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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2011
Em 23 de fevereiro de 2011, às 16:00 horas, na sede social localizada na
Cidade de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, na Rodovia Régis Bittencourt,
s/n.º, Km 293, Edifício I, reuniu-se, com a presença da totalidade dos seus membros e
sob a presidência do Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos, o Conselho de Administração da
NATURA COSMÉTICOS S.A., com a finalidade de, nos termos dos artigos 20, inciso X e
27, parágrafo segundo do estatuto social e da legislação vigente, examinar, discutir e
votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as
Demonstrações
Contábeis
acompanhadas
do
Parecer
dos
Auditores
Independentes e a proposta de destinação do lucro líquido relativos ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2010, a serem encaminhados para
apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada em 08 de abril de 2011.
Analisada a matéria, os conselheiros concluíram, por unanimidade e sem
quaisquer ressalvas, pela exatidão do Relatório da Administração, das Demonstrações
Financeiras e das Demonstrações Contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores
Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010,
consignada a ausência do parecer constante dos incisos II, III e VII do artigo 163 da Lei
n.º 6.404/76, em razão da não instalação do Conselho Fiscal.
Os conselheiros aprovaram, igualmente, por unanimidade e sem quaisquer
ressalvas, a divulgação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e
das Demonstrações Contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 à Comissão de
Valores Mobiliários, à Bolsa de Valores de São Paulo e ao mercado, por meio do envio
dos referidos documentos via sistema IPE da Comissão de Valores Mobiliários, de sua
publicação legal nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo, Valor Econômico e
Brasil Econômico e de sua inserção no site de Relações com Investidores da Companhia
(www.natura.net/investidor), bem como o encaminhamento dos referidos documentos
para apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária a ser realizada em 08 de abril de 2011.
Em decorrência do acima deliberado, a totalidade dos conselheiros aprovou
o encaminhamento da seguinte proposta de orçamento de capital para o ano de 2011 e
de destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2010 à apreciação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em
08 de abril de 2011:
“Proposta do Conselho de Administração

Senhores Acionistas,
O Conselho de Administração da NATURA COSMÉTICOS S.A. submete à
apreciação de Vossas Senhorias, na Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada em 08 de abril de 2011, as seguintes propostas de orçamento de
capital do ano de 2011 e de destinação do lucro líquido relativo ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2010, observadas a legislação
societária vigente e as disposições constantes de seu estatuto social:
O valor do orçamento de capital no ano corrente, compreendendo ativo
imobilizado e capital de giro é de R$286.223.665,99 (duzentos e oitenta e
seis milhões, duzentos e vinte e três mil, seiscentos e sessenta e cinco
reais e noventa e nove centavos), tendo as seguintes origens: (a)
R$18.623.665,99 (dezoito milhões, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos
e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos) provenientes da
Reserva de Retenção de Lucros; e (b) R$267.600.000,00 (duzentos e
sessenta e sete milhões, seiscentos mil reais) provenientes de recursos de
terceiros.
A proposta de destinação do lucro líquido é:
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Reserva para Incentivos Fiscais (Subvenção
para Investimentos)
Destinações:
Reserva de Retenção de Lucros
Dividendos
Juros Sobre Capital Próprio (valor bruto)

R$ 744.049.778,89
R$

5.973.172,00

R$ 18.623.665,99
R$ 659.569.934,64
R$ 59.883.006,26

Conforme disposto no parágrafo primeiro do artigo 193 da Lei n.º
6.404/76, não foram destinados os 5% (cinco por cento) do lucro líquido
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 para a
constituição da Reserva Legal, tendo em vista o saldo da Reserva Legal,
somado às Reservas de Capital de que trata o parágrafo primeiro do artigo
182 da Lei n.º 6.404/76, ter ultrapassado 30% (trinta por cento) do valor
do capital social da Companhia.
Tendo em vista o crescimento da Companhia e as projeções realizadas para
os negócios no corrente ano, a Companhia investirá na ampliação da
capacidade produtiva e em diversos projetos de aperfeiçoamento de
processos e tecnologia da informação. Para tanto, será oportuna a
formação da Reserva de Retenção de Lucros no montante de
R$18.623.665,98 (dezoito milhões, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos
e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos) proveniente do lucro
líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010.

O valor destinado para Reserva de Retenção de Lucros servirá para
financiamento de parte do Orçamento Consolidado de Capital da
Companhia para o exercício de 2011.
Informamos ainda que a destinação ora proposta está perfeitamente
refletida nas Demonstrações Financeiras elaboradas pela administração da
Companhia, as quais serão amplamente divulgadas nos termos da
legislação vigente.
Esta é a proposta que submetemos à deliberação dos Senhores Acionistas.
Itapecerica da Serra, 23 de fevereiro de 2011.
Assinaturas: Antonio Luiz da Cunha Seabra; Pedro Luiz Barreiros Passos;
Edson Vaz Musa; José Guimarães Monforte; Luiz Ernesto Gemignani e Julio
Moura Neto.”
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa declarou encerrada a
reunião, ordenando lavrar esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os
conselheiros. Assinaturas: Pedro Luiz Barreiros Passos, Presidente da reunião e CoPresidente do Conselho; Antonio Luiz da Cunha Seabra, Co-Presidente do Conselho;
Edson Vaz Musa, conselheiro; José Guimarães Monforte, conselheiro; Luiz Ernesto
Gemignani, conselheiro e Julio Moura Neto, conselheiro.
Certifico ser a presente cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
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