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O mundo precisa de símbolos
de mudança capazes de criar
caminhos para uma melhor
maneira de viver e fazer negócios.

Foto: Getty Images
Chantelle Williams / EyeEm

O mundo
não precisa
de outra
grande
empresa.
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propósito
Nutrir a beleza e as relações para uma
melhor maneira de viver e fazer negócios.

crenças
.

Temos paixão por sermos agentes de mudança.

Construímos relações a partir da transparência,
colaboração e diversidade.

aspiração

Ousaremos inovar para promover impacto
econômico, social e ambiental positivo.

Somos comprometidos com a integridade
e nos responsabilizamos por nossos atos.
Temos a coragem para desafiar o status quo e ir além.
Honramos e respeitamos a natureza
interdependente das coisas.
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Quem somos
Natura &Co é um grupo global de
cosmética, formado por três marcas
icônicas, alinhadas no propósito de,
por meio da beleza e das relações,
promover uma melhor forma de viver
e de fazer negócios. Estamos presentes
em 73 países em todos os continentes,
somos mais de 18 mil colaboradores,
comprometidos em gerar impacto

Foto: Getty Images
Priscila Zambotto

econômico, social e ambiental positivos.
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Natura &Co 2018 apresentação

6

.

Aesop é reconhecida por entregar produtos
e experiências excepcionais a seus consumidores.
Atua em 25 países, com 227 signature stores,
lojas próprias com design exclusivo, além
de produtos vendidos em 92 lojas de
departamento. Seus e-commerces estão
presentes em 17 países – também há parcerias
com outras plataformas de vendas online.

Foto: Getty Images / Ippei Naoi

The Body Shop tem
presença global. Está em
69 países por meio de
aproximadamente 3 mil
lojas (sendo dois terços
delas franquias) e 12
centros de distribuição,
além de 45 websites
de comércio eletrônico
e cerca de 20 mil
consultoras. Conhecida
por seu ativismo, em
2018 atuou em diversas
causas – do banimento
dos testes em animais
ao apoio humanitário
a refugiados, passando
pela promoção dos
Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável da ONU.

Natura completa 50 anos em agosto de 2019.
Fundada no Brasil, opera também em Argentina,
Chile, Colômbia, Estados Unidos, França, México
e Peru. Conta com uma rede de 1,7 milhão de
consultoras, 45 lojas próprias, produtos em 3,8 mil
farmácias e a plataforma online líder do mercado
brasileiro de cosméticos. Foi a primeira companhia
de capital aberto no mundo a se tornar
uma Empresa B, em 2014.
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Natura &Co 2018 mensagem do Conselho de Administração

Nosso futuro global
Antonio Luiz da Cunha Seabra, Guilherme Peirão Leal e Pedro Luiz Barreiros Passos
Copresidentes
Roberto de Oliveira Marques
Presidente executivo

Tivemos um ano bom! Natura &Co deu forma ao nosso sonho de ir ao mundo e
levar para mais pessoas e ainda mais longe a visão de que os negócios devem ser
um vetor de transformação positiva da sociedade. Neste primeiro ano de consolidação de um grupo global de cosmética, produzimos avanços significativos nos
fundamentos que irão sustentar nosso desenvolvimento futuro.
Mantivemos firmes em nosso espírito as nossas crenças no poder da transformação, da colaboração, da transparência, da integridade, da diversidade e da interdependência entre tudo e todos. Essas certezas nos permitem mobilizar profissionais
e negócios de diferentes geografias, alinhados pelo mesmo propósito: “Nutrir a beleza e as relações por uma melhor forma de viver e de fazer negócios”.
No âmbito dos resultados dos negócios, 2018 também nos proporcionou relevantes evoluções. Natura consolidou, pelo segundo ano consecutivo, as bases de seu
novo ciclo de crescimento, apoiado na revitalização da venda direta. The Body Shop
avançou com sucesso em seu plano de transformação, que trará eficiência, novas
plataformas de crescimento e rejuvenescimento da marca. E Aesop deu força à
expansão de seus negócios, tanto em lojas quanto em canais e novos mercados.
Esse despertar iluminado de Natura &Co não nos permite, porém, perder de vista a
natureza do momento em que vivemos. Atravessamos tempos de incerteza. E não
raro nos deparamos com a propagação de visões de mundo dissonantes das nossas.
Diante de desafios sistêmicos e que impactam todo o planeta, acompanhamos com
preocupação o surgimento de reações isolacionistas no plano das nações, o que torna ainda mais complexos os necessários esforços para um entendimento global.

10

Por confiarmos no poder construtivo do contraditório de ideias, entendemos que
esse cenário pede que reafirmemos nossa convicção nos valores universais que
formam o pensamento civilizatório globalizado. Acreditamos na força do livre-comércio no mundo, na necessária justiça social com combate às desigualdades e no
urgente enfrentamento do aquecimento global. Entendemos que os negócios têm
um papel imprescindível nessa transformação do mundo em que vivemos. Mais que
geradores de riqueza, criam valores que estão a serviço das relações humanas e da
viabilização plena da vida. Natura &Co é fundada nessas premissas.
Trata-se de um compromisso de origem, que emana da trajetória das nossas empresas. Em agosto de 2019, celebraremos os 50 anos de Natura, a mais antiga das
companhias de nosso grupo. É um acontecimento que nos emociona, sobretudo
porque reconhecemos em nosso passado as alavancas para o futuro: as paixões
pela cosmética e pelas relações. A experiência de autoconhecimento que a cosmética proporciona, aliada às possibilidades ampliadas de relacionamento por meios
físicos e digitais complementares, indica um futuro muito bom para nos relacionarmos com cada vez mais pessoas, em mais lugares, com marcas diferentes.
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Da esquerda para
a direita: Pedro Passos,
Roberto Marques,
Luiz Seabra
e Guilherme Leal

Conselho
de Administração
(da esquerda
para a direita)
Carla Schmitzberger
Fábio Colletti Barbosa
Pedro Luiz
Barreiros Passos
Antonio Luiz
da Cunha Seabra
Roberto de Oliveira
Marques
Guilherme Peirão Leal
Silvia Freire Dente da
Silva Dias Lagnado
Gilberto Mifano
Jessica DiLullo Herrin
(não pôde estar
conosco nesse dia)
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Natura &Co 2018 desempenho e governança

Ebitda consolidado (R$ milhões)

Receita líquida consolidada (R$ milhões)

+36%

Destaques financeiros

13.397
13.397

Crescimento
anual

1.742*

1.7421

1.846
1.846

+6%

Crescimento
anual

,

2017
2017

2018
2018

Natura &Co encerrou seu primeiro ano completo de existência com fortes resultados, que demonstram a excelência na execução e o potencial de crescimento

9.853*
9.853

do grupo. As três empresas contribuíram para esse desempenho. Do ponto de

Lucro líquido consolidado (R$ milhões)

vista financeiro, Natura &Co segue registrando forte geração de caixa. Isso permitiu que o grupo prosseguisse em seu processo de desalavancagem, encerran-

*

do o ano com dívida líquida de 2,71 vezes o Ebitda – abaixo dos 3,01 do ano anterior. As ações da Natura (NATU3) na B3 (bolsa de valores de São Paulo) tiveram
valorização de 39% em 2018.

670*
670

548
548

2017
2017

2018
2018

-18%
Decréscimo
anual

Para mais informações e análises aprofundadas sobre os resultados financei-

,

ros de Natura &Co, acesse natu.infoinvest.com.br

Lucro Operacional Ajustado** (R$ milhões)

1.105
1.105

Foto: Getty Images / Zen Rial

2017
2017
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1.296

+17%

Crescimento
anual

2018
2018

.

2017
2017

2018
2018

*Os resultados da The Body Shop incluem apenas o período de setembro a dezembro de 2017 (após a aquisição da empresa).
**O Lucro Operacional Ajustado exclui todos os efeitos não operacionais (como as despesas relacionadas à aquisição da The Body Shop).
Para fins de comparação, o gráfico de 2017 considera um ano completo de lucro líquido reportado da The Body Shop (incluindo os oito
meses que antecederam a aquisição).
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Natura &Co 2018 desempenho e governança

Ebitda (R$ milhões) Brasil

Receita líquida (R$ milhões) Brasil

+8%

6.022
6.022

Crescimento
anual

1.257
1.257

5.575
5.575

2017
2017

1.185
1.185

-6%

Decréscimo
anual

706
706

2018
2018

2017
2017

Ebitda ajustado* (R$ milhões) Brasil

1.043
1.043
2017
2017

2017
2017

1.064

Ebitda (R$ milhões)

+51%

+47%

Crescimento
anual

2018
2018

111

162
162

2017
2017

2018
2018

Crescimento
anual

5%

Crescimento
anual

2018
2018

2018
2018

Ebitda (R$ milhões) América Latina**

Receita líquida (R$ milhões) América Latina**

+15%
2.108
2.108

1.100
1.100

Receita líquida (R$ milhões)

2.416
2.415

Crescimento
anual

292

327

2017
2017

2018
2018

Receita líquida (R$ milhões)

+12%
Crescimento
anual

3.886

Ebitda (R$ milhões)

+167%
Crescimento
anual**

+34%

229*
229

306
306

2017
2017

2018
2018

Crescimento
anual***

Ebitda ajustado* (R$ milhões) América Latina**

2017
2017

2018
2018
292
292

372
372

2017
2017

2018
2018

*O Ebitda ajustado exclui: a norma contábil IRFS 15 (reclassificação de multas e juros) no Brasil e na América Latina, efeitos
hiperinflacionários na Argentina, revisão de IPI no Brasil, recuperação de PIS/COFINS no Brasil e outras provisões.
**Não inclui o Brasil.
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+27%
+27%
Crescimento
anual

1.457*
1.457

2017
2017

2018
2018

*Os resultados da The Body Shop incluem apenas o período de setembro a dezembro de 2017 (após a aquisição da empresa).
**Considerando os resultados da The Body Shop no ano completo de 2017, incluindo o período anterior
à sua aquisição, o crescimento da receita líquida foi de 18%.
***Excluindo os custos de transformação (que se referem às quantias alocadas para a execução do plano de transformação da The Body Shop)
e incluindo os resultados pré-aquisição (considerando o ano completo de 2017, portanto), o crescimento do Ebitda foi de 62%.
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Natura
Natura
&Co
&Co
2018
2018
governança
desempenho
e desempenho
e governança

263,5 mil
hectares
de florestas conservados
pelo Programa Amazônia,
da Natura, e pelas Bio-Pontes,
da The Body Shop.

Destaques ambientais

Não
testamos
em
animais

A primeira iniciativa busca transformar desafios
socioambientais em oportunidades de mercado.
Ela ajudou a preservar 257 mil hectares de florestas
e gerou R$ 1,5 bilhão em volume de negócios na
região Pan-Amazônica. Já as Bio-Pontes, presentes
em sete países, são corredores que reconectam
florestas saudáveis e ligam animais que estejam
isolados, em risco de extinção, permitindo que
se reproduzam. O programa ajuda a proteger
6,5 mil hectares de florestas.

Foto: Rogério Cavalvanti / Revista Bloom

Estamos atentos
aos resíduos
pós-consumo
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A Natura tem ambições
que estabelecem o uso de
embalagens ecoeficientes e de
material reciclado pós-consumo.
Em 2018, a companhia aprofundou seu
comprometimento com o tema ao aderir ao
compromisso global New Plastics Economy,
que pretende aplicar princípios da economia
circular à cadeia de plástico. A Natura garante
a destinação para reciclagem de 33% do volume
de resíduos gerados por suas embalagens no Brasil.
A Aesop lançou, em Hong Kong, um programa de
reciclagem de embalagens (leia mais na página 74).
19

Em outubro, a The Body
Shop alcançou o objetivo
de levar à ONU a petição
da campanha Para
Sempre Contra Testes
em Animais (leia mais
na página 62). Em
setembro, a Natura
se tornou a primeira
empresa do Brasil – e a
segunda do grupo, depois
da The Body Shop – a
receber o selo The Leaping
Bunny, concedido pela
Cruelty Free International
às marcas que não fazem
testes em animais em
nenhuma etapa da cadeia
de produção. A Natura
também foi certificada pela
PETA (People for the
Ethical Treatment of
Animals). A Aesop nunca
fez testes desse tipo
e está em processo para
receber certificações.

Natura &Co 2018 desempenho e governança

Destaques sociais

Comércio justo Unidos pelos
para 36 mil
direitos das
mulheres
pessoas
Em 2018, a The Body Shop
firmou parceria com pequenos
produtores de óleo de moringa
em Ruanda (foto). A ação,
baseada no programa de
comércio justo da empresa,
contribuiu para gerar renda
para 2 mil pessoas.

A redução da violência de gênero
foi um tema assumido pela Natura
no Brasil e na América Latina.
A empresa lançou um canal
que recebe denúncias e oferece
orientação para colaboradoras
em casos de violência; é possível
pedir apoio para consultoras.

Esse é apenas um exemplo das iniciativas de geração
de trabalho, renda e inclusão social que a Natura
e a The Body Shop mantêm ao se relacionar com
comunidades fornecedoras de matérias-primas.
Juntas, as empresas atuam com 68 comunidades,
beneficiando 36 mil pessoas e incentivando
técnicas produtivas que contribuem para o
desenvolvimento sustentável.

A Natura e a The Body Shop também promovem
o fortalecimento de lideranças femininas por meio
da independência financeira nas comunidades
fornecedoras. Um dos destaques da companhia
britânica é a comunidade fornecedora de manteiga
de karité em Gana – uma associação de 640 mulheres
que investe seus ganhos em saúde, saneamento,
água e educação para a sociedade local.

46,7
milhões
de reais
20

foram arrecadados pela Natura e Aesop para projetos de educação.
As iniciativas do Instituto Natura (leia mais na página 37) deram apoio a 1,2 milhão
de estudantes em 22 estados brasileiros. Parte dos recursos também foi
para benefícios educacionais para consultoras e seus familiares (como cursos
de graduação, pós-graduação, idiomas e outros). A Aesop Foundation dividiu sua
atuação em duas frentes: uma iniciativa estimula a prática da escrita em crianças
e a outra ajuda povos nativos a contar suas histórias e a proteger sua cultura.
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Natura &Co 2018 desempenho e governança

As três marcas mantêm suas agendas estratégicas:
NATURA

Completou os dois anos de seu processo de transformação e inicia
agora um novo ciclo de expansão, orientada pelas seguintes diretrizes:
• Recuperar a preferência e o desejo pela marca
• Buscar maior diferenciação nas categorias-foco por meio de inovação

Nossa estratégia

• Ampliar o poder da venda direta, melhorando a experiência de compra
da consumidora e a rentabilidade da consultora
• Expandir a presença multicanal
• Acelerar a transformação digital do negócio
• Entrar em mercados internacionais que permitam crescimento acelerado

Desenvolvemos um modelo multimarca, que busca o crescimento sinérgico dos
negócios em escala global a partir da oferta de produtos inovadores e sustentáveis
por meio de múltiplos canais de vendas.
Nossas marcas possuem expressão local e internacional, expertises que se complementam e predominância em segmentos de mercado diversos. E já começam
a se beneficiar de uma estrutura corporativa com menos níveis hierárquicos (ver
Governança) e maior integração. Em 2018, criamos as Redes de Excelência, centros de colaboração em três temas estratégicos – digital, sustentabilidade e varejo
– para compartilhamento de boas práticas e construção de ações conjuntas entre
executivos das três empresas. Tivemos também o lançamento da Organização Global de Procurement, que tem gerado ganhos de escala para o grupo em negociações com fornecedores. A estimativa é que iniciativas como essas gerem sinergias
e um valor incremental no Ebitda de cerca de R$ 1 bilhão nos primeiros cinco anos
de formação do grupo.
A atuação em múltiplos canais também ganha intensidade em 2019, com o crescimento acelerado das plataformas digitais, além da expansão geográfica das marcas, apoiadas pelas estruturas já existentes no grupo. É o caso, por exemplo, do potencial de ampliação da presença de The Body Shop na América Latina, beneficiada
pelas operações de Natura, que, por sua vez, deverá conduzir seu crescimento internacional apoiada na rede de relações de The Body Shop.

• Adotar modelos inovadores de organização e gestão de pessoas
que viabilizem os negócios futuros

AESOP

Prossegue com a expansão de seus negócios, com maior
precisão nos seus objetivos:
• Construir uma maior penetração nos mercados ao redor do mundo
• Evoluir na oferta omni channel
• Aplicar uma mentalidade não conformista
• Continuar a lançar produtos inovadores
• Reduzir impacto ambiental e gerar impacto positivo na sociedade

THE BODY SHOP

Entra no segundo ano de transformação organizacional, buscando consolidar
ganhos de eficiência e iniciar preparação para o crescimento futuro:
• Rejuvenescimento da marca
• Otimização das operações de varejo
• Aprimoramento da experiência multicanal
• Evolução da eficiência operacional
• Redesenho da estrutura organizacional
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Natura &Co 2018 desempenho e governança

Governança

No âmbito executivo, José Antonio de Almeida Filippo assumiu em maio a Vice-presidência de Finanças e Relações com Investidores. Ele também ocupa uma posição
no Comitê de Operações do Grupo (GOC, na sigla em inglês), que é liderado pelo
presidente executivo do Conselho, Roberto Marques. Também integram o comitê
os CEOs das três companhias, representantes de áreas-chave e o vice-presidente
de Transformação de The Body Shop, Robert Chatwin. Criado em 2017, o comitê tem
o objetivo de dinamizar soluções para Natura &Co e se reuniu cinco vezes ao longo do
ano, sendo a primeira delas em fevereiro, no Brasil.
Cada uma de nossas três empresas mantém seu próprio Comitê Executivo, assegurando o adequado equilíbrio entre a necessidade de integração e sinergia e a
autonomia dos negócios.
A estrutura de compliance foi consolidada nas três empresas, incluindo o Canal de
Ouvidoria, reforçando as estruturas de ética e integridade no grupo. Alinhados às
melhores práticas globais, revisamos o Código de Conduta de Natura em 2017 e, em
2018, atualizamos os códigos de Aesop e The Body Shop.
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Foto: Getty Images / Mastamak

A estrutura de governança segue em evolução para atender às características de
Natura &Co, grupo global do qual a Natura Cosméticos S.A. é a controladora. O Conselho de Administração encerrou o ano com nove conselheiros, sendo cinco independentes. Contamos com a chegada da norte-americana Jessica DiLullo Herrin,
que aporta ao grupo sua experiência em Venda direta e em grandes empresas de
tecnologia. O conselheiro Marcos Lisboa, que prestou relevantes contribuições por
sete anos ao Conselho, deixou a função em abril, por iniciativa própria, para se dedicar a outros projetos. E registramos com profundo pesar a perda do conselheiro
Peter Saunders, falecido em agosto.
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Natura &Co 2018 onde estamos
Alemanha
Áustria
Bélgica
Bulgária
Chipre
Dinamarca
Eslovênia
Espanha
Estônia
Finlândia
França
Grécia
Holanda
Hungria
Irlanda
Islândia
Itália
Letônia
Lituânia
Luxemburgo
Malta
Noruega
Polônia
Portugal
Reino Unido
Rússia
Rep. Checa
Romênia
Suécia
Suíça
Turquia

França

Arábia Saudita
Bahrein
Bangladesh
Brunei
Catar
Cingapura
Coreia do Sul
Emir. Árabes
Filipinas
Hong Kong
Índia
Indonésia
Japão
Jordânia
Kuwait
Líbano
Macau
Malásia
Myanmar
Omã
Paquistão
Sri Lanka
Tailândia
Taiwan
Vietnã

Alemanha
Áustria
Bélgica
Dinamarca
França
Itália
Noruega
Reino Unido
Rússia
Suécia
Suíça

EUROPA

Argentina
Bolivia
Bermudas
Brasil
Brasil
Chile
Canadá
Colômbia
Chile
Estados Unidos
Brasil
Estados Unidos
México
Canadá
México
Peru
Estados Unidos

ÁSIA

AMÉRICA
África do Sul
Botsuana
Egito
Marrocos
Namíbia

ÁFRICA

69
países

9

países

25
países

3mil 45 227
lojas

lojas

lojas
exclusivas
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1,7

92

consultoras

lojas de
departamento

mil

consultoras

milhão

Austrália
Nova Zelândia

OCEANIA
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Austrália
Nova Zelândia

Cingapura
Coreia do Sul
Emir. Árabes
Hong Kong
Japão
Macau
Malásia
Tailândia
Taiwan

nossos
negócios
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Natura &Co 2018 mensagem dos CEOs

Que bom começo!
David Boynton The Body Shop, João Paulo Ferreira Natura
e Michael O'Keeffe Aesop

Tudo o que é novo enfrenta um primeiro momento no qual é posto à prova. Foi o que
ocorreu conosco em 2018. Demonstramos que a ideia de construir uma corporação diferente, com uma estrutura leve, que impulsiona as identidades e expertises de
empresas absolutamente singulares, mas alinhadas em propósito, pode gerar valor
relevante para a sociedade.
O primeiro ano de Natura &Co superou as projeções mais otimistas. Os resultados
econômicos indicam a consistência de nossas estratégias iniciais, mas ainda não revelaram o potencial que está por vir a partir de toda sintonia, engajamento e força
criativa que estamos mobilizando para construir as bases desse novo grupo. Definimos com clareza o propósito, as crenças e as aspirações que nos unem. Colocamos
em prática um modelo de governança coerente com nossa ambição de construir
uma cultura de autonomia com interdependência entre as empresas. Começamos
a atuar juntos na busca por excelência em temas-chave, como varejo, digitalização e
sustentabilidade. Tudo isso sem perder o foco na agenda de cada negócio.
Natura, por exemplo, prosperou na adversidade. Conseguimos ganhar mercado em
todos os países em que atuamos na América Latina, em um cenário extremamente
desafiador, sobretudo no Brasil e na Argentina. Somos líderes nas três categorias-alvo
que elegemos: perfumaria, corpo e presentes. Completamos o segundo ano de transformações internas e, com isso, preparamos a empresa para um ciclo de crescimento
e transformação a partir de 2019, sustentado por uma visão contemporânea da Venda direta. Nosso modelo comercial tem alavancado a produtividade e os ganhos das
consultoras, usando a digitalização para potencializar as relações com os consumidores,
que têm à disposição uma experiência de compra apoiada em vários canais de vendas.
Temos ainda muito a alcançar com a expansão dos recursos digitais para toda nossa
operação no Brasil, nosso maior mercado, e para os demais países da América Latina.
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Aesop manteve sua trajetória de crescimento, que já a levou a quintuplicar suas vendas
desde o início da década. Esse processo tira proveito agora de todas as oportunidades
estratégicas que Natura &Co possibilita. E inclui evoluir na oferta omni-channel, buscar
diferenciação de marca por meio de nossa mentalidade não conformista, reduzir o impacto ambiental e gerar efeito positivo sobre a sociedade. Seguimos lançando signature
stores e produtos únicos ao redor do mundo, e desenvolvemos um programa global para
estarmos mais próximos de nossos consumidores e capturarmos seus insights.
No caso do plano de transformação organizacional de The Body Shop, o ano de 2018 foi
crucial. Tivemos avanços significativos em todas as frentes estratégicas: na revitalização
de nossa marca, na otimização de nossas operações de varejo, na evolução da presença
digital, nos ganhos de eficiência operacional e no redesenho de nossa organização. Resgatamos nosso passado e nosso propósito para reafirmar: “Existimos para lutar por um
mundo mais justo e mais bonito”. Nesse processo, recuperamos nossa voz e lideramos
o movimento global para banir os testes em animais da indústria cosmética. Iniciamos
operações em novos mercados, como Bangladesh e Bulgária, e trabalhamos na recuperação de mercados-chave, como Estados Unidos e Alemanha.
Esse impressionante conjunto de realizações reforça nossa crença na capacidade de crescimento e geração de impacto positivo de Natura &Co, potencializada por sinergias, ganhos
de eficiência e pela integração entre os negócios. Entre as oportunidades que podemos
explorar estão a expansão de The Body Shop na América Latina, apoiada pela estrutura da
Natura, e ampliação das vendas de produtos de nossas três empresas por meio de plataformas digitais, em diversas geografias. Esses são exemplos de como marcas icônicas
podem atingir um novo patamar graças à combinação de suas forças, preservando o que
há de único em suas identidades. E, assim, pretendemos não ser apenas mais uma grande
corporação no mundo, mas ser o melhor grupo de beleza para o mundo.
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Da esquerda para a
direita: David Boynton,
Michael O'Keeffe e
João Paulo Ferreira
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Destaques do ano

A força da Venda por Relações
A transformação da venda direta, que teve início no Brasil em junho de 2017, segue como um dos pontos
prioritários da estratégia da empresa. Chamado de Venda por Relações, o modelo oferece às consultoras
cinco níveis de progressão de carreira e benefícios como cursos, prêmios e ações de reconhecimento.
Cerca de um terço das consultoras do país já está nas três categorias mais elevadas da progressão
de carreira, algo que reforça o engajamento da rede. No final de 2018, a Natura contava com pouco mais
de 1 milhão de consultoras no Brasil. Sua produtividade cresceu 18% em um ano, e a remuneração média
aumentou 12%; para as Líderes de Negócio (consultoras que orientam um grupo de colegas), esse índice subiu 25%.
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Cada vez mais digital
O movimento de digitalização da Venda por Relações continuou forte em 2018.
Cerca de 660 mil consultoras usam a plataforma Consultoria (nas versões web e
aplicativo para celular), no Brasil e nas operações da América Latina. Ela permite
comprar os produtos solicitados pelas clientes, acompanhar o desempenho das
vendas e fazer cursos. Foram realizados mais de 2,5 milhões de treinamentos
online em 2018, um aumento de 40% em comparação a 2017. Uma das grandes
novidades do ano foi a estreia da Nat (foto), a assistente virtual da Natura, presente
no portal da empresa e no Consultoria. Por meio da inteligência artificial, ela
ajuda as consultoras a resolver questões ligadas a cadastro, crédito ou cobrança.
Atualmente, 60% dos contatos têm sido solucionados sem que haja a necessidade
de falar com um atendente.
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O melhor Natal
da história
A receita da Natura no
Brasil no quarto trimestre
de 2018 apresentou 13%
de crescimento em
relação a 2017 – o melhor
resultado econômico
desde 2010. Em termos
absolutos, esse foi o melhor
trimestre em faturamento
da empresa em todos
os tempos. Esses números
foram impulsionados pela
mais bem-sucedida ação
de Natal da história da
Natura. A campanha
propunha uma reflexão
às consumidoras: qual
a beleza de comprar
presentes sem pensar?
Por meio desse conceito,
ela estimulava o cuidado
nas relações, ao incentivar
a atenção ao real motivo
de dar um produto a
uma pessoa querida.
As embalagens criadas
para o período contavam
com um cartão especial,
que, além dos tradicionais
“De” e “Para”, traziam
também “Porque”.

Primeira marca brasileira certificada pela UEBT
Em junho, a Natura tornou-se uma das primeira empresa no mundo a receber a nova
certificação internacional da UEBT (União para o Biocomércio Ético). Presente nas
embalagens de Ekos, o selo confirma que todos os ingredientes vegetais da linha
passaram por um sistema que avalia princípios e práticas como repartição justa dos
benefícios pelo uso da biodiversidade e do conhecimento tradicional associado,
respeito pelas condições de trabalho, geração de renda e desenvolvimento local
e a manutenção dos ecossistemas – um exemplo é a cadeia da ucuuba (foto),
espécie ameaçada de extinção que hoje gera mais renda para as comunidades
com a coleta dos frutos, usados em Ekos, do que com a exploração de sua madeira.
A UEBT, da qual a Natura é membro-fundadora, é uma organização sem fins lucrativos
criada a partir de uma iniciativa da Unctad (Conferência das Nações Unidas sobre
Comércio e Desenvolvimento) para promover o uso de ingredientes naturais,
respeitando as pessoas e a natureza durante seu processo de extração.
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Crescimento na
América Latina
A Natura conquistou
participação de mercado,
preferência de marca
e registrou aumento nas
vendas em todos os países
da América Latina onde
opera. O destaque vai para
Argentina: mesmo diante do
contexto macroeconômico
desafiador, a empresa
superou o desempenho
geral do mercado local
graças à rede de consultoras
e à eficiência operacional.
O total de consultoras passou
de 589 mil para 645 mil,
com crescimento em todos
os países – exceto no Chile,
onde o número se manteve
estável. A Venda por Relações
chegou ao Chile e ao
Peru e a estratégia de
ampliação para os demais
países está em andamento.

Melhor e-commerce do Brasil
O Rede Natura, plataforma online de vendas, foi eleito o
melhor e-commerce do Brasil pela Ebit – empresa que
mede a reputação de lojas virtuais. O portal também foi
reconhecido pela terceira vez consecutiva, na mesma
premiação, como “A loja mais querida da internet” na
categoria Cosméticos e Perfumaria.
O Rede Natura conta com 400 mil consultoras digitais,
que fazem vendas na plataforma usando páginas
próprias, e 5 milhões de clientes registrados. A receita
obtida em 2018 superou em 40% a meta estabelecida
para o ano. Além do Brasil, ele também está presente
no Chile e na Argentina, com implantação em
andamento em Colômbia, México e Peru.

Franquias Aqui Tem Natura
Ao evoluir na progressão de carreira da Venda por
Relações, as consultoras podem se tornar Empresárias
de Beleza, com a opção de abrir franquias Aqui Tem
Natura – lojas de cosméticos que contam com apoio
na gestão e na ambientação e que podem vender
produtos de outras marcas. Em dezembro de 2018,
já existiam 192 pontos de venda desse tipo, em 16
estados brasileiros, contra 50 em 2017. O modelo é
vantajoso porque o custo e o tempo de retorno sobre
o investimento são mais baixos do que o padrão no
mercado de franquias no país.

Crer Para Ver bate novo recorde
As vendas de Crer Para Ver arrecadaram R$ 44,2 milhões no
Brasil e na América Latina, quantia recorde que superou a
meta que havia sido estabelecida para ser alcançada
apenas em 2020 (de R$ 41 milhões). Essa linha de produtos
não cosméticos (como mochilas, canecas e cadernos) tem
seus lucros investidos em iniciativas que promovem a
educação. Os recursos são aplicados localmente,
beneficiando as consultoras e a sociedade
de cada país onde a Natura atua – no Brasil,
os valores são geridos pelo Instituto Natura.
Em 2018, mais de 970 mil consultoras
adquiriram pelo menos um produto de Crer
Para Ver – porcentagem que representa engajamento
dois pontos percentuais maior em relação a 2017.

Novo jeito de trabalhar
Interessada em contar com cada vez mais pessoas com
perfil empreendedor e aumentar a diversidade nas
equipes, a Natura inovou na forma de atrair talentos,
lançando o programa de seleção CorageN. Para
participar, não era preciso ter formação acadêmica
ou experiência prévia: o único pré-requisito era ter
mais de 18 anos.Foram contratadas 20 pessoas, sem
vínculos com as áreas específicas da companhia, que
estão organizadas em grupos com metodologias ágeis
de trabalho. De forma geral, os times ágeis seguem em
expansão na Natura. Já são mais de 30 equipes
com esse formato, mobilizando profissionais
com expertises distintas para atuar em projetos
multidisciplinares em áreas como marketing,
logística, RH, entre outras.
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Natura Homem Cor.agio
Lançado em dezembro, o deo parfum
masculino traz uma combinação intensa
de notas de especiarias frias, como pimenta-rosa
e noz-moscada, com o calor da copaíba
e do cumaru. O nome da fragrância une os
conceitos "cor", que remete a coração, e "agio",
uma referência à ação. A linha Natura Homem
convida os homens a se expressar de forma
livre de estereótipos e padrões.

Grandes lançamentos
Essencial Oud
Feminino e Masculino
A madeira oud, ingrediente

Tododia Lima e Flor de Laranjeira
A nova linha é composta por Tonalizante
Corporal, Colônia Spray Corporal
Perfumado, Sabonete em Barra,
Antitranspirante Roll-On e a estrela
Hidratante Sorbet Corporal. Ele pode ser levado
à geladeira para uma sensação ainda maior de
frescor. A campanha de lançamento parte do
conceito“vista sua pele, viva seu corpo”, que norteia
a comunicação de Tododia, e busca mostrar que
todo corpo está pronto para o verão.

nobre e raro do Sudeste
Asiático, foi trazida pela
Chronos Sistema
de Clareamento
Com base em 30 anos
de pesquisa sobre as
mulheres brasileiras,
Chronos desenvolveu
um sistema inovador de
tratamento da pele que
une o concentrado de
aroeira, ativo exclusivo da
biodiversidade brasileira,
com ação reguladora
sobre a produção de
melanina; a ativos
reconhecidos na
cosmética dermatológica,
como a vitamina C pura
e o ácido glicólico. A linha
é composta por produtos
que, se usados de forma
combinada, potencializam
em 70% os resultados
percebidos na pele.

primeira vez à América
Latina pela Natura.
Trata-se de um dos
componentes mais luxuosos
da paleta de um perfumista,
que originou as duas
fragrâncias da linha
Essencial. Nas versões
masculina e feminina,
a opulência de oud
vem acompanhada do
óleo essencial de copaíba,
ingrediente da
biodiversidade brasileira.
A fragrância é uma cocriação
entre a perfumista exclusiva
da Natura Veronica Kato e o
especialista em oud Pierre
Guéros, perfumista da casa
de fragrâncias Symrise.
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Una Nude Me
Base Sérum FPS 18
Grande lançamento da
maquiagem Natura em 2018,
a base de textura ultrafina
atende a uma das maiores
tendências do mundo da
beleza: a valorização do natural
aliada à alta tecnologia.
Com duração de 24 horas,
o produto permite atingir
a cobertura desejada com
leveza, conforto e sem
aspecto artificial. Sua exclusiva
tecnologia Oxygen, associada
a ativos da biodiversidade
brasileira, como o extrato de
cacau, promove uma
oxigenação da pele,
deixando-a com aparência
descansada, energizada
e revitalizada.

Natura especial 50 anos

Em 1969, quem passava pela
rua Oscar Freire, em São Paulo,
nunca imaginaria os milhões
de histórias que sairiam dali.
Foi lá que Luiz Seabra abriu sua primeira loja. Nela, nasceram duas paixões: o desenvolvimento de produtos
cosméticos comprometidos com a verdade e o aconselhamento como ferramenta poderosa para o autoconhecimento e o bem-estar. Dessa combinação nasceu a Natura.
Essas mesmas paixões foram multiplicadas em 1974, com a adoção da venda direta, uma forma de apresentar
produtos únicos a partir de muitas vozes. Poucos anos depois, Guilherme Leal e Pedro Passos uniram-se a essa
jornada e, em pouco tempo, ampliaram a rede de relações e fortaleceram o negócio.
A rede avançou pelo Brasil e atravessou as fronteiras para a América Latina ainda nos anos 1980. Nos anos 90,
incorporou com força o tema do desenvolvimento sustentável e do uso da biodiversidade brasileira como instrumento de inovação em cosmética e de consciência sobre a Amazônia. Na mesma década, materializou o sonho
de ser possível contribuir para melhorar a educação com uma linha de produtos não cosméticos cujos lucros
são revertidos em projetos coletivos.
Nos anos 2000, inauguramos nosso espaço mais simbólico: a sede em Cajamar. Tudo mudava depressa, com a
abertura de capital, o fim dos testes em animais e o compromisso com o clima expresso na redução das emissões de carbono. Nessa última década, com a chegada de Aesop e The Body Shop, nossa história foi marcada
pela formação de um grupo global, engajado em uma nova maneira de fazer negócios. Negócios que foram
iniciados em Melbourne e em Brighton com o mesmo espírito presente na abertura da loja da Oscar Freire.
Somos feitos de gente. Essa poderosa rede de afeto é a maior obra coletiva da Natura. Nas próximas páginas,
você conhecerá algumas pessoas a quem somos gratos por terem histórias que se entrelaçam à nossa.
42

43

Natura especial 50 anos

Muito além da venda

"

Há tempos eu não me identificava com a minha carreira.
Sou engenheira e trabalhava com tecnologia, mas faltava algo.
Daí fui procurar o que ia me fazer feliz de verdade.
Por coincidência, a Natura organizou um momento para que
as famílias dos colaboradores conhecessem Cajamar;
como minha irmã tinha acabado de entrar lá, fui com
a nossa mãe. Naquele dia pensei: ‘Preciso trabalhar aqui’.
Decidi ser consultora. Comecei em 2016 e, para me especializar,
fiz um curso de cosmética que a empresa ofereceu em parceria
com uma universidade em São Paulo.
A Natura me trouxe grandes conquistas. Ela acreditou em mim
e me deu a possibilidade de representá-la em eventos incríveis,
como o South by Southwest (SXSW) de 2018, em Austin, Estados
Unidos. Lá, vivi um momento interessante: uma americana foi ao
nosso espaço saber mais sobre nossos valores e nossas empresas
irmãs, Aesop e The Body Shop. Depois da conversa, a moça
olhou nossa bancada de maquiagens e disse que nunca havia
encontrado uma base que a agradasse; apresentei uma.
Ela amou tanto que decidi dar de presente. O brilho no olhar
dela e o sorriso me mostraram que o gesto foi tão importante
quanto o produto.

Registrei esse evento em um vlog que fiz para meu canal no YouTube
(Lele Parra). Também tenho um perfil no Instagram (@leledeparra)
– uso os dois para divulgar vídeos com resenhas dos produtos da
Natura. Outras consultoras já me procuraram para dizer que meus
vídeos as inspiram. É uma realização profissional e pessoal.”
Letícia Parra, São Caetano do Sul (SP)
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Uma enorme família

"

Meu primeiro contato com a Natura foi mesmo na pele.
É que minha avó Estelita é consultora há 20 anos. Eu e meus
irmãos éramos as crianças mais cheirosas da família!
Usei um pouco de tudo, de Mamãe e Bebê a Kaiak.
Quando entrei na faculdade, no curso de engenharia de
produção, a Natura sempre era mencionada nas aulas como
um exemplo de boas práticas empresariais. Em 2016, participei
de uma maratona de inovação organizada pela empresa aqui
em Belém. E, como prêmio, fui conhecer a sede em Cajamar,
em São Paulo.
Meus laços com a Natura foram se estreitando, até que
resolvi enviar meu currículo e fui chamado para uma entrevista.
Durante a conversa, a moça do RH me disse: ‘Olha, essa vaga
é um pouco diferente. Você vai ter que andar muito de barco,
dormir em rede e visitar as comunidades’. Era tudo que eu
queria! Foi assim que entrei na Gerência de Relacionamento
e Abastecimento da Sociodiversidade.
Minha equipe faz o acompanhamento da matéria-prima,
da árvore até ela chegar à Natura. Temos uma relação
com nossos fornecedores que é diferente de qualquer outra.
Não é virtual, não é por telefone: nosso contato é olho no olho,
é no abraço. Você dorme na casa das pessoas, conhece
os idosos, as crianças. É uma relação de confiança.
Somos como uma enorme família."
José Edilson Oliveira Neto, Belém (PA)
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Amazônia viva

"

A pouco menos de mil quilômetros de Cuiabá, em Mato
Grosso, existe um assentamento onde há uma floresta repleta
de castanheiras. A Cooperativa dos Agricultores do Vale do
Amanhecer, da qual faço parte, atua lá.
Quando começamos, não imaginávamos que o projeto cresceria
tanto. A participação da Natura, que precisava de óleo de
castanha para seus produtos, foi fundamental nesse processo.
Ela nos ajudou a instalar um sistema de extração de óleo na
cooperativa. Compramos o maquinário e tivemos cursos e
orientações de boas práticas. A Natura nos dá segurança, porque
não é uma daquelas empresas que compram o que precisam
e vão embora; ela continua ao nosso lado, entende nossos
problemas, confia, coopera. É mais do que uma relação comercial.
Comecei nesse trabalho interessada em me sustentar, a castanha
era só uma forma de ganhar a vida. Mas, com o tempo, me vi
parte de uma história maior. Hoje olho as castanheiras e a floresta
com amor, ajudo a preservá-las. Meu trabalho ganhou sentido."
Luzirene Coelho Lustosa, Juruena (MT)
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Quando propósitos se encontram

"

Movida pela situação da minha filha Suzana, desenvolvo um
projeto social em Sapeaçu, no interior da Bahia, desde 1999. É
uma associação que atende pessoas com déficit de atenção ou
deficiência intelectual leve, investe na formação de professores e
em apoio pedagógico.

Virei consultora da Natura em 2010. Foi algo muito importante
em minha vida, porque logo percebi que eu e a empresa
tínhamos propósitos em comum. Três anos depois, inscrevi
meu projeto social no Programa Acolher [iniciativa da Natura
que apoia consultoras que realizam ações para beneficiar a
sociedade]. Fiquei entre os finalistas. No ano seguinte, ganhei o
Prêmio Claudia, uma das maiores premiações para mulheres na
América Latina.
Todas essas conquistas foram graças à Natura, que enxergou
valor no que estávamos desenvolvendo e se fez presente.
É uma empresa que acredita no empreendedorismo social e o
estimula. Que incentiva, injeta vida e valoriza o papel da mulher.
É uma empresa que proporciona uma rede de laços fraternos,
que valoriza o vínculo. Aqui eu vejo e sou vista. A presença
da Natura em minha vida renova minhas energias para eu
continuar fazendo o que faço."

Sulemi Coaxi, Sapeaçu (BA)
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Do tamanho dos desafios

"

Estava prestes a terminar o curso de farmácia e queria muito
trabalhar com criação de produtos. Resolvi tentar a área de
Pesquisa e Desenvolvimento na Natura e fui contratada em
1996, para criar itens da linha Chronos.
Logo vi que, na Natura, não ficamos presos a uma descrição
de cargo: estamos dentro de um desafio – que tem o tamanho
que quisermos. Eu às vezes saía do laboratório e ia a eventos
para explicar como os ingredientes dos produtos agem na
pele. E foi numa premiação para consultoras que uma delas
me pediu uma dedicatória para mostrar à família: ‘Paguei a
faculdade dos meus filhos vendendo esse produto que você
criou’, ela disse. Foi quando percebi que entregamos muito
mais do que cosméticos.
Ajudei a formular a linha Tododia, pesquisei os primeiros
bioativos de Ekos e me envolvi no projeto que baniu testes
em animais. Fui então para a área de Embalagens e notei
que precisava aprender mais sobre uma coisa chamada
sustentabilidade. Acabei indo parar no Programa Amazônia e
hoje estou em Sustentabilidade. Aos 14 anos, meu sonho era ser
médica e ir para a floresta cuidar das pessoas. Hoje, cada vez
que vou para a Amazônia, me reconecto com esse propósito.
Meu maior presente em 23 anos de Natura é sempre ter diante
de mim uma página em branco para poder criar coisas novas.
Luciana Villa Nova, São Paulo (SP)
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Beleza livre de preconceitos

"

Um dia, um amigo meu que trabalhava com casting perguntou
se eu usava Chronos [linha da Natura de cuidados para a pele
do rosto]. Eu disse que sim. Foi assim que, aos 35 anos, fui parar
em uma campanha da marca, em 1997.
Sempre gostei da Natura e a admirei. Acho importante haver
uma marca de cosméticos como ela no Brasil. Aquela campanha
da qual participei há duas décadas, por exemplo, valorizava a
beleza natural independentemente da idade. Colocaram sete
mulheres de várias faixas etárias em uma sala com espelhos;
as câmeras estavam atrás deles. Foi algo espontâneo, bonito.
A equipe conseguiu captar nossa naturalidade.
Essa campanha também teve vários outdoors espalhados pelas
ruas. Era comum eu estar em um táxi quando um deles surgia
bem na frente. O motorista olhava a foto e, de repente, me olhava
pelo retrovisor. Era divertido, eu dizia: ‘Sou eu mesma!’.
Hoje em dia, estou deixando meu cabelo ficar branco. Faz
sentido para mim. Se os homens podem envelhecer com seus
cabelos brancos, por que as mulheres não? Acho que estou
envelhecendo bem. Acredito que a beleza tem a ver com estado
de espírito. O que você está sentindo sempre transparece.”
Denise Cristina de Magalhães Marcolino, São Paulo (SP)
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Coincidências da vida

"
"

Na época em que casei, eu trabalhava em uma petroquímica
em Camaçari. Tive a Xênia e, logo depois, me divorciei. Ficamos
só nós duas. Quando ela tinha 3 anos, fiquei desempregada por
um ano e meio. Foi um período difícil, até que uma amiga me
apresentou os produtos da Natura. Virei consultora, busquei
clientes e ia vender nas cidades vizinhas. Graças a essas vendas,
consegui organizar nossa casa.”
Dalva França, Camaçari (BA)

Quando era pequena, eu acreditava que a minha mãe era a
pessoa mais importante de toda a rua só porque ela recebia
pelo correio caixas maravilhosas cheias de perfumes, cremes,
batons e outras coisas lindas. Eu não tinha ideia de quanto
essas caixas nos ajudavam.

Anos depois, quando me mudei para São Paulo, virei cantora.
Acabei me inscrevendo no Natura Musical [programa que
oferece patrocínio para os artistas, bandas e coletivos
culturais]. Fui selecionada.
É engraçado como a vida tem ciclos e de repente as pontas se
ligam. É uma coincidência maravilhosa estabelecer um vínculo
forte com uma empresa que sempre esteve presente em
minha vida. Fico feliz de ter tido a oportunidade de contar essa
história para o Luiz Seabra. A Natura tem uma importância
incalculável na vida de muitas mulheres brasileiras. Mulheres
que, como minha mãe, são chefes de família e batalham
diariamente para cuidar de seus filhos."
Xênia França, São Paulo (SP)
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Da Natura, com amor

"

Há 21 anos, eu trabalhava como secretária em uma escola e,
no recreio, vendia produtos da Natura. Hoje tenho 140 clientes
– que, na verdade, também se tornaram minhas amigas.
Minha família cresceu junto com a empresa. Quantos Natais,
aniversários e nascimentos passamos juntos! Meus netos, que
usaram produtos Mamãe e Bebê, agora já usam perfumes
como Kaiak Aventura ou maquiagens de Faces. E agora já
tenho até uma bisnetinha usando Mamãe e Bebê.
Sou grata à Natura por sempre reconhecer meus esforços
e por ter enriquecido nossas vidas com seus cuidados e
seus valores. Como minhas filhas costumam dizer, a Natura
perfumou a nossa casa e virou parte da nossa família.”
Maria Mercedes Cheirasco, Concordia (Argentina)
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A Natura
é mais bonita
com você
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Entrega da petição
da campanha Para
Sempre Contra Testes
em Animais na sede
da ONU, em Nova York
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Destaques do ano

Encantos da Natureza
No Natal, a campanha Encantos da Natureza encorajou os consumidores a
contribuir para o meio ambiente. Cada compra feita durante o período de festas
gerou doações para proteger e revitalizar cerca de mil hectares de matas nativas.
O Vale do Wye, na Inglaterra, e o Refúgio de Vida Selvagem do Cáucaso
(Caucasus Wildlife Refuge), na Armênia, foram dois dos lugares escolhidos
para receber o apoio da The Body Shop, em parceria com a The Woodland
Trust e a World Land Trust. No Brasil, as vendas feitas entre 5 de novembro
e 24 de dezembro geraram doações para restaurar uma área nativa
de Mata Atlântica dentro da Reserva Ecológica de Guapiaçu, na região
metropolitana do Rio de Janeiro.

The Body Shop fez história
Foram 15 meses dedicados a conseguir apoio para a campanha Para Sempre
Contra Testes em Animais. Todos estavam empenhados em continuar o que
Anita Roddick, fundadora da empresa, começou em 1989. Em 4 de outubro,
Dia Mundial dos Animais, a The Body Shop e a Cruelty Free International levaram
à sede da ONU, em Nova York, a maior petição já feita contra o uso de testes
em animais na indústria de cosméticos. Foram 8,3 milhões de assinaturas
para pedir por uma mudança global, capaz de banir os testes no mundo
todo. Mudanças como essa levam tempo, mas foram feitos alguns avanços:
o governo da Austrália, por exemplo, aprovou uma lei, em fevereiro de 2019,
para pôr fim a essa prática.
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Empoderamento das
mulheres na Índia
A relação com a
comunidade fornecedora
de manga em
Chhattisgarh, na Índia,
completou um ano em
2018. Durante o período,
com o suporte
e direcionamento da
equipe da The Body Shop,
as mulheres que vivem
da colheita de manga na
região fundaram a
cooperativa Jay Bharat
(“Grande Índia”).
No começo, o grupo
tinha 200 mulheres; hoje
já são mil delas.
Antes da parceria,
elas vendiam apenas
o caroço do fruto a um
preço baixo. Depois,
passaram a comercializar
o óleo que é extraído dele
e se tornaram
responsáveis por
gerenciar as negociações,
os fundos e por pagar um
valor justo às participantes
do grupo. Elas também
receberam treinamento
para aprimorar as técnicas
de colheita — uma forma
de ajudar a proteger as
mangueiras, árvore nativa
do país, e garantir
o desenvolvimento
sustentável.

Dedicação à experiência do consumidor
Em setembro, foi criada uma equipe global dedicada à experiência do consumidor.
O objetivo desse time é garantir que os clientes tenham um contato empolgante
com a marca em todos os canais e países em que a empresa atua. Por enquanto,
esses colaboradores tiveram como foco transformar o papel dos consultores
e gerentes que atuam nas lojas.
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20 anos de uma linha icônica
A indústria de cosméticos transformou o cânhamo
em tendência recentemente, quando passou
a usá-lo com mais frequência como ingrediente.
Isso não é novidade para The Body Shop, que utiliza
o óleo da semente de cânhamo há 20 anos e foi
uma das primeiras marcas do mundo a apostar nos
benefícios desse ativo. Quando a linha Hemp chegou
ao mercado, em 1998, a polícia invadiu uma loja da
The Body Shop na França. Anita Roddick enfrentou o
estigma ligado a essa planta e, hoje, esses produtos
estão entre os mais vendidos da empresa.

Crescimento
na venda direta
O The Body Shop at
Home™, canal de venda
direta da empresa, teve
um ótimo crescimento.
O recrutamento quebrou
novo recorde, chegando a
aproximadamente 20 mil
consultoras. De acordo
com a Euromonitor,
a The Body Shop agora tem
cerca de 2% do mercado
total de vendas diretas
no Reino Unido.
Sucesso no mercado sul-asiático
Na Índia, mais de 600 vilarejos e cidades foram
atendidos pela The Body Shop por meio de lojas
físicas ou online. Além disso, os consumidores do país
contribuíram com mais de 500 mil assinaturas para a
campanha Para Sempre Contra Testes em Animais.
Já a Indonésia teve um crescimento sólido de dois
dígitos. Diversos feriados-chave, como o dia de
São Valentim, o Ramadã e o Natal, tiveram números
de sucesso; o mercado teve um pico de vendas
em comparação ao ano anterior.
Celebramos a diversidade
No Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia
e Transfobia, em 17 de maio, foi lançada a
The Body Shop Together, uma rede de colaboradores
LGBTQ+ da The Body Shop. A ideia é que o grupo possa
oferecer apoio, informação e criar consciência sobre a
comunidade LGBTQ+ dentro e fora da empresa.
Por enquanto, a iniciativa existe apenas no Reino
Unido – o objetivo é ter uma rede global de
colaboração sobre o tema no futuro.

Inovação digital
A comunidade da The Body Shop nas mídias sociais
passou de 17 milhões de seguidores – 3,8 milhões a
mais em relação ao ano anterior. Esse foi um período
de inovação: graças ao foco na percepção do
consumidor, a empresa conquistou novos seguidores,
clientes e renovou o interesse na marca. A campanha
de lançamento dos novos Body Yogurts, por exemplo,
teve um vídeo concebido para mobile que teve
sucesso expressivo nos Estados Unidos.
Em maio, também foi lançado, no Reino Unido,
o programa Collect in Store, em que compras online,
são retiradas na loja. A iniciativa correspondeu
a 9% de todos os pedidos feitos via e-commerce.
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Body Yogurts
A linha apresenta inovação na rotina de cuidados
com o corpo e busca refletir a vida moderna
dos consumidores. Com textura leve, semelhante
a de um gel, o produto é absorvido quase que
instantaneamente pela pele e a sensação de hidratação
dura por aproximadamente 48 horas. A fórmula 100%
vegana conta com leite de amêndoas orgânico
de uma comunidade na Espanha. O lançamento foi
um grande sucesso: o Body Yogurt Leite de
Amêndoas foi considerado o melhor hidratante
corporal do ano pelo Prêmio Internacional
de Beleza da revista ELLE.

Grandes lançamentos
Condicionador
de Gengibre
Com ele, o famoso
Shampoo de
Gengibre – produto
mais popular da The Body
Shop no mundo, com uma
unidade vendida a cada
quatro segundos – ganha
o par perfeito. A dupla
foi formulada para cuidar
de cabelos secos ou com
caspa, agindo desde
a primeira lavagem.
Ele hidrata o couro
cabeludo e ajuda a
fortalecer os fios.
A fórmula traz óleo

Japanese Cherry Blossom Strawberry Kiss
A linha foi criada como extensão da família de produtos
Japanese Cherry Blossom. Os novos itens se tornaram
particularmente populares no Oriente Médio e na
região da Ásia-Pacífico. A fragrância foi pensada
para agradar os consumidores jovens: o cheiro
é doce, frutado e fresco, trazendo notas de
cerejeiras-japonesas, morangos, peônias-rosas
e âmbar. Entre os lançamentos estão um Eau de
Toilette, Body Mist (água perfumada), Shower Gel
(sabonete em gel), Loção e Creme Hidratante.

essencial de gengibre
do Sri Lanka e mel
cultivado de maneira
orgânica por uma
comunidade na Etiópia.
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Máscara de Tratamento 2 em 1
para Olhos Drops Of Youth
Enriquecida com extrato de pepino
e óleo de babaçu de uma comunidade
fornecedora no Brasil, essa máscara de
tratamento 2 em 1 para região dos olhos
ajuda a minimizar o inchaço e os primeiros
sinais de envelhecimento. Seu uso contribui
para uma pele mais jovem, radiante e saudável.
A fórmula é 100% vegana, livre de óleos
minerais, parafina e petrolato.

Loja da Aesop
em Bordeaux,
na França
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Destaques do ano
Primeira loja em Roma
Em setembro, a empresa
celebrou a abertura da
primeira loja na capital
italiana. A Aesop San
Lorenzo in Lucina foi
criada pelo estúdio do
aclamado cineasta Luca
Guadagnino e faz
referência à arquitetura
da igreja San Lorenzo in
Lucina. O projeto presta
uma homenagem às
influências culturais do
cineasta Pier Paolo
Pasolini e do escritor
Alberto Moravia.

Forte crescimento de receita
A trajetória de crescimento da Aesop continuou em ascensão, com o aumento de 31%
de receita (em AUD). As vendas em mesmas lojas* cresceram 18%; em lojas de
departamento, o aumento foi de 22%. A estratégia da empresa segue impulsionada
pelo equilíbrio entre aprofundar a presença em mercados já existentes e entrar em
novos de forma calculada. Um exemplo dessa abordagem é a abertura do primeiro
balcão na loja de departamentos TsUM, em Moscou (foto), e de dois novos espaços
próprios na Bélgica. Em 2018, foram inaugurados 19 endereços exclusivos da Aesop.
As lojas próprias representam a maior parte das vendas da marca (59%).
*Variação dos resultados das lojas abertas por pelo menos um ano. Esse número não considera pontos de venda novos.
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Programa de reciclagem
em Hong Kong
A iniciativa Rinse and Return
começou em outubro para
reduzir a quantidade de
embalagens de
cosméticos não recicladas
em Hong Kong – cujo
destino eram os aterros
sanitários da região
administrativa chinesa.
Com o programa, os
consumidores têm a
opção de devolver os
frascos de plástico e vidro
da Aesop nas lojas da marca.
Os recipientes recolhidos
são encaminhados a
centros comunitários de
reciclagem. Em apenas
dois meses, quase 250 quilos
de embalagens foram
coletados. A ideia é que
a ação se estenda
a outros países no futuro.

Chegada à China
O site de comércio eletrônico Tmall Global foi a porta de entrada
da Aesop no mercado chinês.Por ser uma plataforma além-fronteiras,
ele não está sujeito à regulamentação chinesa, que exige testes em animais
para produtos cosméticos. Desde janeiro de 2018, a marca oferece aos
consumidores do país asiático uma forma segura e confortável de adquirir
produtos. Em caso de dúvidas, os clientes podem receber assistência de um
consultor Aesop via chat. Nesse período, foram feitas cerca de 74 mil transações,
que atenderam 56 mil consumidores.
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Digitalização para capacitar o colaborador
A Aesop identificou a necessidade de equipar os
funcionários digitalmente e evoluir a tecnologia nas
lojas para entregar mais produtividade no ambiente de
trabalho. Foram disponibilizados tablets para
possibilitar que os funcionários façam treinamentos
e conheçam os produtos de forma mais aprofundada.

Renovação no desenvolvimento de pessoas
No ano passado, a equipe de Recursos Humanos
implementou o Programa Global de Aprendizagem
e Desenvolvimento para os colaboradores.
A iniciativa tem três focos: desenvolver os gerentes,
capacitar funcionários e estimular o aprendizado
contínuo em toda a organização. Como parte
dessa iniciativa, o RH criou uma plataforma global
de treinamento digital, com 150 módulos
de e-learning em seis idiomas. Cerca de 1.770
cursos foram concluídos na nova ferramenta.

Melhorar a experiência de compra
Um dos focos de 2018 foi otimizar a experiência do consumidor em todos os
canais de venda. Como parte do programa One Retail, a Aesop lançou na Austrália
e no Canadá uma ferramenta de assistência ao vivo pelo site – o que
gerou aproximadamente 3 mil interações e 632 horas de conversação.
Na Austrália e na Nova Zelândia, foi também lançado o CEGID, novo sistema que
será progressivamente implementado nos mercados internacionais em 2019.
Ele consiste em uma plataforma única e global para as lojas, aprimorando a
experiência do consumidor e o gerenciamento de estoque. Por fim, a Hybris,
plataforma de e-commerce, chegou a mais oito países, em um total de 17.

Redes de distribuição
preparadas para o futuro
O crescimento vivenciado
pela Aesop tem exigido
um trabalho constante de
desenvolvimento das redes
de distribuição. Isso inclui
mitigar riscos na cadeia de
abastecimento, aumentar
sua capacidade, reduzir
tempos de espera e otimizar
custos. Na Europa, a
mudança do depósito do
Reino Unido para a Holanda
foi bem-sucedida,
enquanto projetos estão
sendo concluídos em
Cingapura, Hong Kong
e na Coreia do Sul. Na Àsia,
a melhora reflete diretamente
no abastecimento
dos parceiros Tmall
Global, na China,
e DFS Korea.
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A cultura de devolver
A Aesop estabeleceu seu
Programa Global de
Filantropia em 2018. Embora
esteja em fase inicial, os
principais objetivos são
melhorar as doações de
produtos em comunidades
onde a marca
atua e incentivar o
comprometimento dos
colaboradores em causas
sociais. Na empresa, todos
são encorajados a dedicar
dois dias e meio da jornada
de trabalho por ano
a projetos de voluntariado.
Alguns, inclusive,
organizam grupos
entre colegas e elegem
uma iniciativa para
atuarem juntos.
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Desodorantes Roll-On
Em março, o Desodorante Roll-On e o Desodorante
Roll-On Herbal foram introduzidos ao portfólio
da Aesop – opções para quem busca alternativas
a itens semelhantes em spray. Para reduzir e mascarar
odores, essas formulações têm uma mistura
equilibrada de óleos essenciais e ativos absorventes.

Grandes lançamentos
Köln Travel Kit | RIMOWA
Com a parceria entre a Aesop e a fabricante de
malas RIMOWA, houve o encontro entre o gosto
pela simplicidade e funcionalidade do design e a
paixão por viagens que as duas marcas nutrem.
O resultado foi o Köln Travel Kit, lançado em
outubro. Ele é formado por uma seleção
de produtos estimados pela Aesop, no interior
de uma maleta com a estrutura de alumínio, a
marca registrada da RIMOWA.

In Two Minds
A linha, lançada em abril, traz Gel
de Limpeza, Tônico e Hidratante formulados
especificamente para atender peles mistas.
Os produtos limpam suavemente o rosto,
normalizam o teor de oleosidade, minimizam
irritações e proporcionam hidratação leve.

Kits de presente
Chamados de Atlas of Attraction, eles foram
criados em colaboração com a designer de moda
Iris van Herpen e chegaram às lojas em
novembro. As embalagens reutilizáveis, feitas
de papel lavável, trazem cortes personalizados
que refletem os padrões de costura de Iris. Essa foi
a primeira vez que a Aesop lançou um kit para a casa.

Brass Oil Burner
Elegante e funcional, ele é uma peça única para
os consumidores que buscam uma alternativa
aos difusores padrão disponíveis no mercado.
Concebido em colaboração com o designer
australiano Henry Wilson, o Brass Oil Burner
chegou às lojas em setembro. Feito sob medida
para a Aesop, o produto combina a
atemporalidade e o propósito do design
aos óleos da marca.
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