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Onde Atuamos
A companhia está presente em 7 países com a marca Natura e em 14 países com a 

marca Aesop

Argentina

115.700 CNs

Chile

Peru

Brasil

1.319.000 CNs

Colômbia

México

EUA
Reino Unido

França

1.500 CNs

Noruega

Suécia

Alemanha

Suiça

Coréia do Sul
Japão

Taiwan

Malásia

Cingapura

Austrália

Hong Kong

59.000 CNs

83.200 CNs

66.600 CNs

98.000 CNs



NOSSA ATUAÇÃO 

_Receita líquida consolidada: 

R$ 7,4 bilhões, expansão de 5,7%.

_Ebitda: R$ 1.554,5 bilhão (R$ 1.609,0 bilhão em 

2013).

_Lucro líquido: R$ 732,8 milhões, 

_Riqueza distribuída aos públicos de 

relacionamento: 

R$ 13,6 bilhões.



essência
nossa



Nossa razão de ser é criar e 
comercializar
produtos e serviços que promovam
o  bem-estar/estar bem.

BEM-ESTAR
é a relação harmoniosa, agradável do 
indivíduo 
consigo mesmo, com seu corpo.

ESTAR BEM
é a relação empática, bem-sucedida, 
prazerosa 
do indivíduo com o outro, com a natureza 
da qual faz parte, com o todo



Cultura 

expressão da 

marca 



o nosso desafio sempre
será revelar
a nossa essência
em todas as nossas
manifestações

essência



em nosso
jeito de ser



e em
tudo o que
fazemos



um 
produto



um
serviço



um 
ambiente



gerando
RESULTADOS 

sociais ambientaiseconômicos



o que é 
cultura
para a natura?



CULTURA É 
A MANIFESTAÇÃO 
DO QUE 
REALMENTE É 
VALOR

A EVOLUÇÃO DA NOSSA 

CULTURA TEM COMO OBJETIVO 

CONSTRUIR OS ALICERCES DA 

NOSSA

VISÃO DE 
FUTURO



atividade
marca é...

É uma maneira de pensar e agir que nasce na empresa, 

mas reside na dinâmica dos relacionamentos -

investidores, colaboradores, distribuidores, fornecedores, força de 

vendas, consumidores - que percebem valor, se identificam e 

passam a participar da sustentabilidade desse 

valor no tempo.

CULTURA E MARCA





O FATO DA  EMPRESA EXISTIR DEVE AJUDAR  A  

TORNAR  A SOCIEDADE E O MEIO AMBIENTE 

MELHORES

SEREMOS GERADORES DE IMPACTOS 

SOCIAL,  CULTURAL, AMBIENTAL 

E ECONÔMICO POSITIVOS ,  INDO 

ALÉM DE NEUTRALIZAR OU REDUZIR OS 

DANOS GERADOS PELO SEU NEGÓCIO.





GESTÃO INTEGRADA TBL

GOVERNANÇA  DESCENTRALIZADA, EMPRESA MAIS 

HORIZONTAL

CULTURA ORGANIZACIONAL SUSTENTABILIDADE NO AGIR 

DIÁLOGO COM A SOCIEDADE/ TRANSPARÊNCIA RADICAL 

METAS E COMPROMISSOS PUBLICOS E DE LONGO PRAZO

MAIOR PARTICIPAÇÃO E MELHOR DISTRIBUIÇÃO RENDA

DIRETRIZES

2050



NOSSA REDE

AMBIÇÕES E COMPROMISSOS 2020

Para a marca Natura, atingir índice de mulheres em 

cargos de liderança (nível diretoria e acima) de 50%;

Para a marca Natura no Brasil, ter 8% de PcDs no 

quadro de colaboradores;

Implementar estratégia para alavancar o potencial de 

realização dos colaboradores por meio do 

engajamento à cultura da Natura.



GESTÃO DE PESSOAS

Atualização contínua do modelo de 

gestão de pessoas e de cultura 

organizacional 

Revisão do desenho 

organizacional

equipe ainda mais preparada 

para atender aos desafios atuais 

e futuros do negócio. 

Destaque para:  
Avaliação 360º  e o plano de 

desenvolvimento individual (PDI)

PLR: indicadores socioambientais 

atreladas aos indicadores financeiros



_NOVO programa de educação corporativa:  

mais conectado à estratégia de futuro da Natura

_NOVO programa de formação da liderança.   

Inclui fase de Vivências, em que o colaborador realiza imersão 

nas diferentes etapas do negócio (fábrica, entrega de pedidos, 

atendimento etc.).

_Diversidade: 

Natura alcança 30% de mulheres em cargos 

de liderança (diretoria e acima) 

PcDs – 5,2% 

linha de pedidos (picking) do CDSP conta com 18% de PcDs. 

Meta é chegar a 30%. 

NOVO: política de diversidade

_NOVOS ESPAÇOS: transformação do ambiente de trabalho.  

Colaboradores já não têm mais postos fixos.  

GESTÃO DE PESSOAS



“Somos todos, indivíduos, empresas, cidades, países,
construtores do século XXI: este é o nosso privilégio.
Sentir, pensar e agir sistemicamente, respeitando
a vida em todas suas dimensões: este é nosso dever.
E isto é Sustentabilidade.” 

L. Seabra, fundador Natura



OBRIGADA


