1,943
11,794
(12,150)
2,242
1

34,340
8,835
4,243
31,570
7,007
1,420
(9,634)
1,828
5,743
(1)

(66,198)
(32,289)
(212)

(68,455)
(49,715)
12,240

(2,688)
(1,615)

(9,615)
643

51,216
7,122
14,068
(5,910)

31,331
23,451
(20,456)
(21,778)

1,346

(1,459)

447,208

281,832

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Purchase of property, plant and equipment (Note 12)
Goodwill (Note 11)
Net cash recognized on merger of Natura Participações S.A. and Natura Empreendimentos S.A.

(111,636)
-

(80,970)
(6,179)
24,412

NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES

(111,636)

(62,737)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Decrease in short-term loans (Note 14)
Fundings - long-term loans (Note 14)
Payment of dividends (Note 19.e)
Payment of interest on capital (Note 19.e)
Other
Sale of treasury shares by exercise of stock options (Note 19.f)
Payment of receivables from shareholders (Note 19.c)

(75,104)
120,366
(203,812)
(30,129)
717
4,929
2,288

(21,586)
38,768
(130,003)
(11,403)
630
-

NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES

(180,745)

(123,594)

NET INCREASE IN CASH AND BANKS

154,827

95,501

Cash and banks at beginning of year
Cash and banks at end of year

231,612
386,439

136,111
231,612

CHANGE IN CASH AND BANKS

154,827

95,501

111,605
6,645
15,499

84,378
12,061
9,170

SUPPLEMENTARY CASH FLOW DISCLOSURE
Income and social contribution taxes paid (Note 9)
Interest paid on loans and financing (Note 14)
Payments of swap and forward contracts (Notes 22.b and 22.d)
*****

RN0033*.*

NATURA COSMÉTICOS S.A.
Letter from the Board
The year 2005 gave cause for enthusiastic celebration by all who root
for Natura’s success. We once again achieved superlative earnings as
we continue to garner the results from our commitment to
sustainable development and to our common future.
For over a decade now, our strategy has been anchored to the belief
that a business can be a powerful engine for social transformation
and help create a much more just and egalitarian society, sharing the
common knowledge and promoting well-being. Well-being of people
with themselves, the world around then and the nature we all partake.
The permanent challenge is aligning these principles with our day-today business practices. This way of being and doing business
constitutes Natura's distinguishing trait and helped our company and
our brand to earn the recognition and admiration of the community,
much to our pride.
Natura’s management style is characterized by a dauntless, visionary
disposition to mobilize large social networks and manage, with
discipline, the multiple processes that make the business chain, all
the way from research and development, production, distribution, to
the marketing and communication of products and services, while
responding to society’s needs and creating value.
The continual exercise of this organic approach, the enthusiastic
allegiance of our staff and all those who interact with Natura add on
to the consistent results we deliver and reinforce our optimistic vision
of the future.
Natura’s gross revenues grew 27.7% in 2005, or 129.5% in
cumulative terms over the past three years. Earnings were up 32.2%
from 2004, amounting to R$397 million. Our stock appreciated by
38%, above the 27.7% rise in the Bovespa index during the year,
creating outstanding returns for our investors and shareholders,
ratifying the trust bestowed by the market in our proposition. Besides
holding on to the leadership in Brazilian cosmetic industry, we are
now the country’s largest direct marketing company.
It is also extremely gratifying to confirm that we made a significant
social contribution, sharing wealth in the forms of taxes, wages,
dividends and income. Our 519,000 Consultants in Brazil and Latin
America, for example, shared some R$1.3 billion in income.

Our Consultants are quickly becoming more the leading agents of the
changes in attitudes and behaviors that we work to promote, also
spread -- with much enthusiasm -- our social and environmental
causes, while marketing 220 million items to our 50 million
consumers . Their involvement was a deciding factor, for example, in
the Educational Campaign of Young and Adults program and in the
dissemination of the use or refills as a way to reduce the
environmental impact from product’s packaging.
Moved by the prospects of spreading this Natura way of doing
business to an ever-greater number of people and markets, we
decided to boost investments in the company’s international
expansion program. We opened the doors, in April 2005, to Casa
Natura Paris, in France, the birthplace of modern cosmetics and later,
in August, we started operating in Mexico, one of the world's largest
and most competitive direct sales markets. The significant growth in
operations in Argentina, Chile and Peru, which together achieved a
45.4% gross revenues growth over 2004 reinforces the conviction
that we have substantial space to occupy in international markets
over the next years.
To prepare for this international expansion, we embraced a sweeping
organizational realignment. New corporate structures were rolled into
place while the existing ones were reinforced and energized, lending
a new burst of support, efficiency and speed to operations in Brazil
and abroad. We also took further steps in corporate governance,
appointing a CEO who came from outside Natura’s controlling group.
Under this renewed structure, the founding partners continue active
in the formulation of the company’s strategy, sharing their expertise
and entrepreneurial vision in their new roles in the Board of Directors,
working side by side with the executive group.
We are conscious that, by launching a new research platform,
anchored in the sustainable use of Brazilian biodiversity and in the
combination of traditional knowledge with scientific expertise and
technology, we entered into a field where the desire to learn and
dialogue must be permanently cultivated. This learning process gave
rise, in 2005, to the unveiling of innovative products, such as the
Chronos Spilol, which uses jambu, an endemic plant in Brazil’s north
region, in its formula. Instead of posing a hurdle, this experience
reinforces our commitment to dare, besides validating our confidence
to tread new paths that open up new business potential.

We are certain of our success because we walk side-by-side with a
staff motivated to promote quality human relations in all their actions.
For this reason we should develop, with even more commitment, our
capacity to find, train and retain leaders who are conscious of their
role in the global community. We are conscious that our great
challenge will be to face the changes and problems posed by the
company’s accelerated growth, while continuing to nurture a working
environment rich in motivation, fun, quality, coherent with our values
– this is the determining condition for our future development.
For all of this years’ great achievements, we wish to extend our
deepest gratitude and sincere recognition to all those who are part of
Natura’s largest community: our staff, consultants, shareholders,
consumers, suppliers, community partners and the public power. We
also take this opportunity to extend an invitation to all those who also
believe that it is possible to promote the Well Being Well and together
help build a better, just and harmonious common future.
Antonio Luiz da Cunha Seabra
Guilherme Peirão Leal
Pedro Luiz Barreiro Passos
Board of Directors Co-Presidents
Alessandro Giuseppe Carlucci
Chief Executive Officer

MANAGEMENT REPORT - 2005
The Brazilian cosmetics, fragrances and toiletries market recorded
another strong performance in 2005. According to Abihpec (the
industry association), nominal target market growth between January
and October 2005 reached 16.5% year-on-year. In real terms,
discounting period IPCA (consumer inflation) of 6.4%, the figure
stood at 9.5%, higher than the average for all economic sectors.
In the direct sales segment, the numbers are even more impressive.
While registered jobs have been exceptionally meager in recent years,
the direct sales have offered employment and income for more than
1.5 million people. In 2005, according to Abevd (Brazilian Association
of Direct Sales Companies), they turned over R$ 12.3 billion – 18.3%
up compared to 2004 and 51.8% more than in 2003.

PERFORMANCE
Main results
Natura recorded annual gross revenues of R$ 3,243.6 million, up
27.7% over 2004, consolidating the strong growth registered in the
previous two years and once again exceeding the cosmetics,
fragrances and toiletries target public growth of 16.5% (between
January and October). Annual net income climbed 32%, from
R$ 300.3 million, in 2004, to R$ 396.9 million.

>

Gross Revenues (R$ million)

3,244

CAGR (2002-2005) = 32.0%
2,540
1,910

+27.7%

1,411

2002

2003

2004

2005

The gross margin (gross profit over net income) widened by close to
0.5 percentage point, chiefly thanks to the reduction in costs
resulting from the appreciation of the Real. EBITDA totaled R$ 564.4
million, 30.8% growth over the year before, and the EBITDA margin
(cash generation over net revenues) remained flat – 24.7% in 2005,
versus 24.4% in 2004.
>

EBITDA Growth (R$ million)
564

CAGR (2002-2005) = 41.7%
432

+30.8%

296
199

2002

2003

2004

2005

Natura closed 2005 with consolidated gross debt of R$ 187.5 million,
versus R$ 134.4 million in 2004. In order to meet storage and
logistics expansion needs, as well as those of working capital, we
received additional financing from the BNDES (National Economic and
Social Development Bank), raising that portion of the total debt
pegged to the Long Term Interest Rate (TJLP) from 47%, in 2004, to
76%. The remaining balance is indexed to the Interbank Deposit
Certificate (CDI). We also have financing from FINEP (Studies and
Projects Funding Agency), whose resources go to the Research and
Development area. This is currently being amortized.
A listed company since May 2004, Natura shares (NATU3) are part of
the Novo Mercado (New Market), the highest corporate governance
level of the Bovespa (São Paulo Stock Exchange). In 2005, our
shares appreciated by 38%, versus 27.7% for the Bovespa Index.
Since listing up to December 2005, they have appreciated by 182.1%,
against 77.4% for the Bovespa Index (Ibovespa).

Natu3
Ibovespa

dez/05

nov/05

out/05

set/05

ago/05

jul/05

jun/05

mai/05

abr/05

mar/05

fev/05

jan/05

dez/04

nov/04

out/04

set/04

ago/04

jul/04

jun/04

mai/04

100 Base (05/25/04)

Aprecciation: Natu3 vs. Ibovespa

+ 182.1%

+77.4%

In 2005, our shares were included in the Bovespa’s IBrX100, an index
comprising the 100 most liquid shares on the spot market. They were
also included in three Morgan Stanley Capital International (MSCI)
indices created to accompany global stock market performance: MSCI
Brazil, with a share of 0.53%; MSCI Emerging Markets (EM) Latin
America, with a share of 0.27%; and MSCI EM, with a share of 0.05%.
In line with Brazilian Corporate Law, mandatory minimum dividends
were fixed by Natura’s by-laws at 30% of adjusted annual net income.
However, the Board of Directors opted to pay dividends equivalent to
at least 45% of adjusted net income. In 2004, we paid out 106.5% of
free cash generation1 and 72.1% of consolidated net income. For
2005, the proposed payout, sent to the Annual General Meeting
comprises 80.5% of annual net income and 95.2% of free cash
generation. This is equivalent to a net amount of R$ 3.70 per share in
dividends and interest on capital, 48% growth year-on-year.
Note 1: (Net cash provided by operating activities) – (net cash used in investing activities).

The year’s social highlight was the mobilization of consultants (male
and female) towards Young and Adult Education (EJA), a Ministry of
Education program supported by Natura. As a result, 66,600
individuals above the age of 15 were sent back to primary school
nationwide. Consultants were also encouraged to persuade their
clients to purchase product refills, thus reusing the original packaging.
As a result, refill volume increased from 15.3% of total products, in
2004, to 17.4%, reducing the average environmental impact of
packaging in Brazil. Another important event was the official
installation of the Cajamar Agenda 21 Permanent Forum following
joint efforts by company representatives, the local community and
the municipal government.
As holders of the ISO 14001 Certificate, we are permanently
concerned with and constantly channel resources into improving
environmental conditions in our production procedures. In 2005 we
exceeded several environmental targets. Water consumption per
product unit sold fell by 5.6% over 2004; the average water re-use
index increased from 39.5% to 55.0%; and energy consumption per
unit sold dropped 8.5%. The share of incinerated to total waste fell
from 5.4% to 2.8%; the ratio of waste sent to a landfill dropped from
21.2% to 16.1%; and the recycled percentage climbed from 73.4%
to 81.1%. Total waste generated per unit sold grew by 8.2%, due to
increased use of the Cajamar site and, especially, the increase in
scrap volume.

> Water Consumption per Unit Sold
(liters/unit)

> Total Energy Consumption (Energy Matrix) per
Unit Sold (kjoules/unit )
1,025.7

1.22
0.87

785.2
0.67

2002

2003

2004

603.7

0.63

2005

2002

2003

2004

551.8

2005

As a consequence of our constant pursuit of excellence, we were also
granted the NBR ISO 9001 Certificate in 2005. Yet another major
achievement was Natura’s official recognition as a “renowned
trademark” by INPI (National Institute of Industrial Property). Such
trademarks are of unquestioned marketplace authority and prestige
and have achieved household-name status thanks to their tradition,
proven quality and the trust they inspire. As a result, our trademark
is protected throughout every area of economic activity, not only in
the cosmetics sector.
Natura was also considered to be the country’s 4th most valuable
brand name and first among non-financial entities by the Instituto
InterBrand and the magazine IstoÉ Dinheiro.
International expansion
We expanded our international presence even further in 2005,
encouraged by healthy results in Argentina, Chile and Peru, where we
closed the year with more than 36,000 consultants and recorded
annual consolidated growth of 45.4%, year-on-year, in weighted local
currency terms. In April, we began operations in France, the global
cosmetics center and made our first inroads into the strategic
Mexican market in August. The results of both initiatives were in line
with our expectations.
We invested R$ 31.8 million in globalization, versus R$7.5 million in
2004. The increase was justified not only by the strong upturn in
business in the foreign markets in which Natura was already present,
but particularly by the enormous growth potential in Latin America
and throughout the world, given that we are now experienced
international operations and that our business model and values have
met with great acceptance. In 2006, we shall begin operations in
Venezuela and, in the following year, Colombia.

Research and Development (R&D)
Annual R&D investments moved up 41.5% over 2004 to R$ 67.1
million, equivalent to 2.9% of net revenues. We launched 156 new
products and the innovation index, which measures the proportion of
revenues from products launched in the last 24 months, stood at
69.8%, versus 63.2% in 2004.
As part of our strategy of investing in Brazilian biodiversity as a
technological platform for developing new products, in 2005 we
launched Chronos Spilol, the first high-tech anti-aging cream made
from an active ingredient derived from a sustainable organic source –
jambu. Another highlight last year was the conversion of our soap
ingredients to vegetable oils. Now all our soaps are produced from
palm-fruit oil instead of animal fat.
Investments
In order to cope with increased production in Cajamar, which
amounted to 209 million units in 2005, up 24.5% versus 2004, we
invested heavily in infrastructure. Most of these resources, totaling
R$ 111.6 million, went to third automatic separation line , a second
vertical warehouse, factory equipment and information technology
(IT).
In 2006, we expect to invest R$ 180 million in property, plant and
equipment, mostly in expanding and upgrading existing separation
lines, increasing production and logistics capacity, building a new R&D
center, and new IT projects.

RELATIONSHIPS
Consultants

>

Total Number of Consultants (thousands)

>

Distribution of Wealth
million)

- Consultants (R$
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We began 2005 with 433,000 consultants and added a further 86,000
during the year, 10,000 of which abroad, closing the year with
519,000. Consolidated business volume grew by 27.3% over 2004
and productivity per consultant in Brazil moved up 6.6% to
R$ 12,300.
We invested strongly in training and strengthening contacts. As a
result of a series of meetings, workshops and launch events, we
succeeded in reducing consultant turnover and increasing their
permanence. The Internet also played an important role in forging
closer relationships and at the end of the year 100,000 consultants
were registered, all with active e-mail.
Staff
Thanks to business growth in Brazil and abroad, we hired 573
professionals in 2005, increasing the workforce by 16% to 4,128 at
year-end, of which 3,575 in Brazil and 553 abroad.
We also effected certain changes in our organizational structure, to
prepare the company for the new demands arising from business
expansion and the intensification of the international expansion
process. As a result, the executive group closed the year with 292
professionals, 25.5% more than at the end of 2004. In order to align
these new professionals with Natura’s culture and equip everybody
with the international expansion process challenge, we undertook
365,264 hours of training, an average of 101 hours per professional,
including trainees.
Expansion also brought with it certain other challenges. We recorded
a slight fall in our employee approval index in the Organizational
Climate Survey carried out by an independent company – from 73%,
in 2004, to 70%. Although we are still a market reference, this
decline is a signal that we need to improve employee relations.
Nevertheless, we maintained our capacity to retain and attract talent.
Proof of this comes from the stability of our turnover rate, which
dipped from 7.81%, in 2004, to 7.64% in 2005, and the increase in
the number of applicants for our Intern and Trainee Program, which
had 44,884 subscribers, 16.9% more than in 2004.

Suppliers
As a means of strengthening our relations with suppliers, we
expanded and improved our certification process in such aspects as
quality, logistics, innovation, contracts, service and trackability. The
aim was to recognize their efforts to improve the quality of the
products or services they supply. In 2005, the number of certified
suppliers increased by 60% over the year before. At the same time,
the number of suppliers registered to work with Natura tripled, after
obtaining sufficient points in areas that included, in addition to
product and service quality, social and environmental responsibility.
Among these suppliers, there is one particular group with whom we
maintain a special relationship – the communities who extract the
Brazilian biodiversity assets used in our products. The company in
association with the communities themselves, NGOs and the
government, is constructing a model that will ensure sustainable
extraction. Despite the progress we achieved in 2005, there is still
much to do, including identifying the needs of both sides and defining
the best way to improve relations. One highlight was that Natura was
the first sector company in Brazil to be granted Ministry of
Environment authorization to access the country’s genetic biodiversity
heritage (the active ingredient, breu branco resin).
Recognition
Throughout 2005, the quality of our relations with our various
constituencies was recognized by various sectors of society. Natura
confirmed its position as the best company for women to work for, it
remained among the country’s most admired companies and was also
among those who contributed most to improving good corporate
citizenship. We also received awards for our Investor Relations area
and our Annual Report.
The company’s greatest intangible asset, the Natura brand name, is
playing a major role in our international expansion strategy and we
are therefore giving special attention to strengthening it. In
recognition of this effort, Natura was elected as one of Brazil’s most
admired and desired brands by various research institutes and
communications vehicles.

RELATIONS WITH INDEPENDENT AUDITORS
In line with CVM Instruction 381, we hereby declare that the
company’s independent auditors, Deloitte Touche Tohmatsu, did not
supply any non-auditing services during 2005.
The company’s policy of not hiring such services from the
independent auditors prevents any conflict of interest and loss of
independence or objectivity.

Natura Cosméticos S.A.
Demonstrações Contábeis Consolidadas
Referentes aos Exercícios Findos em
31 de Dezembro de 2005 e de 2004 e
Parecer dos Auditores Independentes

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Ao Conselho de Administração e Acionistas da
Natura Cosméticos S.A.
São Paulo - SP
1.

Examinamos os balanços patrimoniais consolidados da Natura Cosméticos S.A. e
controladas, levantados em 31 de dezembro de 2005 e de 2004, e as demonstrações
consolidadas do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de
recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a
responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma
opinião sobre essas demonstrações contábeis.

2.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas
no Brasil. De acordo com essas normas, a finalidade do planejamento e realização da
auditoria é obter segurança razoável da inexistência de erros nas demonstrações financeiras.
Um exame compreende a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros
que suportam os valores e as informações contábeis divulgados nas demonstrações
financeiras consolidadas. Um exame também compreende avaliações das práticas e das
estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da Companhia, bem
como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos
que nossos exames constituem uma base razoável para que possamos expressar uma opinião
sobre essas demonstrações financeiras.

3.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas referidas no parágrafo 1
representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira consolidada da Natura Cosméticos S.A. e controladas em 31 de dezembro de
2005 e de 2004, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as
origens e aplicações de seus recursos referentes aos exercícios findos naquelas datas, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4.

As práticas contábeis no Brasil diferem em alguns aspectos dos princípios contábeis
geralmente aceitos nos Estados Unidos da América. A aplicação de princípios contábeis
geralmente aceitos nos Estados Unidos da América teria afetado o patrimônio líquido em 31
de dezembro de 2005 e 2004 e os resultados das operações correspondentes aos exercícios
findos naquelas datas, na extensão resumida na nota 25.

Deloitte Touche Tohmatsu

5.

O objetivo de nossos exames foi expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras
básicas consolidadas tomadas em conjunto. As demonstrações consolidadas dos fluxos de
caixa referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004 são apresentadas
com o propósito de permitir análises adicionais e não são requeridas como parte das
demonstrações financeiras básicas consolidadas elaboradas de acordo com as práticas
contábeis do Brasil. Essas informações foram submetidas aos mesmos procedimentos de
auditoria aplicados na auditoria das demonstrações financeiras básicas consolidadas
descritos no parágrafo 2 e , em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos
os aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

21 de Fevereiro de 2006.
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NATURA COSMÉTICOS S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E DE 2004
(Em milhares de reais - R$)

ATIVO

2005

2004

Outros créditos

56.198
330.241
316.264
152.307
23.967
5.331
25.757
14.799

29.592
202.020
250.066
121.961
18.158
6.949
21.630
6.063

Total do circulante

924.864

656.439

CIRCULANTE
Disponibilidades
Aplicações financeiras (Nota 5)
Contas a receber de clientes (Nota 6)
Estoques (Nota 7)
Impostos a recuperar (Nota 8)
Adiantamentos a colaboradores
Imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 9.a)

PASSIVO

2005

CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos (Nota 14)
Fornecedores nacionais
Fornecedores estrangeiros
Salários, participações no lucro e encargos sociais (Nota 17)
Obrigações tributárias (Nota 15)
Dividendos a pagar (Nota 19.e)
Juros sobre o capital próprio a pagar (Notas 19.d e 19.e)

68.309
148.045
4.115
73.122
89.085
195.070
17.699

62.407
89.348
4.172
67.618
62.382
113.644
13.623

Fretes a pagar

13.786

10.026

Provisões diversas
Outras contas a pagar

9.026
13.564
2.703

4.802
12.773
6.138

634.524

446.933

Outras contas a pagar

119.156
90.599
3.232

71.982
59.559
1.885

Total do exigível a longo prazo

212.987

133.426

8

7

Provisão para perdas em contratos de "swap" e "forward" (Notas 22.b e 22.d)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Valores a receber de acionistas (Notas 10 e 19.c)
Impostos a recuperar (Nota 8)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 9.a)
Depósitos judiciais (Nota 16)
Outros créditos
Aplicações financeiras (Notas 5 e 16.i)
Total do realizável a longo prazo

Total do circulante
130
9.574
29.324
29.477

172
3.848
21.301
24.256

526

2.878

3.968

-

72.999

52.455

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos e financiamentos (Nota 14)
Provisão para contingências (Nota 16)

PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS

2004

(Continua)
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NATURA COSMÉTICOS S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E DE 2004
(Em milhares de reais - R$)

ATIVO

2005

2004

PERMANENTE
Investimentos (Nota 11)
Imobilizado (Nota 12)
Total do permanente

5.761
365.284
371.045

8.707
298.822
307.529

1.368.908

1.016.423

TOTAL DO ATIVO

(Continuação)

PASSIVO

2005

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 19)
Capital social (Nota 19.b)
Reservas de capital (Notas 19.b e 19.g)
Reservas de lucros (Nota 19.i)
Ações em tesouraria (Nota 19.f)
Total do patrimônio líquido

230.762
120.678
170.718
(769)
521.389

TOTAL DO PASSIVO

1.368.908

2004

230.762
113.122
93.279
(1.106)
436.057
1.016.423

As notas explicativas e os Anexos são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NATURA COSMÉTICOS S.A.
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E DE 2004
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido do exercício por ação)

2005

2004

VENDAS BRUTAS
Mercado interno
Mercado externo
Outras vendas

3.149.654
92.616
1.341

2.472.046
66.782
829

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Impostos sobre vendas, devoluções e abatimentos

3.243.611
(961.447)

2.539.657
(769.993)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Custo dos produtos vendidos

2.282.164
(731.134)

1.769.664
(575.260)

LUCRO BRUTO

1.551.030

1.194.404

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Com vendas
Administrativas e gerais
Participação dos colaboradores no lucro (Nota 17)
Remuneração dos administradores (Nota 18)
Outras despesas operacionais, líquidas

(709.190)
(276.144)
(28.577)
(12.289)
(3.220)

(535.909)
(216.900)
(31.594)
(11.818)
-

LUCRO OPERACIONAL ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS
Despesas financeiras
Receitas financeiras

521.610
(43.453)
54.714

398.183
(38.156)
35.414

LUCRO OPERACIONAL
Resultado não operacional, líquido

532.871
(1.242)

395.441
(868)

LUCRO ANTES DA PARTICIPAÇÃO DAS DEBÊNTURES
Participação das debêntures

531.629
-

394.573
(7.178)

531.629
(134.747)

387.395
(87.102)

LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PARTICIPAÇÃO DOS
MINORITÁRIOS
Participação dos minoritários

396.882
(1)

300.293
1

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

396.881

300.294

4,6689

3,5417

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Imposto de renda e contribuição social (Nota 9.b)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO POR AÇÃO - R$
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DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E DE 2004
(Em milhares de reais - R$)

Capital
social
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003
Aumentos de capital:
Por capitalização de debêntures (Notas 19.b e 19.g)
Pela incorporação da Natura Empreendimentos S.A. (Notas 1, 19.a e 19.b)
Por subscrição de ações (Nota 19.b)
Aquisição de ações (Nota 19.f)
Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opções de compra de ações (Nota 19.f)
Valores a receber de acionistas (Nota 19.c)
Amortização de valores a receber de acionistas (Nota 19.c)
Absorção dos passivos excedentes pela incorporação da Natura Empreendimentos S.A.,
após a eliminação do investimento da incorporada na Sociedade (Notas 1 e 19.a)
Absorção dos passivos excedentes pela incorporação da Natura Participações S.A.,
após a eliminação do investimento da incorporada na Sociedade (Notas 1 e 19.a)
Absorção de reserva (Nota 19.b)
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido:
Reserva legal (Nota 19.h)
Reserva de retenção de lucros (Nota 19.i)
Dividendos - R$2,204 por ação em circulação no fim do exercício (Nota 19.e)
Juros sobre o capital próprio - R$0,347 por ação em circulação no fim do exercício (Nota 19.e)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004
Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opções de compra de ações (Nota 19.f)
Amortização de valores a receber de acionistas (Nota 19.c)
Incentivos fiscais
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido:
Reserva de retenção de lucros (Nota 19.i)
Dividendos - R$3,357 por ação em circulação no fim do exercício (Nota 19.e)
Juros sobre o capital próprio - R$0,403 por ação em circulação no fim do exercício (Nota 19.e)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005

Ações em
tesouraria

56.387

138.569
1.415
34.391
-

-

(1.415)
309
(3.029)
480

Reservas de capital
Ágio na
Subvenções
emissão/venda
para
de ações
investimentos

Reservas de lucros
Legal
Retenção

Lucros
acumulados

Total

-

9.998

10.687

44.266

-

121.338

100.000
5.177
496

-

-

-

-

238.569
1.415
34.391
(1.415)
5.486
(3.029)
976

-

(23.367)

-

(23.367)

-

-

-

-

-

-

-

-

(7.058)
-

(29.235)
7.058
-

6.986
300.294

(22.249)
300.294

-

-

-

-

14.904
-

76.024
-

(14.904)
(76.024)
(186.910)
(29.442)

(186.910)
(29.442)

105.673

9.998

18.533

74.746

-

436.057

396.881

4.874
2.302
717
396.881

(77.439)
(285.237)
(34.205)

(285.237)
(34.205)

230.762

(3.655)

-

337
2.053
-

4.537
249
-

717
-

-

-

-

-

-

-

-

77.439
-

110.459

10.715

18.533

152.185

230.762

(1.265)

-

521.389

As notas explicativas e os Anexos são parte integrante das demonstrações contábeis.
6

NATURA COSMÉTICOS S.A.
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E DE 2004
(Em milhares de reais - R$)

ORIGENS DE RECURSOS
Das operações:
Lucro líquido do exercício
Itens que não afetam o capital circulante:
Depreciações e amortizações (Notas 12 e 13)
Variações monetárias e cambiais, líquidas, dos itens de longo prazo
Provisão para contingências (Nota 16)
Provisões diversas
Imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 9.a)
Valor do resultado na venda e baixa de ativo permanente
Participação dos minoritários

2005

2004

396.881

300.294

44.035
9.234
21.638
4.255
(8.023)
3.056
1

34.340
175
31.570
1.420
(9.196)
1.828
(1)

471.077

360.430

4.887
2.288

107.913
34.391
630
-

De terceiros:
Transferência do realizável a longo prazo para o circulante
Aumento do exigível a longo prazo
Subvenções para investimentos
Participação dos minoritários

121.712
717
-

20.122
37

Total das origens

600.681

523.523

APLICAÇÕES DE RECURSOS
Adições ao imobilizado (Nota 12)
Adições aos investimentos (Nota 11)
Aumento do realizável a longo prazo
Transferência do exigível a longo prazo para o circulante
Dividendos propostos e distribuídos (Nota 19.e)
Juros sobre o capital próprio propostos e distribuídos (Nota 19.e)

111.636
9.987
78.783
285.237
34.205

76.886
6.179
15.289
24.740
186.910
29.442

Total das aplicações

519.848

339.446

-

3.383

80.833

180.694

268.425
187.592

218.908
38.214

80.833

180.694

De acionistas:
Capitalização das debêntures (Nota 19.b)
Aumento de capital pela subscrição de ações (Nota 19.b)
Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opções de compra de ações (Nota 19.f)
Amortização de valores a receber de acionistas (Nota 19.c)

Incorporação da Natura Empreendimentos S.A. e
Natura Participações S.A. por meio de acervo líquido (Notas 1 e 19.a)
(REDUÇÃO) AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO REPRESENTADAS POR
Aumento no ativo circulante
Aumento no passivo circulante
(REDUÇÃO) AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
As notas explicativas e os Anexos são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NATURA COSMÉTICOS S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E DE 2004
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto se de outra forma indicado)
1.

CONTEXTO OPERACIONAL
As atividades da Sociedade e de suas controladas (“Sociedade”) compreendem o
desenvolvimento, a industrialização, a distribuição e a comercialização, substancialmente
através de vendas diretas realizadas pelas Consultoras Natura, de cosméticos, fragrâncias em
geral e produtos de higiene e saúde, bem como a participação como sócia ou acionista em
outras sociedades no Brasil e no exterior.
Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 5 de março de 2004 foram deliberadas as
incorporações dos acervos líquidos das empresas Natura Empreendimentos S.A. e Natura
Participações S.A. com base em avaliação contábil suportada por laudo de avaliação emitido
por peritos independentes. Tais incorporações não modificaram as atividades descritas no
parágrafo anterior.
Os montantes dos acervos líquidos incorporados pela Sociedade, levantados na data-base 31
de janeiro de 2004, foram de R$104.951 referentes à Natura Empreendimentos S.A. e
R$75.716 referentes à Natura Participações S.A.
Na contabilização dos ajustes das incorporações dos acervos líquidos foram consideradas as
eliminações dos saldos a pagar e a receber existentes entre as empresas incorporadas e a
Sociedade, bem como foram considerados os investimentos societários e os patrimônios
líquidos de acordo com o requerido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil.
Decorrentes do mencionado anteriormente, foram absorvidos os passivos da Natura
Empreendimentos S.A. e Natura Participações S.A. nos montantes de R$23.367 e R$29.235,
respectivamente.

2.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições contidas na Lei
das Sociedades por Ações e nas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
Até 31 de dezembro de 1995 a legislação societária brasileira estabelecia uma metodologia
simplificada para contabilização dos efeitos inflacionários apurados até aquela data. Essa
metodologia, denominada correção monetária de balanço, consistia na correção das contas
do ativo permanente (investimentos, imobilizado e diferido) e do patrimônio líquido
utilizando índices divulgados pelo Governo Federal. O efeito líquido da correção monetária
era contabilizado nas demonstrações do resultado em uma conta específica denominada
“Correção monetária de balanço”. Essa correção monetária foi vedada pela Lei nº 9.249, de
26 de dezembro de 1995, a partir do exercício iniciado em 1º de janeiro de 1996.
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Para fins de apresentação de relatórios no Brasil, a Sociedade também emite as suas
demonstrações financeiras consolidadas de acordo com os princípios contábeis geralmente
aceitos no Brasil.
As demonstrações financeiras consolidadas anexas são uma tradução e adaptação das
originais emitidas no Brasil, com base nos princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.
Foram feitas certas reclassificações, modificações e mudanças de terminologia com a
finalidade de torná-las mais conformes com as práticas contábeis vigentes de acordo com os
princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América.
Algumas nomenclaturas e agrupamentos de contas, no balanço patrimonial e nas
demonstrações do resultado, das origens e aplicações de recursos e do fluxo de caixa, foram
alterados em relação ao ano anterior, para melhor classificação e apresentação. Essas
alterações abrangeram, inclusive, o ano 2004, com o objetivo de se preservar a comparação
entre os exercícios. Cabe ressaltar, no entanto, que essas alterações não resultaram em
mudança nos saldos dos grupos, tampouco nos totais gerais.
3.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Resultado das operações
Apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios.
b) Aplicações financeiras
Representadas por investimentos temporários de alta liquidez, registrados ao custo,
acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços.
c) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Constituída com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber, sendo
considerada suficiente para cobrir eventuais perdas.
d) Estoques
Registrados pelo custo médio de aquisição ou produção, ajustados ao valor de mercado e
das eventuais perdas, quando aplicável.
e) Imobilizado
Representado pelo custo de aquisição corrigido monetariamente até 31 de dezembro de
1995 e acrescido de juros capitalizados durante o período de construção, quando
aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear, que leva em consideração as
taxas determinadas de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens, conforme
demonstrado na nota explicativa nº 12.
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f) Ágio
A Sociedade registra a compra de participação em outra empresa pelo seu valor contábil.
A diferença entre a participação proporcional da Sociedade no valor contábil do
patrimônio líquido adquirido e o preço de compra é registrada como ágio. O ágio é
geralmente amortizado pelo método linear, com base na rentabilidade futura da empresa
adquirida, quando aplicável (conforme nota explicativa nº 11).
g) Diferido
Representado pelo ágio gerado na incorporação de ações da Natura Empreendimentos
S.A., pela Natura Participações S.A., deduzido da provisão para preservação da
distribuição de dividendos futuros, conforme descrito na nota explicativa nº 13.
h) Passivos circulante e exigível a longo prazo
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até as datas
dos balanços.
i) Imposto de renda e contribuição social
A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota de 15%, acrescida do
adicional específico de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$240. A contribuição
social foi constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável. O imposto de renda e a
contribuição social diferidos registrados no ativo circulante e no realizável a longo prazo
decorrem de despesas apropriadas ao resultado, entretanto, indedutíveis
temporariamente. Adicionalmente, foram constituídos o imposto de renda e a
contribuição social diferidos sobre os saldos de prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social.
Considerando as disposições da Deliberação CVM nº 273/98 e Instrução CVM
nº 371/02, os impostos diferidos estão registrados pelos valores prováveis de realização.
Os detalhes estão divulgados na nota explicativa nº 9.
j) Empréstimos e financiamentos
Atualizados pelas variações cambiais, monetárias e encargos financeiros incorridos até
as datas dos balanços, conforme previsto contratualmente, demonstrados na nota
explicativa nº 14.
k) Provisão para contingências
Atualizada até as datas dos balanços pelo montante provável de perda, observada a
natureza de cada contingência e apoiada na opinião dos advogados da Sociedade. Os
fundamentos e a natureza das provisões para contingências estão descritos na nota
explicativa nº 16.
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l) Operações de “swap” e “forward”
Os valores nominais das operações de “swap” e “forward” não são registrados no
balanço patrimonial. Os resultados líquidos não realizados dessas operações são
registrados pelo regime de competência dos exercícios, conforme demonstrado nas notas
explicativas nº 22.b) e 22.d).
m) Receitas e despesas financeiras
Representam juros e variações monetárias e cambiais decorrentes de aplicações
financeiras, depósitos judiciais e empréstimos e financiamentos.
n) Juros sobre o capital próprio
Para fins societários, os juros sobre o capital próprio estão demonstrados como
destinação do resultado diretamente no patrimônio líquido. Para fins fiscais, estes foram
tratados como despesa financeira, reduzindo a base de cálculo do imposto de renda e da
contribuição social.
o) Lucro por ação
Calculado com base na quantidade de ações, excluindo as ações em tesouraria, nas datas
de encerramento dos balanços.
p) Estimativas contábeis
A preparação de demonstrações contábeis requer o uso, pela Administração da
Sociedade, de estimativas e premissas que afetam os saldos ativos e passivos, a
divulgação de contingências ativas e passivas na data-base e o registro das receitas e
despesas dos exercícios. Como o julgamento da Administração envolve a determinação
de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros, os resultados reais
eventualmente podem divergir dessas estimativas.
4.

CRITÉRIOS DE CONSOLIDAÇÃO
As demonstrações contábeis consolidadas foram elaboradas em conformidade com os
critérios de consolidação previstos pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e pelas
instruções normativas e deliberações da CVM, abrangendo as demonstrações contábeis da
Sociedade e de suas controladas diretas e indiretas, conforme a seguir:
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Participação - %
2005
2004
Participação direta:
Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda.
Natura Cosméticos S.A. - Chile
Natura Cosméticos S.A. - Peru
Natura Cosméticos S.A. - Argentina
Natura Brasil Cosmética Ltda. - Portugal
Commodities Trading S.A. - Uruguai
Nova Flora Participações Ltda.
Natura Inovação e Tecnologia de Produtos Ltda.
Natura Europa SAS
Natura Cosméticos S.A. - México
Natura Cosméticos C.A. - Venezuela

99,82
99,96
99,93
95,00
99,99
100,00
99,99
100,00
99,99
99,00

99,76
99,96
99,85
99,99
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
-

Participação indireta:
Natura Logística e Serviços Ltda.
Flora Medicinal J. Monteiro da Silva Ltda.
Ybios S.A. (consolidação proporcional - controle conjunto)

99,99
100,00
33,33

99,99
100,00
31,93

Na elaboração das demonstrações contábeis consolidadas, foram utilizadas demonstrações
encerradas na mesma data-base e consistentes com as práticas contábeis descritas na nota
explicativa nº 3. Foram eliminados os investimentos na proporção da participação da
investidora nos patrimônios líquidos e nos resultados das controladas, os saldos ativos e
passivos, as receitas e despesas e os resultados não realizados, líquidos de imposto de renda
e contribuição social, decorrentes de operações entre as empresas. Nas empresas controladas
pela Sociedade foram destacadas as participações dos acionistas minoritários. As
demonstrações contábeis das controladas sediadas no exterior foram convertidas para reais
com base nas taxas correntes das moedas estrangeiras vigentes na data das respectivas
demonstrações contábeis.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2005, a Sociedade adquiriu participação,
pelo valor nominal, na Natura Cosméticos S.A. - México, reiniciou as atividades na Natura
Cosméticos C.A. - Venezuela e encerrou as operações da Commodities Trading S.A. Uruguai.
As atividades das controladas diretas e indiretas são como segue:
• Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda.: suas atividades concentram-se,
preponderantemente, na industrialização e comercialização dos produtos da marca Natura
para a Natura Cosméticos S.A. - Brasil, Natura Cosméticos S.A. - Chile, Natura
Cosméticos S.A. - Peru, Natura Cosméticos S.A. - Argentina, Natura Cosméticos S.A. México e Natura Europa SAS.
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• Natura Cosméticos S.A. - Chile, Natura Cosméticos S.A. - Peru, Natura Cosméticos S.A.
- Argentina, Natura Cosméticos C.A. - Venezuela (atualmente encontra-se em fase pré-operacional), Natura Brasil Cosmética Ltda. - Portugal (atualmente encontra-se sem
atividade) e Commodities Trading S.A. - Uruguai (controlada encerrada em maio de
2005): suas atividades são uma extensão das atividades desenvolvidas pela controladora
Natura Cosméticos S.A. - Brasil.
• Nova Flora Participações Ltda.: suas atividades restringem-se à participação societária na
controlada Flora Medicinal J. Monteiro da Silva Ltda.
• Natura Inovação e Tecnologia de Produtos Ltda.: suas atividades concentram-se em
desenvolvimento de produtos e tecnologias e pesquisa de mercado.
• Natura Europa SAS: suas atividades concentram-se na compra, venda, importação,
exportação e distribuição de cosméticos, fragrâncias em geral e produtos de higiene e
saúde.
• Natura Cosméticos S.A. - México: suas atividades concentram-se na compra, venda,
importação, exportação, comercialização, distribuição e armazenamento de cosméticos,
fragrâncias em geral e produtos de higiene e saúde.
• Natura Logística e Serviços Ltda.: suas atividades concentram-se na prestação de
serviços administrativos e logísticos.
• Flora Medicinal J. Monteiro da Silva Ltda.: suas atividades referiam-se à comercialização
de produtos fitoterápicos e fitocosméticos de sua própria marca. Atualmente encontra-se
sem atividades.
• Ybios S.A. - Suas atividades concentram-se na pesquisa, na gestão, no desenvolvimento
de projetos, produtos e serviços voltados para área de biotecnologia, podendo, inclusive,
firmar acordos e parcerias com universidades, fundações, empresas, cooperativas e
associações, entre outras entidades públicas e privadas, na prestação de serviços na área
de biotecnologia e na participação em outras sociedades.
5.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS
2005

2004

Certificados de Depósitos Bancários - CDBs
Fundos de investimento

325.231 165.583
8.978 36.437
334.209 202.020

Longo prazo (Nota 16.i)
Curto prazo

3.968
330.241 202.020
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Em 31 de dezembro de 2005 os CDBs estão sendo remunerados por taxas que variam entre
100% e 102,5% do Certificado de Depósito Interbancário - CDI (100% e 101,8% em 31 de
dezembro de 2004), e a participação no total da carteira de investimentos é de 97,31%
(81,96% em 31 de dezembro de 2004). As aplicações em fundos de investimentos estão
sendo remuneradas por taxas que variam entre 101,64% e 101,92% do CDI (99,5% e
105,5% em 31 de dezembro de 2004).
6.

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
2005
Contas a receber de clientes
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

7.

2004

337.104 265.048
(20.840) (14.982)
316.264 250.066

ESTOQUES
2005
Produtos acabados
Matérias-primas e materiais de embalagem
Material promocional
Produtos em elaboração
Provisão para perdas na realização dos estoques

8.

2004

88.468
57.105
66.165
62.327
7.976
9.308
6.037
7.617
(16.339) (14.396)
152.307 121.961

IMPOSTOS A RECUPERAR
2005

2004

ICMS a compensar sobre aquisição de ativos fixos
ICMS a compensar sobre aquisição de insumos
IRPJ a compensar
Contribuição social a compensar
COFINS a compensar
PIS/COFINS/CSLL - retidos na fonte
PIS a compensar
IRRF a compensar
Outros

11.581 5.194
6.946
935
3.580 8.984
3.091 1.420
2.025
98
860 1.896
671
776
4.011 3.479
33.541 22.006

Longo prazo
Curto prazo

9.574 3.848
23.967 18.158

Os créditos de ICMS sobre aquisição de ativos fixos são compensados à razão de 1/48 avos,
conforme determinado pela legislação vigente.
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9.

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a) Diferido
Os valores de imposto de renda (IRPJ) e contribuição social (CSLL) diferidos,
registrados nas demonstrações contábeis, são provenientes de diferenças temporárias
(Sociedade e suas controladas) e prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social
(nas controladas). Esses créditos estão mantidos no ativo circulante e no realizável a
longo prazo, considerando a expectativa de realização com base em projeções de
geração de lucros tributáveis, observando o limite de 30% para compensação anual, de
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social conforme legislação vigente. Os
valores são demonstrados a seguir:

Curto prazo:
Prejuízos fiscais e base negativa de contribuição
social
Diferenças temporárias:
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(Nota 6)
Provisão para perdas nos estoques (Nota 7)
Provisão para perdas em contratos de “swap” e
“forward” (Notas 22.b) e 22.d))
Provisões diversas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Longo prazo:
Prejuízos fiscais e base negativa de contribuição
social
Diferenças temporárias:
Provisão para contingências (Nota 16)
Provisões diversas
Imposto de renda e contribuição social diferidos

2005

2004

1.089

691

6.952
5.555

4.829
4.895

919
11.242
25.757

2.087
9.128
21.630

375

2.032

27.809
1.140
29.324

18.399
870
21.301

Os valores registrados no realizável a longo prazo possuem prazos estimados de
realização conforme demonstrado a seguir:
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2004

- 1.644
19.850 3.207
2.146 9.796
5.571 6.654
1.757
29.324 21.301
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b) Corrente
Reconciliação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido:
2005

2004

Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
531.629
387.395
Imposto de renda e contribuição social à
alíquota de 34%
(180.753) (131.714)
Reversão de provisão para preservação
da distribuição de dividendos futuros
(Nota 13)
49.933
41.611
Juros sobre o capital próprio (Nota 19.d))
11.630
10.011
Incentivos fiscais (doações)
2.268
2.089
Diferenças permanentes
(1.932)
(3.203)
Prejuízos gerados nas controladas
(15.952)
(6.317)
Outros
59
421
Imposto de renda e contribuição social:
despesas líquidas
(134.747) (87.102)
Imposto de renda e contribuição social:
parcelas correntes
Imposto de renda e contribuição social:
parcelas diferidas
Imposto de renda e contribuição social:
despesas líquidas

(146.897)

(96.736)

12.150

9.634

(134.747)

(87.102)
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10. VALORES A RECEBER DE ACIONISTAS
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 ações, foram concedidos financiamentos,
no montante total de R$6.174, à 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 ações ordinárias de emissão da Natura Empreendimentos S.A. e Natura
Participações S.A. Na reorganização societária ocorrida em março de 2004, essas ações
foram trocadas por ações ordinárias de emissão da Natura Cosméticos S.A. A amortização
dos financiamentos, que montam a R$2.493 em 31 de dezembro de 2005 (R$4.823 em 31 de
dezembro de 2004), é feita com a totalidade dos dividendos e juros sobre o capital próprio,
distribuídos pela Sociedade, a esses diretores. Em 31 de dezembro de 2005, o saldo dos
valores a receber de acionistas, registrado no realizável a longo prazo, é de R$130 (R$172
em 31 de dezembro de 2004).
11. INVESTIMENTOS
2005
Investimentos em controladas
Ágio na aquisição de investimento - Nova Flora
Amortização do ágio - Nova Flora
Ágio na aquisição de investimento - Natura Europa
Outros

2004

8.015
8.015
(8.015) (5.487)
5.753
6.179
8
5.761
8.707

O ágio gerado na aquisição feita pela controlada Nova Flora Participações Ltda., foi
totalmente amortizado no exercício de 2005, em virtude da baixa expectativa de
rentabilidade a partir do ano 2006. As obrigações relativas a essa controlada estão
devidamente refletidas nas demonstrações contábeis consolidadas.
O ágio gerado na compra da Natura Europa SAS está fundamentado na existência de ponto
comercial onde esta se localiza, conforme laudo de avaliação emitido por peritos
independentes com sustentação de se tratar de um ativo intangível, comercializável, que não
sofre perda de valor em virtude da passagem do tempo. A variação ocorrida no saldo, entre
31 de dezembro de 2004 e de 2005, deve-se exclusivamente aos efeitos da variação cambial
do período.
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12. IMOBILIZADO

Edifícios
Máquinas e equipamentos
Instalações
Veículos
Software
Terrenos
Moldes
Equipamentos de informática
Móveis e utensílios
Benfeitorias em propriedade
de terceiros
Adiantamentos a fornecedores
Imobilizado em andamento
Outros

Taxas
anuais de
depreciação - %

Custo
corrigido

2005
Depreciação
acumulada

Valor
residual

Custo
corrigido

2004
Depreciação
acumulada

Valor
residual

4
10
10
20
20
33
20
10

144.140
131.819
67.884
24.694
24.885
15.910
36.521
28.772
13.789

24.618
41.811
27.040
8.325
8.571
22.428
15.050
5.009

119.522
90.008
40.844
16.369
16.314
15.910
14.093
13.722
8.780

126.990
76.549
64.486
19.953
12.477
15.910
26.879
31.910
12.809

19.166
32.305
24.757
7.816
5.379
20.703
19.094
6.825

107.824
44.244
39.729
12.137
7.098
15.910
6.176
12.816
5.984

12
10

1.028
16.813
8.569
6.420
521.244

204
2.904
155.960

824
16.813
8.569
3.516
365.284

774
19.742
21.478
9.856
439.813

175
4.771
140.991

599
19.742
21.478
5.085
298.822

13. DIFERIDO
Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, em 5 de março de 2004 a Sociedade
incorporou a empresa Natura Participações S.A. que possuía ágio sobre o investimento na
então controlada Natura Empreendimentos S.A., no montante de R$1.028.041, e
correspondente provisão para preservação da distribuição de dividendos futuros no mesmo
valor. Esse ágio foi gerado pela incorporação das ações da Natura Empreendimentos S.A. na
Natura Participações S.A. em 27 de dezembro de 2000. A referida operação de incorporação
das ações foi aprovada pela Assembléia Geral de Acionistas realizada naquela data e os
valores estão fundamentados por laudo de avaliação econômica emitido por peritos
independentes.
Os valores estão demonstrados como segue:
2005
Ágio em investimentos
Provisão para preservação da distribuição de dividendos futuros

2004

758.792
905.655
(758.792) (905.655)
-

A provisão para preservação da distribuição de dividendos futuros, por ser integral, terá
como conseqüência a distribuição de benefícios fiscais da amortização do ágio a todos os
acionistas. O valor do ágio está sendo amortizado no prazo de sete anos.
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14. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Modalidade

Consolidado
2005
2004

BNDES - PROGEREN

69.890

-

BNDES

34.994

31.131

FINEP

32.050

36.545

Nota de Crédito à Exportação - NCE

31.641

-

BNDES - FINAME

12.115

Vencimento

Encargos

Junho de 2007

Juros de 3,5% a.a. + TJLP

Agosto de 2007 a
abril de 2010
Dezembro de 2008

Juros de 4,0% a.a. e 4,5% a.a. +
UMBNDES (*)
Juros de 3,0% a.a. + TJLP

Abril de 2008

Juros de 104,7% do CDI

3.768

Janeiro de 2006 a
abril de 2010

Juros de 4,5% a.a. + TJLP

6.775

6.706

Janeiro de 2006

Empréstimos (repasse “International
Finance Corporation - IFC”)

-

26.654

Resolução no 2.770 e conta garantida

-

27.828

Dezembro de 2011
(liquidado em
junho de 2005)
Maio de 2005

Juros de 9,5% a.a. + variação cambial
(pesos argentinos)
Juros de 6,1% a.a. + LIBOR semestral
+ variação cambial (dólar norte-americano)
Juros de 105% do CDI

BNDES - POC (***)

-

297

Fevereiro de 2005

Juros de 4,5% a.a. + TJLP

Empréstimos - Chile

-

372

Julho de 2005

Empréstimos - França

-

1.088

Maio de 2006

Juros de 5,0% a.a. + variação cambial
(pesos chilenos)
Juros de 3,7% a.a. + variação cambial
(euro)

Total

187.465

134.389

Curto prazo
Longo prazo

68.309
119.156

62.407
71.982

Empréstimos - Argentina

(*)

Garantias
Fiança bancária e aval da Indústria
e Comércio de Cosméticos Natura
Ltda.
Hipoteca (**) e aval da Natura
Cosméticos S.A.
Aval, notas promissórias e
recebíveis da Natura Cosméticos
S.A.
Nota promissória e aval da Natura
Cosméticos S.A.
Alienação fiduciária, aval da
Natura Cosméticos S.A. e notas
promissórias
Aval da Natura Cosméticos S.A.
Nota promissória e aval da Natura
Cosméticos S.A.
Notas promissórias e aval da
Natura Cosméticos S.A
Aval, nota promissória e recebíveis
da Natura Cosméticos S.A.
Aval da Natura Cosméticos S.A.
Aval da Natura Cosméticos S.A.

UMBNDES - Unidade Monetária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

(**) Os financiamentos em moeda nacional oriundos do BNDES estão garantidos principalmente pela unidade de Cajamar.
(***) POC - Proposta de Operação de Crédito.
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Os vencimentos do exigível a longo prazo estão demonstrados como segue:

2006
2007
2008
2009
2010
2011

2005

2004

61.895
49.107
6.276
1.878
119.156

25.359
21.714
13.470
3.847
3.790
3.802
71.982

2005

2004

15. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

ICMS
Imposto de renda
Contribuição social
IRRF
COFINS
PIS/COFINS/CSLL (Lei nº 10.833/03)
PIS
IPI
Outras

58.184 48.650
12.234
159
4.718
3.048 4.084
2.166 4.424
1.606 1.095
826
960
431
6.303 2.579
89.085 62.382

16. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
A Sociedade é parte em ações judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível e em
processos administrativos de natureza tributária. A Administração acredita, apoiada na
opinião e nas estimativas de seus advogados e consultores legais, que a provisão para
contingências é suficiente para cobrir perdas prováveis.
Os saldos das provisões para contingências são os seguintes:
2005
Tributária
Trabalhista
Cível

2004

76.789 53.190
5.118 3.244
8.692 3.125
90.599 59.559
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Contingências tributárias
As contingências tributárias provisionadas são compostas pelos processos a seguir
relacionados:
2005
IPI alíquota zero (a)
PIS semestralidade - Decretos-lei nº 2.445/88 e
nº 2.449/88 (b)
Dedutibilidade da CSLL (Lei nº 9.316/96) (c)
Multas moratórias sobre tributos federais recolhidos em
atraso (d)
Auto de infração IPI - honorários advocatícios (e)
Correção UFIR sobre tributos federais
(IRPJ/CSLL/ILL) (f)
Auto de infração INSS (g)
Crédito de IPI sobre aquisições de ativo
imobilizado e material de uso e consumo (h)
IPI - execução fiscal (i)
Auto de infração IRPJ-1990 (j)
Honorários advocatícios e outros

2004

15.814 13.604
14.267 12.370
5.901 8.057
5.859
5.717

-

4.976
4.944

4.814
4.371

4.325
3.773 3.353
2.448
8.765 6.621
76.789 53.190

(a) Refere-se a créditos de IPI sobre matérias-primas e materiais de embalagem adquiridos
com alíquota zero e isenção. A Sociedade impetrou mandado de segurança e obteve
liminar concedendo o direito ao crédito.
(b) Refere-se à compensação do PIS pago na forma dos Decretos-lei nº 2.445/88 e
nº 2.449/88, no período de 1988 a 1995, com impostos e contribuições federais devidos
em 2003 e 2004. O recurso voluntário da controladora foi julgado favoravelmente ao
contribuinte pela 1a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes, em sessão de 12 de
setembro de 2005, que por maioria de votos afastou suposta decadência do direito de
compensação e por unanimidade reconheceu a inconstitucionalidade dos decretos-lei
determinando que a base de cálculo seja o faturamento do sexto mês anterior ao da
ocorrência do fato gerador, sem correção monetária. A Sociedade aguarda a publicação
e a intimação do Acórdão.
(c) Refere-se à contingência de contribuição social sobre o lucro líquido discutida em
mandado de segurança que questiona a constitucionalidade da Lei nº 9.316/96 que
proibiu a dedutibilidade da CSLL da sua própria base de cálculo e da base de cálculo do
IRPJ. Parte da contingência, no montante de R$3.787 (R$3.245 em 31 de dezembro de
2004), encontra-se depositada judicialmente.
(d) Refere-se à incidência de multa moratória no recolhimento em atraso de tributos
federais, cuja expectativa de perda, conforme opinião dos advogados, foi alterada para
provável, em virtude de recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça com
relação ao mérito.
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(e) Refere-se aos honorários advocatícios para defesa do auto de infração lavrado em
novembro de 2005 pela Secretaria da Receita Federal, em que se discute a base de
cálculo do IPI nas operações realizadas com empresas interdependentes. A opinião dos
advogados é de que a possibilidade de perda é remota.
(f) Refere-se à contingência da incidência da correção monetária pela UFIR dos tributos
federais (IRPJ/CSLL/ILL) do ano 1991, discutida em mandado de segurança. O valor
envolvido nessa contingência encontra-se depositado judicialmente.
(g) Refere-se à contingência de contribuição previdenciária exigida em autos de infração
lavrados pelo INSS, em processo de fiscalização, que exigiu da Sociedade, na qualidade
de contribuinte solidária, valores de contribuição devidos na contratação de serviços
prestados por terceiros. Os valores são discutidos na ação anulatória de débito fiscal e
encontram-se depositados judicialmente.
(h) A controlada Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. discute, através de
mandados de segurança, o direito ao crédito de IPI nas aquisições de bens para o ativo
imobilizado e de materiais de consumo. Em razão dos atuais precedentes desfavoráveis
nos Tribunais Regionais Federais, a opinião dos advogados com relação ao risco de
perda foi alterada para provável.
(i) Refere-se à execução fiscal através da qual se pretende cobrar o IPI referente ao mês de
julho de 1989 quando da equiparação dos estabelecimentos comerciais atacadistas a
estabelecimento industrial pela Lei nº 7.798/89. O processo encontra-se no Tribunal
Regional Federal da 3a Região (SP) para julgamento do recurso de apelação da
executada. Os valores envolvidos nessa execução fiscal encontram-se garantidos através
de bloqueio de aplicação financeira de empresa coligada, no montante de R$3.968.
(R$3.337 em 31 de dezembro de 2004).
(j) Refere-se a auto de infração lavrado pela Secretaria da Receita Federal exigindo o
pagamento de imposto de renda sobre o lucro decorrente de exportações incentivadas,
ocorridas no ano-base 1989, à alíquota de 18% (Lei nº 7.988, de 29 de dezembro de
1989) e não 3% conforme era determinado pelo artigo 1o do Decreto-lei nº 2.413/88, no
qual a Sociedade se fundamentou para efetuar os recolhimentos na época.
Contingências trabalhistas
Em 31 de dezembro de 2005 a Sociedade é parte em 267 reclamações trabalhistas movidas
por ex-colaboradores e terceiros (163 em 31 de dezembro de 2004), cujos pedidos se
constituem em pagamentos de verbas rescisórias, adicionais salariais, horas extras e verbas
devidas em razão da responsabilidade subsidiária.
Contingências cíveis
As contingências provisionadas são compostas pelas ações a seguir relacionadas:
2005

Diversas ações cíveis (a)
Ações cíveis e honorários advocatícios - Flora Medicinal (b)

2004

2.043 2.096
6.649 1.029
8.692 3.125
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(a) Em 31 de dezembro de 2005 a Sociedade é parte em 760 ações e procedimentos cíveis
(571 em 31 de dezembro de 2004), no âmbito da justiça cível, do juizado especial cível e
do PROCON, movidas por Consultoras, consumidores, fornecedores e ex-colaboradores,
sendo a maioria referente a pedidos de indenização.
(b) A Sociedade é parte em ações, cíveis movidas por ex-cotista da controlada indireta Flora
Medicinal, que têm por objeto a apuração de eventuais haveres e a satisfação de créditos
alegadamente devidos por conta da retirada do ex-cotista. Com a fase pericial concluída
em quatro das cinco ações cíveis, foi possível mensurar os valores envolvidos, muito
embora não tenha ocorrido nenhuma decisão, mesmo em 1a instância.
Depósitos judiciais
Os depósitos judiciais, que representam ativos restritos da Sociedade, são relacionados a
quantias depositadas e mantidas em juízo até a solução dos litígios a que estão relacionadas.
Os saldos desses créditos, que em 31 de dezembro de 2005 representavam R$29.477
(R$24.256 em 31 de dezembro de 2004) - consolidado, estão classificados sob a rubrica
“Depósitos judiciais” no ativo realizável a longo prazo.
Perdas possíveis
A Sociedade possui ações de natureza tributária, cível e trabalhista, envolvendo risco de
perda classificado pela Administração e seus advogados e consultores legais como possível,
e são compostas pelos seguintes processos, para os quais não há provisão constituída:

Tributárias:
Ação anulatória de débito fiscal de INSS (a)
Compensação 1/3 da COFINS - Lei nº 9.718/98 (b)
Auto de infração - preço de transferência, em
contratos de mútuo com empresa ligada do exterior (c)
Crédito de IPI sobre aquisições de ativo imobilizado e
material de uso e consumo (d)
Outras

Cíveis
Trabalhistas

2005

2004

4.750
3.902

4.199
-

1.239

1.707

- 9.245
663 2.860
10.554 18.011
9.489 7.799
5.388 19.094
25.431 44.904

(a) Ação movida pela Sociedade que pretende declarar a inexigibilidade do crédito fiscal
cobrado pelo INSS, através de auto de infração lavrado com o objetivo de exigir a
contribuição previdenciária sobre a ajuda de custo para a manutenção de veículos, paga
às promotoras de venda.
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(b) A Lei nº 9.718/98 aumentou a alíquota da COFINS de 2% para 3% e permitiu que esse
diferencial de 1% fosse compensado, durante 1999, com a contribuição social a recolher
do mesmo ano. A Sociedade e suas controladas, entretanto, impetraram, em 1999,
mandado de segurança e obtiveram liminar suspendendo a exigibilidade do crédito
tributário (diferença de 1% da alíquota) e autorizando o recolhimento da COFINS com
base na Lei Complementar nº 70/91, vigente até então. Em dezembro de 2000, tendo em
vista precedentes desfavoráveis do Poder Judiciário, a Sociedade e suas controladas
desistiram do processo e aderiram ao Programa REFIS, parcelando a dívida referente à
COFINS não recolhida no período. Com o recolhimento do tributo, a Sociedade e suas
controladas passaram a ter direito à compensação de 1% da COFINS com a
contribuição social, que foi feita no primeiro semestre de 2001. A Secretaria da Receita
Federal, no entanto, entende que o prazo para a compensação estava restrito ao ano-base
1999. O processo aguarda julgamento em 1a instância administrativa.
(c) Refere-se a auto de infração lavrado contra a Sociedade no qual a Secretaria da Receita
Federal exige IRPJ e CSLL sobre diferença de juros em contratos de mútuo com pessoa
jurídica vinculada no exterior. Em 12 de julho de 2004, foi apresentado pedido de
impugnação que ainda está pendente de julgamento.
(d) Em razão dos atuais precedentes nos Tribunais Regionais Federais, os advogados
revisaram as estimativas iniciais e avaliaram parte dessa contingência como risco
provável. Dessa forma, foi constituída provisão para fazer face a eventuais perdas (vide
relação de contingências tributárias provisionadas).
17. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES E ADMINISTRADORES NO LUCRO
A Sociedade concede participação nos lucros a seus colaboradores e administradores,
vinculada ao alcance de metas operacionais e objetivos específicos, estabelecidos e
aprovados no início de cada exercício. Em 31 de dezembro de 2005, foi registrado, a título
de participação nos lucros, o montante de R$35.171 (R$36.626 em 31 de dezembro de
2004), na rubrica “Salários, participações e encargos sociais”, no passivo circulante, em
contrapartida a “Participação dos colaboradores no lucro” e “Remuneração dos
administradores”, nas demonstrações consolidadas do resultado dos exercícios.
18. REMUNERAÇÃO DE ADMINSTRADORES E EXECUTIVOS
a) A remuneração total dos administradores da Sociedade está assim composta:
2005
Opções de Outorga
Remuneração
Saldo das opções Preço médio
Variável
(quantidade)
de exercício
Fixa
(*)
Total
(**)
(***)
Conselho de Administração
Diretores estatutários
Total

3.608
2.592
6.200

- 3.608
1.267 3.859
1.267 7.467

37.788
37.788

31,41
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2004
Opções de Outorga
Remuneração
Saldo das opções Preço médio
Variável
(quantidade)
de exercício
Fixa
(*)
Total
(**)
(***)
Conselho de Administração
Diretores estatutários
Total

2.364
3.396
5.760

- 2.364
1.324 4.720
1.324 7.084

32.423
32.423

22,06

b) A remuneração dos diretores não estatutários da Sociedade está assim composta:
2005
Remuneração
Variável
Fixa
(*)
Total
Diretores não estatutários

12.423

4.562

Opções de Outorga
Saldo das opções Preço médio
(quantidade)
de exercício
(**)
(***)

16.985

1.044.114

31,43

2004
Remuneração
Variável
Fixa
(*)
Total
Diretores não estatutários
(*)

7.405

3.097

10.502

Opções de Outorga
Saldo das opções Preço médio
(quantidade)
de exercício
(**)
(***)
1.105.329

22,42

Refere-se à participação no lucro.

(**) Refere-se ao saldo das opções maduras e não maduras, não exercidas, na data do
balanço.
(***) Refere-se ao preço médio ponderado de exercício da opção à época dos Programas de
Outorga, atualizado pela variação da inflação apurada pelo Índice de Preços ao
Consumidor - Amplo - IPC-A, até a data do balanço. A nota explicativa nº 20
apresenta o lucro líquido “pro forma” em 31 de dezembro de 2005 e de 2004, caso a
Administração da Sociedade optasse em reconhecer contabilmente os efeitos dos
planos, levando em consideração o prazo de maturidade e utilizando o método de
valor intrínseco (diferença entre o preço de mercado obtido em 31 de dezembro de
2005 e o valor da opção corrigido pelo IPC-A).
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19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Incorporação de empresas
Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 5 de março de 2004 foi deliberada a
incorporação pela Sociedade dos acervos líquidos das empresas Natura
Empreendimentos S.A. e Natura Participações S.A. com base em avaliação contábil
suportada por laudo de avaliação emitido por peritos independentes, conforme
mencionado na nota explicativa nº 1.
Os montantes dos acervos líquidos incorporados pela Sociedade foram de R$104.951
referentes à Natura Empreendimentos S.A. e R$75.716 referentes à Natura Participações
S.A., com base nos valores contábeis das referidas empresas, conforme mencionado na
nota explicativa nº 1.
b) Capital social
Em 31 de dezembro de 2003 o capital social era de R$56.387, dividido em 25.000 ações
ordinárias sem valor nominal e 10.955 ações preferenciais sem valor nominal.
Em 2 de março de 2004, os acionistas, reunidos em Assembléia Geral Extraordinária,
deliberaram: (i) capitalizar os créditos resultantes do resgate das debêntures
subordinadas de sua titularidade e da remuneração líquida das debêntures até 31 de
janeiro de 2004; e (ii) desdobrar as ações de emissão da Sociedade na proporção de
2.099 ações para cada ação já existente. Os créditos capitalizados eram no valor total de
R$238.569 e foram aplicados na constituição de uma reserva de capital no valor de
R$100.000 e em um aumento de capital no valor de R$138.569, mediante a emissão de
3.299 novas ações ordinárias ao preço de emissão de R$72,3 mil por ação, as quais
foram subseqüentemente desdobradas, na proporção de 2.099 ações para cada ação já
existente, resultando em um capital social de R$194.956, dividido em 59.399.601 ações
ordinárias e 22.994.545 ações preferenciais. Em Assembléia Geral Extraordinária de 5
de março de 2004, os acionistas aprovaram, entre outras matérias:
b.1) Incorporar as empresas Natura Participações S.A. e Natura Empreendimentos S.A.,
ambas controladoras da Sociedade naquela época.
b.2) Cancelar as ações da Sociedade detidas pelas controladoras incorporadas.
b.3) Alterar, conseqüentemente, o Estatuto Social, passando a ser R$196.371, dividido
em 83.266.061 ações.
No primeiro trimestre de 2004, o montante de R$7.058 foi deduzido da reserva legal,
constituída em exercícios anteriores, para absorver o prejuízo incorporado via acervo
líquido da Natura Empreendimentos S.A. e da Natura Participações S.A., que excedeu a
reserva de retenção de lucros.
Em 24 de maio de 2004, em Reunião do Conselho de Administração, foi deliberado o
aumento de capital da Sociedade, dentro do limite do capital autorizado, em virtude do
exercício do direito de conversão das debêntures de emissão da Sociedade,
integralmente subscritas pelo BNDES Participações S.A., em ações ordinárias da
Sociedade, conforme previsto na Escritura Particular de Emissão de Debêntures
Nominativas Conversíveis em Ações Ordinárias, datada de 23 de fevereiro de 2001.
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Conseqüentemente, foram subscritas 2.172.550 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal, totalizando R$34.391, passando o capital social da Sociedade de R$196.371,
dividido em 83.266.061 ações ordinárias, para R$230.762, dividido em 85.438.611
ações ordinárias.
Em 31 de dezembro de 2005 e de 2004, o capital social da Sociedade é de R$230.762.
O capital subscrito e integralizado está representado por 85.438.611 ações ordinárias
sem valor nominal, nessas datas. A Sociedade está autorizada a aumentar o capital
social até o limite de 4.995.964 ações ordinárias sem valor nominal, das quais 2.172.550
foram subscritas em 24 de maio de 2004, remanescendo o saldo de 2.823.414 ações
ordinárias.
c) Valores a receber de acionistas
No exercício de 2004 o montante de R$3.029 foi reclassificado da rubrica “Valores a
receber de acionistas” para a rubrica “Ações em tesouraria” até que seja integralizado.
Os detalhes estão divulgados na nota explicativa nº 10.
d) Juros sobre o capital próprio
A Administração da Sociedade, em reuniões do Conselho de Administração, nos dias 28
de abril, 27 de julho e 23 de novembro de 2005, propôs o pagamento de juros sobre o
capital próprio, nos termos do Estatuto Social, da Deliberação CVM nº 207/96 e da Lei
nº 9.249/95. Em 31 de dezembro de 2005, o valor bruto, registrado, de juros sobre o
capital próprio é de R$34.205 (R$29.442 em 31 de dezembro de 2004) e foi calculado
observando-se os limites legais, inclusive quanto ao dividendo mínimo obrigatório de
30% nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 e do Estatuto Social.
O imposto de renda na fonte no montante de R$5.131 (R$4.416 em 31 de dezembro de
2004) foi retido e recolhido pela Sociedade.
e) Política de distribuição de dividendos
Os acionistas terão direito a receber, em cada exercício social, dividendo mínimo
obrigatório de 30% sobre o lucro líquido, considerando, principalmente os seguintes
ajustes:
• Acréscimo das importâncias resultantes da reversão, no exercício, de reservas para

contingências, anteriormente formadas.
• Decréscimo das importâncias destinadas, no exercício, à constituição da reserva legal

e de reservas para contingências.
O Estatuto Social faculta à Sociedade o direito de levantar balanços semestrais e
intermediários e, com base neles, autoriza a distribuição de dividendos mediante
aprovação pelo Conselho de Administração.
Os dividendos e juros sobre o capital próprio - bruto, referentes aos resultados auferidos
no exercício de 2004, nos montantes de R$186.910 (R$2,204 por ação) e R$29.442
(R$0,347 por ação), respectivamente, foram aprovados na Assembléia Geral Ordinária
de 29 de março de 2005 e corresponderam a 72,1% do lucro líquido consolidado de
2004.
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Em 21 de fevereiro de 2006, o Conselho de Administração aprovou proposta a ser
submetida à Assembléia Geral Ordinária, que será realizada em 29 de março de 2006,
para pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio - bruto, referentes aos
resultados auferidos no exercício de 2005, nos montantes totais de R$285.237 (R$3,357
por ação) e R$34.205 (R$0,403 por ação), respectivamente, que correspondem a 80,5%
do lucro líquido consolidado de 2005. Desses montantes, já foram pagos, em 16 de
agosto de 2005, dividendos e juros sobre o capital próprio - bruto, referentes aos
resultados auferidos no primeiro semestre de 2005, no montante de R$90.434 e
R$13.383 (R$11.390, líquido do IRRF), respectivamente.
Os dividendos foram calculados conforme demonstrado a seguir:
Controladora
2005
2004
Lucro líquido do exercício
Reserva legal sobre o lucro (h)
Base de cálculo para os dividendos mínimos
Dividendos mínimos obrigatórios
Dividendo anual mínimo
Dividendos propostos
Juros sobre o capital próprio - líquido de IRRF
IRRF
Total de dividendos e juros sobre o capital próprio - bruto

397.357
397.357
30%
119.207
285.237
29.074
5.131
319.442

Valor excedente ao dividendo mínimo obrigatório

200.235 130.735

Dividendos por ação - R$
Juros sobre o capital próprio por ação - líquido - R$
Remuneração total por ação - líquida - R$

3,357
0,343
3,700

300.411
(15.021)
285.390
30%
85.617
186.910
25.026
4.416
216.352

2,204
0,296
2,500

f) Ações em tesouraria
Em 31 de dezembro de 2005, as ações ordinárias em tesouraria, que têm sido utilizadas
nos exercícios de opções dentro dos Programas de Outorga de Opções de compra ou
subscrição de ações, totalizavam 432.015 (651.849 em 31 de dezembro de 2004), a um
custo médio unitário de R$1,7801 (R$1,6970 em 31 de dezembro de 2004).
g) Ágio na emissão de ações
Refere-se ao ágio gerado na emissão das 3.299 ações ordinárias decorrente da
capitalização das debêntures no montante de R$100.000, conforme detalhes no item b)
anterior.
h) Reserva legal
Em face de o saldo da reserva legal, somado às reservas de capital ter ultrapassado 30%
do capital social, a Sociedade, em conformidade com o estabelecido no artigo 193 da Lei
das Sociedades por Ações, decidiu por não constituir a reserva legal sobre o lucro
líquido auferido no exercício de 2005.
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i) Reserva de retenção de lucros
Em 31 de dezembro de 2005 e de 2004 a reserva de retenção de lucros foi constituída
nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76 com o objetivo de aplicação em futuros
investimentos, nos montantes de R$77.915 e R$76.024, respectivamente. A retenção
referente ao exercício de 205 está fundamentada em orçamento de capital, que será
submetido à aprovação da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 29 de março
de 2006.

20. PROGRAMAS DE OUTORGA DE OPÇÕES DE AÇÕES
Em 1998, a extinta Natura Empreendimentos S.A. aprovou uma política de incentivo a
determinados diretores e gerentes das Empresas do Grupo, através do qual poderiam
adquirir e subscrever ações. Posteriormente, esse Programa foi assumido pela também
extinta Natura Participações S.A., mantendo-se inalteradas as bases gerais do Programa de
Outorga de Opções.
Em 5 de março de 2004, a Assembléia Geral de Acionistas da Natura Cosméticos S.A.
aprovou incorporar a Natura Empreendimentos S.A. e a Natura Participações S.A.,
assumindo completamente o Programa de Outorga de Opções. Como tornou-se uma
companhia aberta, a Natura Cosméticos S.A. alterou seu Programa de Outorga de Opção,
que teve como principais mudanças os critérios para fixação do preço da subscrição ou
compra e a obrigatoriedade de recompra das ações por parte da Sociedade, que deixou de
existir.
Posteriormente ao processo de abertura de capital, a Administração da Sociedade, reunida
em 26 de abril de 2004, alterou os referidos Programas, nos quais a Sociedade não tem mais
a obrigação de recomprar as ações adquiridas dentro do Programa. A Administração da
Sociedade também alterou o critério de determinação do preço de exercício das opções de
compra ou subscrição de ações, que passou a ser o preço médio de mercado das ações
ordinárias da Sociedade na BOVESPA nos últimos dez pregões que antecederem a data da
outorga das opções, tendo também determinado que tal preço de exercício continuará a ser
atualizado pelo IPC-A.
O Conselho de Administração reúne-se anualmente para, dentro das bases do Programa,
estabelecer o Plano, indicando os diretores e gerentes que receberão as opções e a
quantidade total a ser distribuída.
O plano de 2001 possuía prazo de três anos para o exercício das opções, ou seja, o
opcionista tinha o direito de exercer as opções à razão de 1/3 ao ano. Os planos de 2002,
2003, 2004 e 2005 possuem prazo de quatro anos para exercício das opções, sendo 50% ao
final do terceiro ano e 50% ao final do quarto ano, sendo o prazo máximo para o exercício
dois anos após o término do quarto ano.
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O saldo das opções em 31 de dezembro de 2005 é de 1.645.210 (1.795.620 em 31 de
dezembro de 2004) e está assim composto por plano:

Número de opções de
compra (em ações)
2001
2002
2003
2004
2005

12.294
407.260
680.899
329.433
215.324
1.645.210

Valor para exercício
corrigido pelo IPCA
até 31 de dezembro de
2005 - R$
19,56
27,15
15,21
37,43
80,31

Conforme já mencionado, a Sociedade, a partir da abertura de capital, não tem mais a
obrigação de recomprar as ações adquiridas dentro do programa, e, tendo em vista a não-obrigatoriedade de contabilização da provisão relativa ao Programa de Outorga de Opção,
conforme Ofício-Circular nº 01/04 da CVM, e não-adoção dessa prática pelas empresas de
capital aberto no Brasil, o montante de R$9.564, relativo a essa provisão, foi revertido em
30 de junho de 2004, tendo como contrapartida as contas de despesas administrativas no
montante de R$2.578 e lucros acumulados no montante de R$6.986. O montante de
R$6.986, contabilizado na conta “Lucros acumulados”, deve-se ao fato de a provisão ter
sido originada na empresa Natura Participações S.A. e recebida pela Natura Cosméticos
S.A. por meio de acervo líquido no processo de incorporação realizado em março de 2004,
conforme divulgado na nota explicativa nº 1, e, portanto, sem reflexo no resultado da
Sociedade.
Em 31 de dezembro de 2005, caso a Administração da Sociedade optasse em reconhecer
contabilmente os efeitos dos planos, levando em consideração o prazo de maturidade e
utilizando o método de valor intrínseco (diferença entre o preço de mercado obtido em 31 de
dezembro de 2005 e o valor da opção corrigido pelo IPCA), o lucro líquido “pro forma”,
consolidado, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2005 seria de R$364.152
(R$242.981 em 31 de dezembro de 2004), conforme demonstrado a seguir:
Consolidado
2005
2004
Lucro líquido do exercício - societário
Efeitos dos programas levando em consideração o prazo de
maturidade
Lucro líquido do exercício - “pro forma”

396.881

300.294

(32.729)
364.152

(57.313)
242.981

O lucro líquido “pro forma” inclui todos os efeitos estimados, para os acionistas,
decorrentes do provável exercício das opções.
Em 31 de dezembro de 2005, o preço de mercado unitário da ação era de R$102,98
(R$77,50 em 31 de dezembro de 2004).
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21. PLANO DE PENSÃO
A partir de 1º de agosto de 2004 a Sociedade implantou um plano de previdência
complementar na modalidade de contribuição definida, para todos os colaboradores
admitidos pela Sociedade e suas controladas no Brasil. Nos termos do regulamento desse
plano, o custeio é paritário, de modo que a parcela da Sociedade equivale a 60% daquela
efetuada pelo colaborador de acordo com uma escala de contribuição embasada em faixas
salariais, que variam de 1% a 5% da remuneração do colaborador. O plano está sendo
administrado pela Brasilprev Seguros e Previdência S.A. e as contribuições realizadas pela
Sociedade totalizaram R$3.037 no exercício findo em 31 de dezembro de 2005 (R$1.313 em
31 de dezembro de 2004).
22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) Considerações gerais
A Sociedade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos
registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades, bem
como a reduzir a exposição a riscos de mercado, de moeda e de taxa de juros. A
administração desses riscos, bem como dos respectivos instrumentos, é realizada por
meio de definição de estratégias, estabelecimento de sistemas de controle e determinação
de limites de exposição cambial.
As aplicações financeiras são substancialmente realizadas com base nas taxas de
remuneração efetivamente negociadas, visto que a Sociedade tem o objetivo de manter
tais investimentos até o momento do seu efetivo resgate. Tais aplicações refletem as
condições usuais de mercado nas datas dos balanços.
Os empréstimos e financiamentos são registrados com base nos juros contratuais de cada
operação.
b) Exposição cambial
A Sociedade tem contratado respectivamente, operações financeiras de “swap” e
“forward” (este somente 2004) visando à proteção a exposição de seus passivos contra a
variação cambial decorrente de contratos de financiamentos e atividades operacionais. A
política da Sociedade determina que sejam contratadas operações de “swap” para todas
as dívidas contraídas que expõem a Sociedade a riscos de exposição cambial. Essas
operações consistem em “swaps” entre duas taxas variáveis: moeda estrangeira e CDI.
Em 31 de dezembro de 2005 e de 2004, a Sociedade mantinha operações de “swap” e
“forward” (este somente para 2004) com instituições financeiras nos montantes de
R$7.242 e R$74.007, respectivamente. Essas operações resultaram em passivos de
R$2.703 e R$6.138, respectivamente, registrados no passivo circulante do consolidado.
A exposição cambial está preponderantemente indexada ao dólar norte-americano.
A Sociedade não opera com instrumentos financeiros derivativos com propósitos de
especulação.
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c) Exposição a taxa de juros
A Sociedade está exposta a flutuações 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
Em 31 de dezembro de 2005 e de 2004, os valores de mercado das disponibilidades,
aplicações financeiras e contas a receber e a pagar aproximam-se dos valores registrados
nas demonstrações contábeis devido à natureza de curto prazo destes. Os valores de
mercado dos empréstimos e financiamentos aproximam-se substancialmente dos valores
registrados nas demonstrações contábeis devido a esses instrumentos financeiros terem
taxas de juros variáveis.
Com relação às operações de “swap” e “forward” (este somente para 2004), os valores
contábeis e de mercado estão assim demonstrados:
Consolidado
2005
Valor Valor de
contábil mercado
Operações de “swap” e “forward”

2.703

2.775

2004
Valor Valor de
contábil mercado
6.138

6.494

A Sociedade, no encerramento de cada balanço, consulta o mercado financeiro e atualiza
o valor de mercado dos instrumentos financeiros.
e) Risco de crédito
As vendas da Sociedade são efetuadas para um grande número de Consultoras de
Vendas. A Sociedade administra o risco por meio de um rigoroso processo de concessão
de crédito.
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23. SEGUROS
A Sociedade adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração
de riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes pela
Administração, levando-se em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de
seus consultores de seguros. A cobertura dos seguros, em valores de 31 de dezembro de
2005, é assim demonstrada:
Itens
Complexo industrial/estoques

Veículos

Lucros cessantes

Tipo de cobertura
Quaisquer danos materiais a
edificações, instalações e
máquinas e equipamentos

Importância segurada

434.862

Incêndio, roubo e colisão para
954 veículos

25.171

Não-realização de lucros
decorrentes de danos materiais
em instalações, edificações e
máquinas e equipamentos de
produção

604.241

24. EVENTOS SUBSEQÜENTES
Em 21 de fevereiro de 2006, o Conselho de Administração aprovou proposta a ser
submetida à Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada em 29 de março de 2006,
para:
•

Emissão de 340.450 ações ordinárias (1.702.250 ações ordinárias, se aprovado o
desdobramento proposto conforme descrito a seguir), sem valor nominal, pela Sociedade,
dentro do limite de capital autorizado, a fim de atender ao exercício de 50% das opções
outorgadas aos Administradores e Colaboradores da Sociedade, assim como aos
Administradores e Colaboradores das sociedades controladas direta ou indiretamente pela
Sociedade, participantes do “Aditamento ao Plano de Outorga de Opção de Compra ou
Subscrição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia relativo ao Ano-calendário
2003”, aprovado pelo Conselho de Administração da Sociedade em 17 de maio de 2004,
com exclusão do direito de preferência para subscrição pelos demais acionistas da
Sociedade em face da sua destinação específica referida, anteriormente, nos termos do
disposto na parte final do parágrafo terceiro do artigo 171 da Lei n° 6.404/76. O preço de
integralização das ações emitidas e a serem subscritas, nos referidos termos, fixado de
acordo com o referido “Aditamento ao Plano de Outorga de Opção de Compra ou
Subscrição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia relativo ao Ano-calendário
2003”, corresponde, na presente data, a R$15,30, sujeito à atualização monetária pelo
IPC-A, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
até a data de efetiva subscrição, e deverá ser pago à vista, no ato da subscrição.
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•

Desdobramento das ações ordinárias, sem valor nominal, emitidas pela Sociedade, para
que cada uma ação atual passe a ser representada por cinco ações pós-desdobramento. O
desdobramento tem como objetivo adequar o valor de cotação das ações da Sociedade, a
fim de ampliar o acesso de investidores individuais ao mercado de valores mobiliários,
diversificar a composição acionária e aumentar a liquidez das ações da Sociedade. Em
decorrência do referido desdobramento, a quantidade de ações passará de 85.438.611
ações para 427.193.055 ações. Da mesma forma, o saldo do capital autorizado passará de
R$2.823.414 para R$14.117.070.

Em atendimento à Instrução Normativa n° 358 da CVM, de 3 de janeiro de 2002, a
Sociedade divulgou, no “site” da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (nas
Informações Periódicas Eventuais – IPE), em 21 de fevereiro de 2006, fato relevante
referente aos eventos descritos.
25. SUMÁRIO DAS DIFERENÇAS ENTRE AS PRÁTICAS CONTÁBEIS
ESTABELECIDAS PELA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA E OS
PRINCÍPIOS CONTÁBEIS GERALMENTE ACEITOS NOS ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRIDA (U.S. GAAP)
As práticas contábeis adotadas pela Sociedade estão em conformidade com as práticas
contábeis emanadas da Legislação Societária Brasileira (“Legislação Societária”). As
práticas contábeis que diferem do U.S. GAAP estão descritas abaixo:
a) Capitalização de juros
Pela Legislação Societária, juros e variação monetária e cambial de financiamentos
vinculados a obras em andamento são capitalizados no saldo de ativos e creditados à
conta de despesa com juros e variação monetária e cambial.
Para U.S. GAAP, de acordo com a norma SFAS (“Statement of Financial Accounting
Standards”) No. 34, “Capitalização de Juros”, os juros sobre empréstimos são
capitalizados como parte do custo de certos ativos desde que tais empréstimos não
ultrapassem o valor das obras em andamento. O crédito reflete-se como uma redução das
despesas com juros. O montante de juros capitalizados exclui ganhos e perdas cambiais
sobre empréstimos em moeda estrangeira.
O ajuste para fins de U.S. GAAP está relacionado à amortização de capitalizações,
acumuladas, referentes a exercícios anteriores.
b) Correção monetária de 1996 e 1997
Conforme mencionado na nota explicativa n° 2, a Sociedade deixou de registrar no seu
balanço os efeitos da inflação em 31 de dezembro de 2005. A partir de 1° de janeiro de
1996, todos os valores referentes a ativos e passivos não monetários foram registrados
pelo custo histórico. Pelo U.S. GAAP, o Brasil ainda era considerado uma economia
super inflacionária até 1° de julho de 1997 e, conseqüentemente, a Sociedade continuou
a registrar os efeitos da inflação, usando como indexador o Índice Geral de Preço (IGPM) até 1997.
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O ajuste de U.S. GAAP representa a amortização da correção monetária do ativo
imobilizado, resultado da inflação registrada no balanço entre o período de 1996 e 1997.
c) Itens registrados diretamente no patrimônio líquido
A Legislação Societária requer que certos itens referentes a entidades outras que não os
acionistas da sociedade sejam contabilizados diretamente no Patrimônio Líquido. Para
U.S. GAAP, estes itens são contabilizados no resultado do exercício. O ajuste para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2005 está demonstrado na nota explicativa n°
25.m) – “Reconciliação do lucro líquido”.
d) Reversão dos dividendos propostos
Para a Legislação Societária, os dividendos propostos são registrados nas demonstrações
financeiras antes mesmo da aprovação na Assembléia Geral dos Acionistas. Para U.S.
GAAP, os dividendos só são registrados após a formalização da aprovação pela
Assembléia Geral dos Acionistas.
e) Receita (despesa) com juros
Conforme a Legislação Societária, os juros devem ser incluídos como parte de receitas
operacionais. De acordo com o U.S. GAAP, a receita (despesa) com juros deve ser
registrada como resultado não operacional.
f) Stock option plan
De acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, a Sociedade não
contabiliza o impacto do plano de opções de ações nas suas demonstrações financeiras.
Antes de março de 2004, segundo o U.S. GAAP, a Sociedade contabilizava o seu plano
de opções de ações fazendo uma provisão para pagamento no valor do plano em cada
final de período de acordo com a SFAS nº 123, “Accounting for Stock-based
Compensation”. A partir da data da oferta pública inicial, as opções de ações não são
mais um passivo da Sociedade e, conseqüentemente, a Sociedade começou a contabilizar
as opções de ações usando uma contabilização de plano variável de acordo com APB nº
25, “Accounting for Stock Issued to Employees” da Junta de Princípios Contábeis
(APB). Como os preços das opções são reajustados para refletir a inflação, as despesas
de remuneração são remensuradas a cada final de período usando-se o valor intrínseco
das opções de ações.
Apresentamos a seguir um resumo das informações sobre o plano de opções de ações:
2005
Saldo das opções

2004

1.645.610 1.795.620

Média ponderada do prazo contratual restante das opções não
exercidas

3,441

4,037

Média ponderada do preço de exercício das opções (por ação,
em Reais)

31,168

22,638
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Em 31 de dezembro de 2005, o preço de mercado unitário da ação era R$102,98
(R$77,50 em 31 de dezembro de 2004).
A tabela a seguir apresenta um resumo das informações sobre as ações outorgadas e
maduras em 31 de dezembro de 2005 e 2004:

Data da
outorga

Preço de
Exercício
(R$)

01/03/2001
10/04/2002
10/04/2003
10/03/2004
16/03/2005

19,56
27,15
15,21
37,43
80,31

Data da
outorga
01/03/2000
01/03/2001
10/04/2002
10/04/2003
10/03/2004

Preço de
Exercício
(R$)
17,65
18,51
25,69
14,39
35,41

31/12/2005
Saldo de opções outorgadas
Contratuais
Restantes
Preço de
Total de
Prazo
Exercício
opções
(anos)
(R$)
12.294
407.260
680.899
329.433
215.324
1.645.210

0,16
2,27
3,28
4,19
5,21

19,56
27,15
15,21
37,43
80,31

31/12/2004
Saldo de opções outorgadas
Contratuais
restantes
Preço de
Total de
Prazo
Exercício
opções
(anos)
(R$)
10.348
84.513
585.786
743.439
371.534
1.795.620

0,16
1,18
3,32
4,34
5,32

17,65
18,51
25,69
14,39
35,41

Opções maduras

Total de
opções
maduras
12.294
140.029
152.323

Preço de
Exercício
(R$)
19,56
27,15
15,21
37,43
80,31

Opções maduras

Total de
opções
maduras
10.348
84.513
94.861

Preço de
Exercício
(R$)
17,65
18,51
25,69
14,39
35,41

Conforme apresentado acima, a Sociedade aplicou a APB nº 25 e respectivas
interpretações para contabilizar o seu plano de opções de ações a partir da data de sua
oferta pública inicial. A SFAS n° 123 exige a divulgação dos custos de remuneração dos
incentivos com base em ações concedidas após 1º de Janeiro de 1995 com base no seu
valor justo. A aplicação da SFAS nº 123 resultaria em valores pro forma do lucro líquido
e do lucro por ação (“LPA”) conforme segue:

36

Natura Cosméticos S.A.

2005
Lucro líquido segundo U.S. GAAP (vide nota explicativa 25.m):
Conforme reportado
Pro forma

2004

369.530 243.898
397.900 242.918

Lucro básico por ação:
Conforme reportado
Pro forma

4,4561
4,7982

2,9491
2,9372

Lucro por ação diluído:
Conforme reportado
Pro forma

4,4189
4,7582

2,9209
2,9092

Os valores justos das opções em circulação na data das ofertas públicas iniciais da
Sociedade e posteriormente concedidas até 31 de dezembro de 2005 e 2004 foram
estimados na data da oferta pública inicial e concessões posteriores usando-se o modelo
de precificação de opções denominado Binomial com as seguintes premissas
ponderadas:

Volatilidade esperada (diária)
Taxa de juros sem risco (por ano)
Valor justo da média ponderada na data da concessão
Prazo estimado
Rendimento de dividendos

2005

2004

2,12%
15,00%
R$74,24
5 - 6 anos
4%

2,22%
17,75%
R$55,10
5 - 6 anos
4%

g) Goodwill
Para a Legislação Societária foi amortizado, até 2004, de forma linear pelo período de
dez ano. Conforme descrito na nota explicativa n° 11, as atividades da Nova Flora estão
sendo descontinuadas, portanto a Sociedade decidiu amortizar o saldo total do ágio
durante o ano de 2005.
h) Accounting for derivative instruments
Conforme mencionado na nota explicativa n° 22, a Sociedade utiliza instrumentos
derivativos para minimizar a exposição à flutuação cambial de sua dívida em moeda
estrangeira. A Sociedade utiliza basicamente contratos de “swap” e “forward” (este
somente para 2004) para gerenciar estes riscos.
Pela Legislação Societária, contratos de “swap” e “forward” de câmbio são registrados
pelo valor de liquidação na data do balanço. O prêmio provisionado naquela data é
registrado como despesa, em contrapartida da conta de passivo.
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Em junho de 1998, a “Financial Accounting Standards Board” (FASB) (“Junta de
Normas de Contabilidade Financeira”) emitiu a SFAS No. 133, “Accounting for
Derivative Instruments and Hedging Activities” (“Contabilização de Instrumentos
Derivativos e Atividades de Hedge”), alterada pela SFAS No. 138, “Accounting for
Certain Derivative Instruments and Certain Hedging Activities, na amendment of FASB
Statement No. 133” (“Contabilização de Alguns Instrumentos Derivativos e Algumas
Atividades de Hedge, uma emenda da SFAS No. 133”) e SFAS No. 149, “Amendment
of Statement 133 Derivative Instruments and Hedging Activities” (“Emenda da SFAS
No. 133 sobre Instrumentos Derivativos e Atividades de Hedge”). A SFAS No. 133,
estabeleceu que todos os instrumentos financeiros de derivativos (incluindo aqueles
inclusos em outros contratos) devem ser registrados no balanço como um ativo ou um
passivo, pelo seu valor justo. As variações do valor justo são reconhecidas como lucro,
exceto se estabelecido algum critério específico de contabilização.
Para fins de U.S. GAAP, os derivativos da Sociedade não atendem os critérios para
contabilização de hedge de acordo com o SFAS No. 133 e, conseqüentemente, as
variações no valor justo são registradas como lucro. Portanto, um ajuste foi incluído na
reconciliação de U.S. GAAP da diferença entre os valores registrados conforme
Legislação Societária e o valor de mercado justo dos contratos de derivativos da
Sociedade.
A posição dos contratos em 31 de dezembro de 2005 e 2004 está assim demonstrada:

i)

Tipo

Data do contrato

Data de vencimento

USD x CDI

01 de julho de
2004

16 de Janeiro de
2006 a 16 de outubro
de 2007

Tipo

Data do contrato

Data de vencimento

USD x CDI
YEN x CDI
USD x Euro

17 de junho de
2004 a 20 de
dezembro de
2004

3 de Janeiro de 2005
a 16 de outubro de
2007

Número
de contratos
22

Número
de contratos
48

Valor
nominal
agregado
7.242

Valor
nominal
agregado
74.007

Saldo contábil
(passivo) em
31 de dezembro
de 2005
(2.703)

Saldo contábil
(passivo) em
31 de dezembro
de 2004
(6.138)

Valor de
mercado
(2.775)

Valor de
mercado
(6.494)

Lucro por Ação
De acordo com o U.S. GAAP, a Sociedade calcula o lucro por ação de acordo com a
SFAS nº 128, “Earnings Per Share”. O lucro básico por ação é calculado dividindo-se o
lucro líquido disponível, pela média ponderada das ações em circulação da Sociedade.
O lucro diluído por ação é calculado de forma similar, salvo que inclui o efeito dilutivo
do plano de opções de ações da Sociedade. Conforme mencionado na nota explicativa
19.b), a Sociedade possuía duas classes de ações em circulação (ordinárias e
preferenciais). No entanto, antes da incorporação da Natura Empreendimentos S.A. pela
Sociedade em março de 2004, todas as ações da Sociedade estavam na posse da Natura
Empreendimentos S.A. Conseqüentemente, o lucro por ação referente ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2003 foi calculado da mesma forma para ambas as classes de
ações. Em 5 de março de 2004, os acionistas da Sociedade resolveram, em uma
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Assembléia Geral Extraordinária, aditar os estatutos da Sociedade de forma a trocar
todas as ações preferenciais em circulação por ações ordinárias. As ações preferenciais
em circulação totalizavam 23.005.500 em 5 de março de 2004.
Para o exercício findo em
31 de dezembro de
2004
2005
Cálculo do lucro líquido básico por ação:
Lucro líquido segundo o U.S. GAAP (vide nota explicativa 25.m)
Média ponderada das ações em circulação
Lucro líquido básico por ação (em R$)
Cálculo do lucro líquido por ação diluído: (*)
Lucro líquido segundo o U.S. GAAP (vide nota explicativa 25.m)
Média ponderada das ações em circulação
Ações incrementais atribuíveis ao exercício assumido das
opções em circulação (método das ações em tesouraria)
Total
Lucro líquido por ação diluído (em R$)

369.530
82.926.113
4,4561

243.898
82.703.226
2,9491

369.530
82.926.113

243.898
82.703.226

698.000
83.624.113
4,4189

797.136
83.500.362
2,9209

(*) Conforme mencionado na nota explicativa 19, durante o exercício findo em 31 de
dezembro de 2003 e até 24 de maio de 2004, o BNDES mantinha debêntures conversíveis
em 2.172.550 das ações da Sociedade. Em 24 de maio de 2004, as debêntures foram
convertidas. As debêntures conversíveis não foram incluídas pela Sociedade no cálculo do
lucro por ação nos períodos apresentados porque não teria efeito dilutivo.

j)

Tradução das demonstrações financeiras de subsidiárias no exterior
De acordo com a Legislação Societária, a Sociedade registra os efeitos de tradução das
demonstrações financeiras da suas subsidiárias no exterior para Reais (R$) no resultado
das operações do exercício.
Para fins U.S. GAAP, as moedas funcionais das subsidiárias no exterior da Sociedade
são as respectivas moedas locais. De acordo com a SFAS No. 52, “Foreign Currency
Translation” (“Tradução de Moeda Estrangeira”), os ajustes resultantes do processo de
tradução das demonstrações financeiras de uma entidade estrangeira da moeda
funcional para a moeda de relatório não são registrados no resultado das operações, mas
são acumulados em um componente separado do patrimônio consolidado (ajustes de
tradução de moeda estrangeira).

k) Lucro (Prejuízo) total
A Legislação Societária não reconhece o conceito de lucro (prejuízo) total.
De acordo com o U.S. GAAP, SFAS No. 130 “Reporting Comprehensive Income”
(“Lucro (Prejuízo) total”), para os exercícios que se iniciaram depois de 15 de
dezembro de 1997, requer a divulgação do lucro (prejuízo) total.
O lucro (prejuízo) total é o lucro líquido (prejuízo) e “outras receitas e despesas” que
incluem débitos ou créditos diretamente para o patrimônio que não sejam resultados de
transações com acionistas. O lucro total da Sociedade para os exercícios apresentados
na nota explicativa n° 25.m) se refere aos ajustes de tradução acumulados registrados de
acordo com a SFAS No. 52, “Foreign Currency Translation” (“Tradução de Moeda
Estrangeira”).
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l)

Demonstração do fluxo de caixa
Segundo as práticas contábeis geralmente aceitas no Brasil, a Sociedade classificou os
montantes de R$15.499 e R$9.170 nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e
2004, respectivamente, relativos a contratos de derivativos, como atividades
operacionais. De acordo com o U.S. GAAP, como esses contratos de derivativos não se
qualificam para contabilização de hedge, são classificados como atividades de
investimento.

m) Reconciliação das diferenças entre a Legislação Societária e o U.S. GAAP
Reconciliação do Lucro Líquido
Lucro líquido de acordo com a Legislação Societária
Ajustes para reconciliação da Legislação Societária para U.S. GAAP:
Correção monetária de 1996 e 1997
Amortização dos juros capitalizados
Reversão da amortização do ágio registrada de acordo com a
Legislação Societária
Contabilização de instrumentos derivativos
Plano de opção de ações
Outros ajustes
Tradução das demonstrações financeiras de subsidiárias no exterior
Subvenção de investimentos – Itens registrados diretamente no
patrimônio líquido
Efeito do imposto de renda e contribuição social diferidos dos
ajustes acima
Lucro líquido de acordo com o U.S. GAAP

2005

2004

396.881

300.294

(26)
(361)

(26)
(361)

116
284
(32.729)
126
4.571

281
(2.586)
(53.848)
136
317
-

717
(49)
369.530

(309)
243.898

Ajustes de tradução das demonstrações financeiras de subsidiárias no
exterior
Lucro líquido total de acordo com o U.S. GAAP

(4.571)
364.959

(317)
243.581

Reconciliação do Patrimônio Líquido

2005

2004

521.389

436.057

1.635
5.596
285.237
(72)
263
(2.524)

1.661
5.957
113.577
(116)
(356)
136
(2.475)

811.524

554.441

(843)

3.728

Total do Patrimônio Líquido de acordo com a Legislação Societária
Ajustes para reconciliação da Legislação Societária para U.S. GAAP:
Correção monetária de 1996 e 1997
Capitalização de juros
Reversão dos dividendos propostos
Ágio
Contabilização de instrumentos derivativos
Plano de opção de ações
Outros ajustes
Efeito do imposto de renda e contribuição social diferidos dos
ajustes acima
Patrimônio Líquido de acordo com o U.S. GAAP
Efeito acumulado do lucro total de acordo com o U.S. GAAP
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Os efeitos do imposto de renda e contribuição social diferidos sobre os ajustes
demonstrados acima para U.S. GAAP estão classificados como curto prazo de acordo
com o U.S. GAAP, com exceção do ajuste relativo a instrumentos derivativos.
n) Mutação do Patrimônio Líquido de acordo com o U.S. GAAP
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2003

145.544

Lucro líquido de acordo com o U.S. GAAP
Ajustes de tradução das demonstrações financeiras de subsidiárias no
exterior
Dividendos de 2003 aprovados em 2004
Aumento de capital
Ações em tesouraria
Exercício de opção de ações
Efeitos da incorporação da Natura Participações S.A. e Natura
Empreendimentos S.A.
Outras movimentações no patrimônio líquido
Dividendos pagos em 2004
Juros sobre o capital próprio
Plano de opção de ações

243.898
(317)
(20.000)
274.375
(1.415)
5.486
(45.616)
(2.052)
(73.333)
(29.442)
57.313

Saldo em 31 de dezembro de 2004

554.441

Lucro líquido de acordo com o U.S. GAAP
Ajustes de tradução das demonstrações financeiras de subsidiárias no
exterior
Dividendos de 2004 aprovados em 2005
Juros sobre o capital próprio
Plano de opção de ações
Exercício de opção de ações
Amortização dos valores a receber de acionistas

369.530

Saldo em 31 de dezembro de 2005

(4.571)
(113.577)
(34.205)
32.729
4.874
2.303
811.524

26. DIVULGAÇÕES ADICIONAIS REQUERIDAS PELO U.S. GAAP
a) Concentração de Riscos
Certos instrumentos financeiros expõem a Sociedade à concentração de riscos de
crédito. Esses instrumentos financeiros consistem basicamente de aplicações
financeiras. A Sociedade efetua aplicações em instituições financeiras de alta
credibilidade e tem uma política de limitar o montante e a porcentagem da exposição a
risco de crédito para qualquer instituição financeira.
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Alguns colaboradores da Sociedade são afiliados a Sindicatos dos Trabalhadores
Estaduais e/ou Municipais (Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Químicas,
Farmacêuticas, Plásticas, de Explosivos, Abrasivos, Fertilizantes e Refino de Óleos
Minerais de Osasco, Cotia e Região); Sindicato dos Empregados de Agentes
Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis no Estado de São Paulo; e Sindicato
dos Empregados no Comércio de Cotia e Região), com os quais são negociados os
contratos de trabalho que geralmente influenciam os salários pagos pela Sociedade aos
seus colaboradores. Nos últimos anos não houve greves na Sociedade que tenham tido
um efeito material sobre as suas operações. Os acordos coletivos da Sociedade possuem
um ano de vigência. Esses acordos coletivos e seus respectivos termos são revisados
anualmente.
Além daqueles descritos acima, a Sociedade não possui nenhuma outra concentração de
risco que poderia resultar em um impacto material negativo sobre suas operações.
b) Ativos Intangíveis
Segue abaixo o resumo dos Ativos Intangíveis da Sociedade sujeitos à amortização de
acordo com o U.S. GAAP:
2005
Licença de
Softwares Patentes
Valor bruto
Amortização acumulada
Valor líquido
Despesa de amortização
Período de amortização (anos)

24.885
(8.571)
16.314
3.192
5

1.056
(997)
59
53
4-10

2004
Licença de
Softwares Patentes
12.477
(5.379)
7.098
2.498
5

3.236
(2.907)
329
241
4-10

A despesa de amortização estimada para os próximos anos está assim representada:
Valor
2006
2007
2008
2009

4,992
4,992
4,992
1,397
16,373

c) Pronunciamentos contábeis emitidos recentemente
Em novembro de 2004, FASB emitiu a SFAS nº 151, “Inventory Costs - an amendment
of ARB No. 43”. Essa Norma requer que valores anormais de despesas de instalações
ociosas, frete, custos de manuseio e refugos sejam reconhecidos como despesas do
período corrente. Essa norma elimina o critério de “tão anormal” e exige que os custos
de conversão sejam baseados na capacidade normal das instalações de produção. As
disposições dessa Norma deverão ser aplicadas para frente e vigoram para os custos de
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inventário incorridos pela Sociedade a partir de 31 de dezembro 2005. A Sociedade
adotará esta Norma em 1º de janeiro de 2006. O impacto da adoção dessas novas regras
depende de eventos que possam ocorrer em períodos futuros e, dessa forma, não é
possível fazer uma estimativa do impacto até que os eventos ocorram nos exercícios
futuros.
Em dezembro de 2004, FASB emitiu as seguintes normas:
• SFAS nº 123 (revisada em 2004), “Accounting for Stock-based Compensation”
(“SFAS nº 123 (R)”). SFAS nº 123 enfatiza principalmente a contabilização de
transações pelas quais o funcionário é remunerado por serviços através de
pagamentos com base em ações. SFAS nº 123 (R) exige que o custo dos serviços do
funcionário recebido em troca de uma concessão de instrumentos patrimoniais seja
medido com base no valor justo do concedido na data da concessão. As disposições
da SFAS nº 123 (R) entram em vigor no primeiro período de apresentação de
relatório intermediário ou anual com início após 15 de junho de 2005.
• SFAS nº 153, “Exchanges of Nonmonetary Assets - an amendment of APB No. 29”.
Esta Norma retifica o Parecer nº 29 de forma a eliminar a exceção referente a trocas
não monetárias de ativos produtivos similares e a substitui por uma exceção geral
referente a trocas de ativos não monetários que não possuem substância comercial. A
Norma especifica que a troca não monetária tem substância comercial se os fluxos de
caixa futuros da entidade forem mudar significativamente como resultado dessa
troca. Esta norma é válida para trocas de ativos não monetários que ocorram nos
períodos fiscais que começam após 15 de junho de 2005. A aplicação anterior a essa
data da norma é permitida para trocas de ativos não monetários que ocorram em
períodos fiscais com início após a data de publicação dessa Norma. A aplicação
retroativa não é permitida. A Administração adotará esta Norma a partir de 1 de
janeiro de 2006 e a aplicará caso trocas de ativos não monetários venham a ocorrer
após essa data.
Em junho de 2005, FASB emitiu SFAS nº 154, “Accounting Changes and Error
Corrections, em substituição à APB Opinion No. 20 e FASB Statement No. 3”. SFAS
nº 154 exige a aplicação retrospectiva das demonstrações contábeis de períodos
anteriores por modificações nos princípios contábeis como se tais princípios tivessem
sido usados sempre. O efeito cumulativo da modificação é refletido no valor contábil
dos ativos e passivos no primeiro período apresentado e os ajustes de compensação são
registrados nos lucros acumulados iniciais. Esta Norma entra em vigor em 1 de janeiro
de 2006. A Sociedade aplicará esta Norma em 1 de janeiro de 2006 à medida que tais
mudanças nos princípios contábeis venham a ocorrer.
Em março de 2005, FASB emitiu a FASB Interpretation No. 47, “Accounting for
Conditional Asset Retirement Obligations”. Esta Norma exige que as empresas
reconheçam um passivo pelo valor justo da obrigação legal de executar obrigações de
prescrição de ativos condicionada a eventos futuro se o valor puder ser estimado
razoavelmente. Esta Norma entra em vigor em 31 de dezembro de 2005. A Administração
avaliou com antecedência a aplicação da FASB nº 143 a suas operações e concluiu que
não haveria efeitos materiais. A Administração considerará esta Interpretação em 2006 no
caso de haver uma obrigação de prescrição de ativo condicional.
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ANEXO I
1/2
NATURA COSMÉTICOS S.A.
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DO FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E DE 2004
(Em milhares de reais - R$)

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações (Notas 12 e 13)
Variações monetárias e cambiais líquidas
Provisão decorrente dos contratos de "swap" e "forward" (Notas 22.b e 22.d)
Provisão para contingências (Nota 16)
Provisão para perdas na realização dos estoques (Nota 7)
Provisões diversas
Imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 9.a)
Valor do resultado na venda e baixa de ativo permanente
Remuneração de debêntures, líquida dos impostos
Participação dos minoritários

(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ATIVOS
Circulante:
Contas a receber (Nota 6)
Estoques (Nota 7)
Outros ativos
Realizável a longo prazo:
Depósitos judiciais (Nota 16)
Outros ativos

AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS
Circulante:
Fornecedores
Salários, participações no lucro e encargos sociais, líquidos (Nota 17)
Obrigações tributárias, líquidas (Notas 8 e 15)
Outros passivos
Exigível a longo prazoOutros passivos

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2005

2004

396.881

300.294

44.035
3.920
12.064
21.638
1.943
11.794
(12.150)
2.242
1

34.340
8.835
4.243
31.570
7.007
1.420
(9.634)
1.828
5.743
(1)

(66.198)
(32.289)
(212)

(68.455)
(49.715)
12.240

(2.688)
(1.615)

(9.615)
643

51.216
7.122
14.068
(5.910)

31.331
23.451
(20.456)
(21.778)

1.346

(1.459)

447.208

281.832

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Adições de imobilizado (Nota 12)
Investimentos (Nota 11)
Caixa líquido reconhecido pela incorporação da Natura Participações S.A. e Natura Empreendimentos S.A.

(111.636)
-

(80.970)
(6.179)
24.412

CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(111.636)

(62.737)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Redução - empréstimos de curto prazo (Nota 14)
Captações - empréstimos de longo prazo (Nota 14)
Pagamento de dividendos (Nota 19.e)
Pagamento de juros sobre o capital próprio (Nota 19.e)
Outras
Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opções de compra de ações (Nota 19.f)
Amortização de valores a receber de acionistas (Nota 19.c)

(75.104)
120.366
(203.812)
(30.129)
717
4.929
2.288

(21.586)
38.768
(130.003)
(11.403)
630
-

CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(180.745)

(123.594)

154.827

95.501

AUMENTO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES

ANEXO I
2/2
NATURA COSMÉTICOS S.A.
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DO FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E DE 2004
(Em milhares de reais - R$)

2005

2004

Saldo inicial do caixa
Saldo final do caixa

231.612
386.439

136.111
231.612

VARIAÇÃO NO CAIXA

154.827

95.501

111.605
6.645
15.499

84.378
12.061
9.170

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O FLUXO DE CAIXA
Pagamentos de imposto de renda e contribuição social (Nota 9)
Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos (Nota 14)
Pagamentos de contratos de "swap" e "forward" (Notas 22.b e 22.d)
*****

NATURA COSMÉTICOS S.A.
Mensagem da Presidência
O ano de 2005 deve ser celebrado com grande entusiasmo por todos
aqueles que torcem pelo sucesso da Natura. Afinal, mais uma vez
conquistamos resultados superlativos e continuamos a colher os frutos
do nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e com
nosso futuro comum.
Há mais de uma década, nossa estratégia está fundamentada na
crença de que a empresa pode ser uma importante promotora de
transformação social e contribuir para a criação de uma sociedade
mais justa e igualitária, compartilhando conhecimento e promovendo o
bem-estar. Bem-estar das pessoas consigo próprias, com o mundo que
as rodeia e com a natureza da qual fazem parte.
O desafio permanente é alinhar esses princípios com nossas práticas.
Esse modo de ser e fazer negócios constitui traço distintivo da Natura
e tem contribuído para que nossa empresa e nossa marca sejam
reconhecidas e admiradas pela sociedade, para nosso orgulho.
O estilo de gestão da Natura se caracteriza por uma disposição ousada
e inovadora de mobilizar grandes redes sociais e gerenciar, com
disciplina, os múltiplos processos que compõem a complexa cadeia de
negócios, abrangendo as etapas de pesquisa, desenvolvimento,
produção, distribuição, comercialização e comunicação de produtos e
serviços, de forma a atender necessidades e gerar valor para a
sociedade.
O exercício contínuo dessa abordagem sistêmica, a entusiasmada
adesão de nossos colaboradores e de todos os que se relacionam com
a Natura, além dos consistentes resultados que apresentamos,
reforçam nossa visão otimista do futuro.
Em 2005, a receita bruta da empresa cresceu 27,7%, acumulando
uma evolução de 129,5% em três anos. O lucro líquido aumentou
32,2% sobre o do ano anterior e somou R$ 397 milhões. Nossas ações
valorizaram-se 38%, ante 27,7% do Índice Bovespa, gerando
benefícios superiores para investidores e acionistas e mostrando a
confiança do mercado em nossa proposta. Além de manter a liderança
no setor brasileiro de cosméticos, tornamo-nos a maior empresa de
venda direta do país.
Também é muito gratificante constatar que contribuímos
significativamente para a sociedade, distribuindo riqueza na forma de
impostos, salários, dividendos e renda. Só para nossas 519 mil
Consultoras que atuam no Brasil e na América Latina, geramos
recursos da ordem de R$ 1,3 bilhão.

Nossas Consultoras, cada vez mais protagonistas da mudança de
atitudes e comportamentos que buscamos promover, também
disseminaram, com grande entusiasmo, nossas causas sociais e
ambientais, além de comercializar cerca de 220 milhões de produtos,
para nossos 50 milhões de consumidores. Seu envolvimento foi
decisivo, por exemplo, na campanha de Educação de Jovens e Adultos
e na disseminação do uso do refil como forma de reduzir o impacto
ambiental do descarte de nossas embalagens.
Animados com a perspectiva de levar esse estilo Natura de fazer
negócios a um número cada vez maior de pessoas e mercados,
decidimos ampliar os investimentos na expansão internacional da
companhia. Inauguramos, em abril de 2005, a Casa Natura Paris, na
França, berço da cosmética mundial, e iniciamos, em agosto do
mesmo ano, nossas atividades no México, um dos maiores e mais
competitivos mercados de venda direta do mundo. O expressivo
desenvolvimento das operações na Argentina, no Chile e no Peru, que
no período registraram crescimento consolidado de 45,4% em relação
ao exercício anterior, reforça a convicção de que temos um amplo
espaço a ocupar no mercado internacional nos próximos anos.
Para dar apoio a esse movimento de expansão, promovemos uma
relevante mudança organizacional. Nesse sentido, foram criadas novas
estruturas corporativas e reforçadas as já existentes, de forma a dar
maior suporte, eficiência e velocidade à ampliação das operações no
Brasil e no exterior. Também evoluímos nos processos de governança
corporativa, com a nomeação de um presidente executivo não
controlador da Natura. Nessa nova organização, os sócios fundadores
continuam participando ativamente da formulação estratégica da
empresa, compartilhando seu conhecimento e sua visão
empreendedora com o renovado e reforçado grupo executivo, agora
na esfera do Conselho de Administração.
Estamos conscientes de que, ao inaugurar uma nova plataforma de
pesquisa, baseada no uso sustentável da biodiversidade brasileira e na
combinação do conhecimento tradicional com a ciência e a tecnologia,
adentramos em um campo em que a disposição para o aprendizado e
para o diálogo deve ser permanentemente cultivada. Esse aprendizado
resultou, em 2005, no lançamento de produtos inovadores, como o
Chronos Spilol, que utiliza o jambu, planta endêmica da Região Norte
do país, em sua formulação. Antes de se configurar um obstáculo,
essa experiência reforça nosso compromisso com a ousadia, além de
demonstrar nossa confiança em trilhar novos caminhos que revelem
grande potencial para o negócio.
Acreditamos que seremos bem-sucedidos porque contamos com
colaboradores alinhados e motivados a promover relações humanas de
qualidade em todas as suas ações. Por isso, devemos desenvolver,

ainda com mais afinco, nossa capacidade de localizar, capacitar e
manter líderes cientes de seu papel na sociedade global. Sabemos que
nosso grande desafio será enfrentar as transformações e os problemas
trazidos pelo crescimento acelerado da empresa, de forma a oferecer
um ambiente de trabalho motivador, prazeroso, de qualidade,
coerente com os nossos valores, o que é condição determinante do
nosso desenvolvimento futuro.
Por todas as grandes conquistas deste ano, queremos expressar nossa
profunda gratidão e nosso mais sincero reconhecimento a todos os que
hoje fazem parte da imensa comunidade Natura: nossos
colaboradores, Consultoras, acionistas, consumidores, fornecedores,
parceiros da sociedade civil e do poder público. Aproveitamos ainda
para convidar a se juntar a nós aqueles que também acreditam que é
possível promover o Bem Estar Bem e construir um futuro comum
melhor, mais justo e solidário.
Antonio Luiz da Cunha Seabra
Guilherme Peirão Leal
Pedro Luiz Barreiros Passos
Co-Presidentes do Conselho de Administração
Alessandro Giuseppe Carlucci
Diretor-Presidente

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 2005
A indústria de cosméticos, fragrâncias e higiene pessoal no Brasil
apresentou em 2005 mais um ano de forte desempenho. Com base
nos dados disponíveis para o período de janeiro a outubro de 2005, o
crescimento nominal do mercado-alvo, de acordo com a Associação
Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos,
Abihpec, foi de 16,5%. Descontado o IPCA de 6,4% no período, o
aumento real alcançou 9,5%, superior ao da média dos diferentes
setores econômicos.
No caso do segmento de venda direta, os números são ainda mais
expressivos. Enquanto o crescimento do emprego formal, no Brasil,
apresenta, nos últimos anos, cifras modestas, a venda direta oferece
oportunidade de ocupação e renda para mais de 1,5 milhão de
pessoas. Essas pessoas movimentaram, em 2005, de acordo com
informações da Associação Brasileira de Empresas de Venda Direta,
Abevd, R$ 12,3 bilhões – volume 20,4% superior ao registrado em
2004 e 51,8% acima do resultado de 2003.

Desempenho
Principais resultados
No exercício de 2005, a receita bruta chegou a R$ 3.243,6 milhões,
com um aumento de 27,7% em relação a 2004, consolidando a forte
expansão verificada nos dois exercícios anteriores. Novamente
superamos a ta-xa de crescimento do mercado-alvo de cosméticos,
fragrâncias e produtos de higiene pessoal, que foi de 16,5% no
período de janeiro a outubro de 2005. Já o lucro líquido atingiu R$
396,9 milhões em 2005, contra R$ 300,3 milhões em 2004,
representando um aumento de 32%.

>
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Obtivemos, ainda, um aumento na margem bruta (lucro bruto em
relação à receita líquida) da ordem de 0,5 ponto percentual, graças
principalmente à redução de custos resultante da apreciação do real. O
EBITDA totalizou R$ 564,4 milhões, com crescimento de 30,8% em
relação a 2004. A margem EBITDA permaneceu praticamente
constante (24,7% em 2005 contra 24,4% em 2004).
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A Natura encerrou o ano de 2005 com um endividamento bruto,
consolidado, de R$ 187,5 milhões, contra R$ 134,4 milhões em 2004.
Para fazer frente às necessidades de expansão de armazenagem e
logística, bem como de capital de giro, contamos com o apoio de
linhas de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, BNDES. Essas novas contratações elevaram a
participação dos financiamentos atrelados à Taxa de Juros de Longo
Prazo, TJLP, para 76% em relação ao total da dívida, contra 47% em
2004. O saldo restante das linhas de financiamento está atrelado ao
Certificado de Depósito Interbancário, CDI. Também mantemos, já em
fase de amortização, um financiamento junto à Financiadora de
Estudos e Projetos, FINEP, destinado à área de Pesquisa e
Desenvolvimento.
Companhia aberta desde 2004, a Natura tem ações listadas no Novo
Mercado, o nível mais alto de governança corporativa da Bovespa. Em
2005, nossas ações valorizaram-se 38%, enquanto o Índice Bovespa
subiu 27,7%. Desde a abertura de capital, em maio de 2004, até
dezembro de 2005, registramos uma valorização de 182,1%, contra
77,4% do Índice Bovespa.

Apreciação: Natu3 vs. Ibovespa

Base 100 (25/05/04)
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Ibovespa

Em 2005, nossas ações passaram a fazer parte da carteira do IBrX100
da Bovespa, índice composto pelas 100 ações com maior liquidez do
mercado à vista. Elas também foram incluídas em três índices do
Morgan Stanley Composite Index, MSCI, criados para acompanhar o
desempenho das bolsas de valores em todo o mundo: MSCI Brasil,
com participação de 0,53%; MSCI Emerging Markets (EM) Latin
America, com participação de 0,27%; e MSCI EM, com participação de
0,05%.

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o dividendo mínimo
obrigatório foi fixado no Estatuto Social da Natura em 30% do lucro
líquido anual ajustado. No entanto, o Conselho de Administração
adotou uma política indicativa de distribuição de dividendos de no
mínimo 45% do lucro líquido ajustado. Em 2004, pagamos 106,50%
da geração de caixa livre(1) e 72,0% do lucro líquido consolidado.
Para 2005, a proposta encaminhada à Assembléia Geral Ordinária é de
uma remuneração de 80,5% do lucro líquido e 95,2% da geração de
caixa livre do exercício. Essa proposta equivale a uma remuneração
líquida de R$ 3,70 por ação a título de dividendos e juros sobre o
capital próprio, o que representa um crescimento de 48% sobre o
valor de 2004.
(1) (Caixa líquido gerado nas atividades operacionais) – (Atividades de
investimento)
No campo social, o destaque foi a mobilização das Consultoras e
Consultores para a promoção da Educação de Jovens e Adultos,
programa do Ministério da Educação apoiado pela Natura. O seu
esforço resultou no encaminhamento de 66,6 mil pessoas acima de 15
anos de volta às escolas de ensino fundamental em todo o país. As
Consultoras também foram mobilizadas a incentivar seus clientes a
comprarem refil dos nossos produtos e, conseqüentemente,
reutilizarem as embalagens originais. Com isso, o volume de refis
passou de 15,3% do total de produtos faturados em 2004 a 17,4% em
2005, reduzindo o impacto médio ambiental gerado por nossas
embalagens no Brasil. Outro marco importante foi a instalação oficial
do Fórum Permanente da Agenda 21 de Cajamar, resultado do esforço
conjunto de representantes da empresa, da comunidade local e do
governo municipal.
Detentores da certificação ISO 14001, destinamos recursos e esforços
permanentes à melhoria das condições ambientais de nossa produção.
Em 2005 superamos diversas metas ambientais. O consumo de água
por unidade de produto vendida recuou 5,6%. O índice médio de
reutilização de água subiu de 39,5%, em 2004, para 55% em 2005.
No caso da energia, o consumo por unidade vendida diminuiu 8,5%
em relação ao ano de 2004. A participação de resíduos incinerados no
total caiu de 5,4% em 2004 para 2,8% em 2005, e a dos
encaminhados a aterro, de 21,2% para 16,1%. Já a dos reciclados
avançou de 73,4% para 81,1%. O total de resíduos gerados por
unidade vendida, porém, cresceu 8,2%, em razão da maior utilização
do site em Cajamar e, principalmente, do aumento do sucateamento.

> Consumo de Água por Unidade Vendida
(litros/unidade)

> Consumo de Energia Total (Matriz Energética)
por Unidade Vendida ( kjoules /unidade)

1.025,7
1.22
785,2
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0,67
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Como resultado de nossa busca constante pela excelência, obtivemos
em 2005 a certificação NBR ISO 9001. Outra conquista significativa foi
o reconhecimento pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial,
INPI, do alto renome da marca Natura – marcas de alto renome são
aquelas que gozam de autoridade incontestável, de conhecimento e
prestígio diferidos, resultantes de sua tradição e qualificação no
mercado e da qualidade e confiança que inspiram. Com isso, a
proteção da nossa marca se estende a todos os ramos de atividade
econômica, deixando de estar limitada ao setor de cosméticos.
A marca Natura também foi considerada a 4ª mais valiosa do país, a
primeira entre empresas não-financeiras, pelo Instituto InterBrand e
pela revista IstoÉ Dinheiro.
Expansão internacional
Estimulados pelos bons resultados nos mercados de Argentina, Chile e
Peru, nos quais finalizamos o exercício com mais de 36 mil Consultoras
e obtivemos um crescimento consolidado de 45,4% em moeda local
ponderada em relação a 2004, ampliamos ainda mais nossa base
internacional em 2005. Em abril, iniciamos nossas operações na
França, centro da cosmética mundial. Em agosto, demos os primeiros
passos no estratégico mercado mexicano. Os resultados dessas duas
iniciativas estão de acordo com as expectativas.

No último exercício, destinamos R$ 31,8 milhões ao processo de
internacionalização, contra R$ 7,5 milhões em 2004. A intensificação
dos investimentos se justifica não só pelo forte crescimento dos
negócios registrado nos mercados externos em que a Natura já está
presente, mas, sobretudo, pelo potencial de expansão que é possível
vislumbrar, na América Latina e em outras partes do mundo, diante do
amadurecimento de nossa experiência internacional, da aceitação do
modelo de negócios proposto e dos valores disseminados pela
companhia. Para 2006, está previsto o início das operações na
Venezuela e, para 2007, na Colômbia.
Pesquisa e Desenvolvimento
Em 2005, os investimentos na área de Pesquisa e Desenvolvimento
cresceram 41,5% em relação a 2004, chegando a R$ 67,1 milhões, o
que corresponde a 2,9 % da receita líquida. Foram lançados 156 novos
produtos e o índice de inovação, que mede a participação de produtos
lançados nos últimos 24 meses na receita, foi de 69,8%, contra 63%
em 2004.
Como parte da nossa estratégia de investir na biodiversidade brasileira
como plataforma tecnológica para o desenvolvimento de novos
produtos, em 2005 lançamos o Chronos Spilol, primeiro creme de
tratamento anti-sinais de alta tecnologia elaborado a partir de um
ativo obtido por meio de plantio orgânico sustentável – o jambu. Outro
grande destaque do ano nesse sentido foi a “vegetalização” dos
sabonetes Natura. Toda nossa linha de sabonetes passou a ser
produzida com base de óleo extraído do fruto da palma, em lugar de
gordura animal.
Investimentos
Para apoiar o aumento da produção no site de Cajamar, que chegou a
209 milhões de unidades em 2005, expressando um crescimento de
24,5% em relação a 2004, realizamos grandes investimentos em infraestrutura. Esses recursos, que atingiram R$ 111,6 milhões, foram
aplicados, principalmente, em uma terceira linha de separação de
pedidos, em um segundo armazém vertical, em equipamentos das
fábricas e em tecnologia da informação.
Em 2006, estão previstos investimentos no imobilizado no valor de R$
180 milhões, a serem aplicados especialmente na ampliação e
modernização das linhas de separação existentes, no aumento da
capacidade de produção e logística, na construção de um novo centro
de Pesquisa & Desenvolvimento e em novos projetos de TI.

Relacionamento
Consultoras
Em 2005, 86 mil novas Consultoras, das quais 10 mil nas operações
internacionais, somaram-se às 433 mil já existentes, totalizando 519
mil. O volume de negócios consolidado cresceu 27,3% em relação ao
ano de 2004 e a produtividade por Consultora no Brasil atingiu R$
12,3 mil, o que representa um aumento de 6,6% em relação ao ano
anterior.
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Fortes investimentos em treinamento e a intensificação de contatos,
por meio de encontros, oficinas e eventos de lançamento, resultaram
em aumento de permanência e redução de turnover das Consultoras.
A Internet também tem avançado como instrumento de aproximação e
relacionamento com esse público e já reunia, no final de 2005, uma
comunidade de 100 mil Consultoras cadastradas e com e-mails ativos.
Colaboradores
Em razão do crescimento dos negócios no Brasil e no exterior, o ano
de 2005 caracterizou-se pela contratação de 573 novos colaboradores,
o que significou um aumento de 16% no nosso quadro total – formado
por 4.128 pessoas até dezembro, das quais 3.575 no Brasil e 553 nas
operações internacionais.

Também houve mudanças na estrutura organizacional, para adequar a
empresa às novas demandas surgidas com a expansão dos negócios e
a intensificação do processo de internacionalização. Assim, o grupo
executivo passou a contar com 292 profissionais, 25,5% a mais que
em 2004. Para promover o alinhamento dos novos colaboradores com
a cultura Natura e aperfeiçoar a formação dos demais em razão dos
desafios impostos pela internacionalização, foram realizadas 365.264
horas de treinamento, o que representa uma média de 101 horas por
colaborador, incluindo estagiários.
A expansão da companhia também trouxe alguns desafios.
Registramos uma pequena queda no índice de favorabilidade na
Pesquisa de Clima Organizacional feita por empresa independente – de
73% em 2004 para 70% em 2005. Embora ainda continuemos como
referência de mercado, essa queda sinaliza a necessidade de
continuarmos a evoluir na relação com nossos colaboradores. Apesar
disso, mantivemos nossa capacidade de reter e atrair talentos. São
indicadores disso a estabilidade da nossa taxa de turnover, que passou
de 7,81% em 2004 para 7,64% em 2005, e o aumento do número de
candidatos para o nosso Programa de Estágios e Trainees, que teve
44.884 inscritos, 16,9% a mais que em 2004.
Fornecedores
Como forma de aprimorar nosso relacionamento com os fornecedores,
ampliamos e aperfeiçoamos nosso processo de certificação segundo os
conceitos de qualidade, logística, inovação, contrato, atendimento e
rastreabilidade. O objetivo é valorizar os seus esforços na busca da
qualidade nos produtos que fornecem ou nos serviços que prestam.
Em 2005, o número de fornecedores certificados registrou um
crescimento de 60% em relação ao final de 2004. Ao mesmo tempo,
triplicou o contingente de fornecedores habilitados a trabalhar com a
Natura, após obterem pontuação suficiente em quesitos que incluem,
além da qualidade de produtos e serviços, responsabilidade social e
ambiental.
Entre os fornecedores, há um grupo com o qual nos relacionamos de
modo diferenciado: as comunidades que extraem ativos da
biodiversidade brasileira usados em nossos produtos. Um modelo para
garantir a extração sustentável vem sendo construído pela empresa
em parceria com as próprias comunidades, ONGs e governo. Apesar
dos avanços e do aprendizado de 2005, ainda temos muitos desafios,
com a identificação de novas necessidades de ambos os lados e a
definição de caminhos que permitam o aperfeiçoamento dessa relação.

Fato marcante foi a obtenção pela Natura da primeira autorização
concedida pelo Ministério do Meio Ambiente a uma empresa do setor
no Brasil para acesso ao patrimônio genético da biodiversidade, com o
ativo breu branco.
Reconhecimentos
Ao longo de 2005, a qualidade do relacionamento com nossos públicos
foi reconhecida por diversos setores da sociedade. A Natura confirmou
sua posição de melhor empresa para a mulher trabalhar, de destaque
entre as empresas mais admiradas do Brasil e continuou no primeiro
time das que contribuem para o aperfeiçoamento da boa cidadania
corporativa. Também recebemos prêmios por nossa atuação na área
de Relacionamento com Investidores e por nosso Relatório Anual.
Maior ativo intangível da empresa, a marca Natura desempenha papel
relevante na estratégia de internacionalização definida pela
companhia. Por isso, cuidados especiais são dispensados ao seu
fortalecimento. O reconhecimento desse esforço foi a eleição da Natura
como uma das marcas mais admiradas e desejadas do país, segundo
diferentes institutos de pesquisa e veículos de comunicação.

Relacionamento com os Auditores Independentes
Em conformidade com a Instrução CVM nº 381, informamos que os
auditores independentes da companhia Deloitte Touche Tohmatsu não
prestaram durante o exercício de 2005 outros serviços que não os
relacionados com auditoria externa.
A política da empresa na contratação de serviços de auditores
independentes assegura que não haja conflito de interesses, perda de
independência ou objetividade.

