
Estratégias e inovações que 

estimulam a aprendizagem 

profissional de jovens hoje e o 

mercado de trabalho inclusivo no 

futuro.

Educação para 

Consultoras de 

Beleza Natura



Visão
Por nosso comportamento empresarial, pela qualidade 

das relações que estabelecemos e por nossos produtos 

e serviços,

seremos um conjunto de marcas 

com forte expressão, local e 

mundial, identificadas com a 

comunidade de pessoas que se 

comprometem com a construção de 

um mundo melhor

através da melhor relação consigo mesmas, com o outro, 

com a natureza 

da qual fazem parte e com o todo.

Natura



Natura

milhão
consultoras

1,7
mil

6,3
colaboradores

milhões
consumidores

1009
países
(Américas

& França) 

lugar
No mercado

de CFT no Brasil
1

1º
milhões
consumidores

online

3

1. Fonte:  Euromonitor (2017)



Engajar os principais

públicos de 

relacionamento para 

cultura de 

sustentabilidade e 

evoluir estrategia de 

comunicação e atuação

de forma contemporânea

Promover e expandir 

a economia  

sustentável da 

sociobiodiversidade

amazônica, como 

vetor de inovação e 

protagonismo global 

garantindo viabilidade 

econômica e social

Reduzir o impacto 

ambiental global, 

com foco em 

mudanças 

climáticas, com 

protagonismo e 

inovação

Evoluir estratégia de  

desenvolvimento

humano e impacto 

social com a rede de 

relações, nos temas 

Empreendedorismo, 

Educação, Equidade e 

Diversidade e 

Fortalecimento das 

Organizações da 

Sociede Civil

Evoluir integração e 

gestão da Visão de 

sustentabilidade às

estratégias e ao jeito de 

fazer Natura, com 

evolução da 

mensuração de 

impactos 

socioambientais

Redução 

Impacto 

Ambiental

Negócios 

Sustentáveis da 

BDB

Impacto Social 

Positivo

Cultura para 

Sustentabilidade

Gestão 

Integrada 

Visão de Sustentabilidade 2050

Habilitadores estratégicos  

Educação Pública e das 

Consultoras de Beleza 

Natura



Consultora de Beleza Natura

IDH-CN

Idade média                       38.8

Casadas                               68.3%

Estudando                           14,4%

Filhos                                      75%

Com dívidas                        65,3%
Trabalha para 

outra empresa                  54%

7,5

%

não têm 

nenhum 

sonho

36% Acham que 

a família 

não cuida 

ou se 

importa

92% Erraram a 

inflação

26% Erraram o 

nome 

completo do 

presidente

Perfil



Consultora de Beleza Natura

Escolaridade

14%Sem Ensino 

Fundamental 

completo

34%

Sem Ensino 

Médio 

completo

70%Sem Ensino 

Superior

Do total da base de Consultoras,

1 milhão não terão 

habilidade para:

• Elaborar textos de maior complexidade.

• Interpretar tabelas e gráficos envolvendo 

mais de duas variáveis.

• Resolução de situações-problema de 

contextos diversos que envolvem etapas 

de planejamento, controle e  elaboração.

De acordo com o INAF



Benefícios de Educação



Benefícios de Educação



Benefícios de Educação

Comunicação

Criatividade

Cidadania

Clube de Leitura

Diversidade



Benefícios de Educação

Matriz de competências para a vida:

Cognitivas 

Socioemocionais

Contribuir para o desenvolvimento humano das Consultoras de 

Beleza Natura por meio da Educação. 

Objetivo



Benefícios de Educação

Participações nos benefícios 

de educação

em 2017

+ 90 mil

IDH 

8% até 

2016



Obrigado

www.institutonatura.org.br


