
Sobre este relatório  

Matéria 1: Comunicação de resultados em evolução 

Relatório de 2014 segue tendência que privilegia um olhar cada vez 
mais integrado para o desempenho da companhia, abrangendo os 
aspectos econômicos, sociais e ambientais 

 
A Natura apresenta, pelo 15º ano consecutivo, seu Relatório Anual. Desde 2002, a 

empresa considera a divulgação unificada de seus resultados econômicos, sociais e 
ambientais. O relatório anterior, referente ao desempenho de 2013, foi divulgado em 
abril de 2014.  

A Natura adota as diretrizes de Relato Integrado, lançadas no final de 2013 pelo 
IIRC (International Integrated Reporting Council) – conselho multistakeholder que 
reúne lideranças globais de empresas, investidores e instituições acadêmicas, 
setoriais, de regulação e de normatização para a criação de um padrão global de 
resultados e análise integrada de desempenho. Entre as evoluções de 2014 está a 
representação de seu modelo de negócios, agora apresentado a partir de uma visão 
completa da cadeia de valor da companhia, da concepção dos produtos até sua 
utilização pelos clientes. Outro avanço significativo se refere à divulgação dos 
principais riscos e oportunidades relacionados ao negócio, que são gerenciados por 
instâncias específicas na Natura e acompanhados regularmente pela alta liderança. O 
objetivo é que o relatório anual reflita cada vez mais a estratégia empresarial da 
Natura em todas as dimensões do negócio e em suas práticas de gestão.  

O documento também foi elaborado segundo as diretrizes da GRI (Global 
Reporting Initiative), versão G4, na opção essencial (leia mais a seguir, em 
Informações técnicas). Nas duas instâncias – IIRC e GRI –, a companhia mantém 
participação ativa, sendo organizational stakeholder da GRI e membro do conselho 
do IIRC.  

Além de refletir a proposta de valor da Natura, a estrutura do relatório foi definida 
com base na sua nova visão de sustentabilidade, lançada em 2014, que permeia 
transversalmente todo o documento. O relatório também considerou o mais recente 
processo de identificação e priorização dos temas materiais, que deu origem à nova 
matriz de materialidade da empresa – representação gráfica dos temas prioritários 
que refletem os impactos significativos da Natura e que podem influenciar 
significativamente as avaliações e as decisões sobre a gestão e para os públicos de 
relacionamento. A revisão dos temas prioritários da Natura integrou o processo de 
consolidação da Visão de Sustentabilidade 2050 e propiciou um melhor alinhamento 
às diretrizes da GRI-G4 e do Relato Integrado. Leia mais sobre a nova visão de 
sustentabilidade e a nova matriz de materialidade da Natura aqui.  

São disponibilizados, ainda, os dados mais relevantes sobre o relacionamento da 
companhia com seus públicos estratégicos, nos capítulos específicos Consultoras 
Natura, Clientes, Colaboradores, Fornecedores e Comunidades, além do conteúdo 
dedicado à sociedade.  
 

Formatos  

 Relatório de Administração: primeira publicação do processo unificado de 
divulgação de resultados da Natura, reúne os principais dados de desempenho do 
ano. Foi publicado no jornal Valor Econômico e no Diário Oficial no dia 12 de 
fevereiro de 2015.  



 Site: dando sequência aos esforços realizados nos últimos anos para consolidar o 
website como peça principal de comunicação do desempenho da Natura, traz 
conteúdo ampliado, mais interatividade, vídeos exclusivos e links para outros 
documentos ou publicações da empresa, valendo-se do princípio de conectividade 
das informações. Nesta edição, a Natura passa a concentrar todas as informações 
GRI em sua versão online, deixando de publicar seu relatório completo, que até 
então era disponibilizado no formato PDF. O site está disponível nos idiomas 
português, inglês e espanhol. 

 Relatório Natura (versão impressa): com formato resumido, apresenta as 
informações essenciais para quem deseja conhecer rapidamente os principais 
acontecimentos da Natura no ano. Preza por linguagem objetiva e concisa e está 
disponível nos idiomas português, inglês e espanhol.  

 Comunicados trimestrais: publicação ao mercado a cada trimestre, obrigatória 
para as empresas de capital aberto, replica a mesma abordagem integrada, 
informando o desempenho da Natura nos aspectos econômicos e socioambientais. 

 

Matéria 2: Informações técnicas 
O Relatório Anual 2014 atende às diretrizes GRI, versão G4, na opção essencial. Ao 

longo do relatório, são apresentados os conteúdos referentes a perfil da empresa, sua 
governança, engajamento com seus públicos de relacionamento e dados sobre a 
elaboração do relatório, além dos indicadores considerados materiais a partir da 
revisão da matriz de materialidade (veja correlação aqui). Além disso, na seção 
Caderno de indicadores, você pode encontrar todos os indicadores monitorados pela 
companhia – materiais e não materiais. Manter a divulgação dos indicadores 
considerados não materiais pelo mais recente processo de revisão da materialidade 
foi uma decisão da companhia ao compreender a importância de seguir 
disponibilizando aos seus públicos de relacionamento seu desempenho de maneira 
abrangente, incluindo os aspectos econômicos, sociais e ambientais.  

Os dados presentes no relatório se referem ao período de 1.º de janeiro a 31 de 
dezembro de 2014, e todo o processo de divulgação de resultados é acompanhado 
pelo vice-presidente de Finanças e Relações Institucionais. O relatório anual de 2014 
foi assegurado pela EY Auditores Independentes S.S. 

As informações das demonstrações contábeis da companhia abrangem todas as 
suas operações, incluindo a Aesop, companhia australiana adquirida em 2013. No 
relatório anual, o escopo das informações dos indicadores GRI se refere, 
predominantemente, às atividades da Natura no Brasil, onde ainda está concentrada 
grande parte da produção da companhia e, consequentemente, a maior parcela de 
seus impactos sociais e ambientais. O objetivo da Natura é, a cada ano, incluir um 
maior número de indicadores de suas Operações Internacionais, por meio da 
ampliação do monitoramento.   

Possíveis mudanças significativas com relação aos dados reportados nos anos 
anteriores e alterações em base de cálculos ou nas técnicas de medição dos 
indicadores estão apontadas ao longo do texto e das tabelas do relatório. 

Para obter mais informações sobre este relatório, entre em contato com a equipe 
responsável por sua elaboração pelo e-mail relatorioanual@natura.net. Além do e-
mail, os públicos de relacionamento podem expressar sua opinião sobre o 
desempenho e as práticas de gestão e relacionamento da Natura nas redes sociais e 
nos encontros presenciais.    

Matéria 3: Pacto Global 
A Natura é signatária do Pacto Global, iniciativa da ONU (Organização das Nações 

Unidas) que reúne empresas, trabalhadores e sociedade civil para promover o 
crescimento sustentável e a cidadania. Também é membro do Steering Commitee e 

mailto:relatorioanual@natura.net


signatária do programa Caring for Climate, do Pacto Global. 
Ainda integra o Comitê Brasileiro do Pacto Global (CBPG), criado a partir de 

parceria entre o Instituto Ethos e o Pnud (Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento), em 2003. 

O CBPG é um grupo voluntário composto de empresas, agências do Sistema das 
Nações Unidas no Brasil, entidades empresariais, academia e organizações da 
sociedade civil para promover a adoção e a incorporação dos princípios na gestão dos 
negócios. Para mais informações sobre a iniciativa, consulte o site 
www.pactoglobal.org.br. 
 

Os princípios do Pacto Global 

 1. Respeitar e proteger os direitos humanos 

 2. Impedir violações de direitos humanos 

 3. Apoiar a liberdade de associação no trabalho 

 4. Abolir o trabalho forçado 

 5. Abolir o trabalho infantil 

 6. Eliminar a discriminação no emprego 

 7. Apoiar abordagem preventiva aos desafios ambientais 

 8. Promover a responsabilidade ambiental 

 9. Incentivar tecnologias ambientalmente amigáveis 

 10. Combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina 

 

GRI-G4 Sumário de Conteúdo 

CONTEÚDOS PADRÃO GERAIS 

Conteúdos 
padrão 
gerais 

Seção/Página/Resposta Verificação externa 

Estratégia e análise 

G4-1  8 e 9 Sim - 160 

Perfil organizacional 

G4- 3 12 Sim - 160 

G4-4  12 Sim - 160 

G4-5  12 Sim - 160 

G4-6  12 Sim - 160 

G4-7  44 Sim - 160 

G4-8  12 Sim - 160 

G4-9  12 Sim - 160 

G4-10 UNGC
1 12 Sim - 160 

G4-11 UNGC1 

Abrangendo 100% dos colaboradores, as 
negociações coletivas 
são coordenadas pela área de Recursos 
Humanos e seguem 
os padrões e os limites determinados pela 
legislação local 

Sim - 160 

G4-12  
Em 2014, foram pagos aproximadamente R$ 4,7 
bilhões aos fornecedores 

Sim - 160 

http://www.pactoglobal.org.br/


G4-13  12 Sim - 160 

G4-14  84 Sim - 160 

G4-15  5 Sim - 160 

G4-16  62 Sim - 160 

Aspectos materiais identificados e limites 

G4-17  5 Sim - 160 

G4-18  32 e 33 Sim - 160 

G4-19  32 e 33 Sim - 160 

G4-20  32 e 33 Sim - 160 

G4-21  32 e 33 Sim - 160 

G4-22  5 Sim - 160 

G4-23  5 Sim - 160 

Engajamento de stakeholders 

G4-24  32 Sim - 160 

G4-25  32 Sim - 160 

G4-26 32 Sim - 160 

G4-27  32 Sim - 160 

Perfil do relatório 

G4-28  5 Sim - 160 

G4-29  4 Sim - 160 

G4-30  4 Sim - 160 

G4-31  5 Sim - 160 

G4-32  32 e 163 Sim - 160 

G4-33  160 Sim - 160 

Governança 

G4-34  44 e 48 Sim - 160 

G4-35  46 e 48 Sim - 160 

G4-36  48 Sim - 160 

G4-37  46 Sim - 160 

G4-38  44 Sim - 160 

G4-39  44 Sim - 160 

G4-40  

A definição dos conselheiros considera as 
qualificações, a complementaridade de vivências 
executivas, a identificação 
com os princípios de atuação empresarial da 
Natura e a ausência de conflito de interesses. O 
mandato é de um ano, podendo ser renovado ao 
fim do período, se aprovado em Assembleia 
Geral 

Sim - 160 

G4-41  48 Sim - 160 

G4-42  

É função do Conselho de Administração 
determinar e acompanhar a implementação da 
estratégia da companhia e avaliar a atuação do 
CEO e do Comitê Executivo  
de forma periódica. Passam pela análise dos 
conselheiros a avaliação do desempenho 
trimestral e o relatório anual de administração 
da Natura, que incluem os principais indicadores 
socioambientais considerados relevantes para a 
empresa. Também passam pelo conselho a 
definição e a revisão do plano estratégico, dos 
projetos de expansão e dos programas de 
investimento, a gestão de riscos e a definição do 
valor da participação nos lucros dos 
colaboradores da Natura 

Sim - 160 

G4-43  44 e 46 Sim - 160 

G4-44  46 Sim - 160 

G4-45  48 Sim - 160 



G4-46  25 Sim - 160 

G4-47  25 Sim - 160 

G4-48  5 Sim - 160 

G4- 49  56 Sim - 160 

G4- 50  56 Sim - 160 

G4-51  
   
 

53 
Sim - 160 

G4-52  53 Sim - 160 

G4-53  53 Sim - 160 

G4-54  

O monitoramento de dados sobre remuneração 
não permitiu o reporte desse item conforme 
solicitado pela GRI. Haverá uma reavaliação 
do status desse item para reporte em 2016. 

Sim - 160 

G4-55  143 Sim - 160 

Ética e integridade 

G4-56 UNGC1 7 e 57 Sim - 160 

G4-57 UNGC1 57 Sim - 160 

G4-58 UNGC1 57 Sim - 160 

 

CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS 
 
Categoria econômica 

Aspectos 
Materiais 

Informações 
sobre as 
Forma de 
Gestão e 
Indicadores 

Seção/Página/Resposta  Omissão 
Verificação 
externa 

Desempenho 
econômico 
UNGC1 

G4-DMA 
Forma de gestão 

73  Sim – 160 

G4-EC1  22 e 106  Sim – 160 

G4-EC2  28 e 106  Sim – 160 

Impactos 
econômicos 
indiretos 

G4-DMA 
Forma de gestão 

58 e 73  
Sim – 160 

G4-EC7  58, 101, 104, 110  Sim – 160 

G4-EC8  58, 88, 101, 110  Sim – 160 

 
Categoria ambiental UNGC1 

Aspectos 
Materiais 

Informações 
sobre as 
Forma de 
Gestão e 
Indicadores 

Seção/Página/Resposta  Omissão 
Verificação 
externa 

Materiais 
UNGC1 

G4-DMA 
Forma de gestão 

80  Sim – 160 

G4-EN2  81, 113 e 114  Sim – 160 

Água UNGC1 

G4-DMA 
Forma de gestão 

74  
Sim – 160 

G4-EN8  74, 75, 117 e 118  Sim – 160 

G4-EN9  75 e 118  Sim – 160 



Biodiversidade 
UNCG1 

G4-DMA 
Forma de gestão 

72 e 73  
Sim – 160 

G4-EN11  105 e 120  Sim – 160 

G4-EN12  73, 79, 101, 103 e 120  Sim – 160 

Emissões 
UNGC1 

G4-DMA 
Forma de gestão 

76  
Sim – 160 

G4-EN15  76, 77, 123 e 124  Sim – 160 

G4-EN16  76, 77, 123 e 124  Sim – 160 

G4-EN17  76, 77, 123 e 124  Sim – 160 

G4-EN18  77, 123 e 124  Sim – 160 

G4-EN19  79 e 124  Sim – 160 

G4-EN20  77 e 125  Sim – 160 

Efluentes e 
resíduos   
UNGC 1 

G4-DMA 
Forma de gestão 

74 e 82  
Sim – 160 

G4-EN22  73, 75 e 119  Sim – 160 

G4-EN23  82 e 125 e  Sim – 160 

G4-EN26  75 e 119  Sim – 160 

Produtos e 
serviços 
UNGC1 

G4-DMA 
Forma de gestão 

80 e 102  
Sim – 160 

G4-EN27  77, 81, 102, 113  Sim – 160 

G4-EN28  

Especificamente na Colômbia, a 
Natura mantém um programa 
de reciclagem envolvendo as 
consultoras. Reformulado em 
2014, foi reduzido o número de 
cooperativas locais que 
realizavam a coleta dos 
resíduos nas casas das CNs. Por 
isso, no ano, foram coletadas 
287 toneladas de embalagens 
vazias (447 toneladas em 2013). 
O percentual de embalagens 
recuperadas em relação ao total 
de itens faturados foi de 15,4%, 
ante 42% no ano passado. 
 

 

Sim – 160 

Avaliação 
ambiental de 
fornecedores 
UNGC1 

G4-DMA 
Forma de gestão 

100  Sim – 160 

G4-EN32  100 e 127  Sim – 160 

 
Categoria social – Práticas trabalhistas e trabalho decente UNGC1 

Aspectos 
Materiais 

Informações 
sobre as 
Forma de 
Gestão e 
Indicadores 

Seção/Página/Resposta  Omissão 
Verificação 
externa 

Treinamento e 
educação 
UNGC1 

G4-DMA 
Forma de gestão 

95  Sim – 160 

G4-LA9  95, 138 e 139  Sim – 160 

G4-LA11  64, 65 e 140  Sim – 160 

Avaliação de 
fornecedores 
em práticas 
trabalhistas 

G4-DMA 
Forma de gestão 

100  
Sim – 160 

G4-LA14  100 e 143  
Sim – 160 

 
Categoria social – Direitos humanos UNGC1 

Aspectos 
Materiais 

Informações 
sobre as 
Forma de 
Gestão e 
Indicadores 

Seção/Página/Resposta  Omissão 
Verificação 
externa 



Trabalho 
infantil UNGC1 

G4-DMA 
Forma de gestão 

102  Sim – 160 

G4-HR5  102, 145 e 146  Sim – 160 

Trabalho 
forçado ou 
análogo ao 
escravo UNGC1 

G4-DMA 
Forma de gestão 

102  
Sim – 160 

G4-HR6  102 e 145  
Sim – 160 

Avaliação de 
fornecedores 
em direitos 
humanos 
UNGC1 

G4-DMA 
Forma de gestão 

100  
Sim – 160 

G4-HR10  100, 102 e 146  

Sim - 160 

Mecanismos 
de queixas e 
reclamações 
relacionadas a 
direitos 
humanos 
UNGC1 

G4-DMA 
Forma de gestão 

57  Sim - 160 

G4-HR12  57, 144 e 145  

Sim - 160 

 
Categoria social – Sociedade  

Aspectos 
Materiais 

Informações 
sobre as 
Forma de 
Gestão e 
Indicadores 

Seção/Página/Resposta  Omissão 
Verificação 
externa 

Comunidades 
locais UNGC1 

G4-DMA 
Forma de gestão 

148  Sim - 160 

G4-SO1  

Atualmente, a Natura 
mantém programas de 
desenvolvimento local e 
planos de engajamento dos 
públicos em 100% de suas 
comunidades do entorno. 
Mais informações nas 
páginas 104 e 147. 
 

 

Sim - 160 

Avaliação de 
fornecedores 
em impactos 
na sociedade 

G4-DMA 
Forma de gestão 

100  
Sim - 160 

G4-SO9  100 e 149  
Sim - 160 

 
Categoria social – Responsabilidade pelo produto  

Aspectos 
Materiais 

Informações 
sobre as 
Forma de 
Gestão e 
Indicadores 

Seção/Página/Resposta  Omissão 
Verificação 
externa 

Rotulagem de 
produtos e 
serviços 

G4-DMA 
Forma de gestão 

83  Sim - 160 

G4-PR3  83 e 152  Sim - 160 

 

1 UNGC – Aspectos/dimensões que possuem conexão com os “Dez Princípios” do Pacto Global, das 

Nações Unidas. 

 

 



 

 


