


DIRETRIZES

Buscaremos a redução relativa do consumo e da  
poluição em toda nossa cadeia de valor e 
ambicionamos  que os efluentes de nossas 
operações sejam tão ou mais  limpos que os
influentes.

AMBIÇÕES E COMPROMISSOS 2020

Para a marca Natura no Brasil, implementar 
estratégia  para redução e neutralização de 
impacto, com base  na medição da pegada 
hídrica e considerando toda a  cadeia de valor.

Visão de
Sustentabilidade
IMPACTO POSITIVO
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Visão completa de ciclo de vida
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ECOTOXICIDADE EUTROFIZAÇÃO ACIDIFICAÇÃO

“consumo de água”  
QUANTIDADE

“poluição de água”  
QUALIDADE

diferentes vias de
impacto  nos recursos
hídricos

WSI

índice de  disponibilidade/  
estresse hídrico local

LIXO

m3

equivalente



100% m3 eq

2,3%

CADEIA
matérias primas e de embalagem

0,9% 96,8%

OPERACIONAL
extração e processamento de fábricas, terceiros,CDs,

escritórios e OIs

USO / CONSUMIDOR
fase de uso dos produtos pelo consumidor final. Contempla perdas no sistema de abastecimento,  tratamento de 

água e efluentes, aquecimento da água do banho e poluição gerada pelos ingredientes.

2,2% 1,0%

Energia
Consumo de água indireto associado à  
produção de energia (matriz brasileira)

6% 4%

tipo de impacto
eutrofização ecotoxicidade

10%

Ingredientes
potencial poluidor das  

formulações

32,8%29%24,6%

Energia
Consumo de água indireto associado à 
produção  de energia para aquecimento 

(matriz brasileira)

Água do Banho
Água utilizada no banho para 

rinsar os  produtos natura

Perdas
Perdas no sistema 
de  abastecimento 

local

CWU e DWU
consumo e poluição na produção de

energia

86,4% 10,4%1,6% 0,7% 0,73%



promovendo
IMPACTO
POSITIVO

CONSERVAÇÃO  
DAS BACIAS

Objetivo:  Proteger as
bacias hidrográficas

Longo prazo

Tipos de projeto:  
Conservação  
Restauração
florestal PSA

ACESSO A  
SANEAMENTO

Curto prazo

Tipos de projeto:  
Sistemas de captação  e 

purificação de água  
Esgotamento sanitário

EFICIÊNCIA  
HÍDRICA

Curto, médio e longo prazo

Tipos de projeto:  
Reuso/Reciclo  

Tecnologias de irrigação
Tecnologias de baixo consumo

EDUCAÇÃO

Curto, médio e longo prazo

Tipos de projeto:  
Campanhas  
Aplicativos

Marcas e produtos

Objetivo:  Promover acesso 
à saneamento básico

Objetivo:  Conscientizar e 
engajar os consumidores

Objetivo:  Otimizar o uso 
de água nos processos
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