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Natura

Natura é uma empresa que propõe a geração de valor para todos os
seus stakeholders, por meio de suas relações, seus produtos e seu
comportamento empresarial. Esta opção foi feita quando a empresa foi
fundada e ainda orienta o seu caminho. Hoje, a empresa é líder no setor
de cosméticos, produtos de higiene e indústria de perfumes no Brasil
graças ao trabalho realizado pelos seus 6.600 empregados, suas relações
com 33 comunidades fornecedoras de ativos da biodiversidade e Social
do Brasil para a distribuição de seus produtos em 1,3 milhão de
consultoras (CNs) no Brasil e mais de 400.000 em suas operações
internacionais (Argentina, Chile, Colômbia, França, México e Peru).

6.600 Colaboradores

1.3 milhões de consultoras (Brasil)

400.000 consultoras (OI)

33 comunidades fornecedoras de ativos da 
sócio biodiversidade brasileira
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linha do tempo
natura
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Natura Ekos:
Um modelo de negócio
sustentável por natureza
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Ekos: 
Uma escolha pioneira

Resultados de recursos captados com oferta e 
rapartição de benefícios:
_suporte a projetos que fomentam o crescimento
da economia local;
_sustentabilidade ambiental;
_desenvolvimento social para as comunidades.

Consequencias:
Um novo ciclo orientado pela sustentabilidade

O pioneirismo de Ekos: 
A sustentabilidade como motor de inovação e 
diferenciação no mercado.
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Conceituação e construção da marca

Inovações na linha de produtos
Ekos
_Cosméticos com ativos da sócio
biodiversidade brasileira,
_Extração de óleos essenciais
inéditos,
_Criação de uma rede de 
desenvolvimento social,
_Revitalização e uso do 
conhecimento tradicional
associado com as comunidades
fornecedoras

A proposta de novos produtos

Frescores Ekos
30 Ingredientes ativos

44 Variações
Álcool Orgânico

100% PET-pós consumo
72% redução de emissão
de gases de efeito estufa

As diferentes
inovações em Ekos

6



Ekos’ Potencial de transformação em todo
modelo de negócio

Programa
Amazonas

Em busca de comunição coerente
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As diferentes
inovações em Ekos



Entendimento de um nova 
realidade Juridica

Relação com as comunidades

Desafios e Soluções
Adaptações Internas
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Atualmente 88 contratos foram assinados e 

registrados no CGEN: 76 para o acesso ao 

patrimônio genético, nove para o acesso ao 

conhecimento tradicional associado e três para o 

acesso combinado ao patrimônio genético e ao 

conhecimento tradicional, envolvendo 33 

comunidades e cerca de três mil famílias.

Desafios e Soluções
Relações com as comunidades

_33 Comunidades

_R$ 8.9 Milhões em fundos para
as comunidades

_aproximadamente 3 mil famílias
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Benefícios sociais

Índice de progresso social

Externalidades Econômicas

Impacto Positivo
Benefícios ambientais

10



Ekos 
Atual

3. Refil em Ekos frescores

4. EKOS UCUUBA

1. Novo sabonete em barra
produzido na Amazônia

2. Linha MURUMURU para cabelos 
danificados
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Obrigado

arturplaceres@natura.net


