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01

Introdução

3

01

Introdução
EM 2014, LANÇAMOS O CÓDIGO DE CONDUTA FORÇA DE VENDAS
COM O OBJETIVO DE ESCLARECER E REFORÇAR ALGUNS TEMAS
QUE ENVOLVEM OS PÚBLICOS GERENTES DE VENDAS, GERENTES DE
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS, LÍDERES E CONSULTORES E, ASSIM,
ORIENTAR NOSSAS AÇÕES DO DIA A DIA, APERFEIÇOANDO AS NOSSAS
RELAÇÕES.

Em 2015 e 2016 atualizamos o conteúdo deste Código, trazendo novos capítulos que
reforçam o nosso comportamento ético, as boas práticas empresariais e o cumprimento
das leis.
Agora, em 2017, estamos reforçando os seguintes temas: Captação de Pedido,
Prestação de Contas, Gestão do Modelo Comercial, Venda Irregular, Listas de
Presença de Treinamento e Rituais Comerciais, Modelo de Franquias Aqui tem Natura,
Contratação de Fornecedores. E, temos um novo tema: Movimentação de Consultor (a).
O material foi construído envolvendo representantes de várias áreas da Natura,
incluindo a Força de Vendas.
Convido vocês a lerem o Código, e se tiverem dúvidas, falem com os seus gestores,
com o RH e com a Ouvidoria.
Vamos debater e praticar o Código de Conduta da Força de Vendas!
Bom exercício para vocês.
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02

Compromissos
do Colaborador
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2.1

Captação de pedido
Nosso modelo comercial permite a captação de pedido através de
várias formas, entretanto, entendemos que algumas diretrizes precisam
ser estabelecidas para evitarmos riscos ou prejuízos para a Natura.

Todo pedido deve ser realizado com o consentimento do(a) consultor(a).

O que pode
• A Gerente de Desenvolvimento de Negócios e a Líder podem fazer pedidos em nome da consultora através dos sites
destinados a elas, desde que tenham o consentimento do (a) Consultor (a).
• Na situação acima, é recomendável que a Gerente de Desenvolvimento de Negócios ou líder formalize a autorização da
Consultora por e-mail, pedido impresso, sms ou carta. O mais importante é que o pedido deve ser feito com autorização
do (a) Consultor (a).
• Caso ocorra uma reclamação de pedido não solicitado, a Gerente de Desenvolvimento ou o (a) Líder deve formalizar
os próximos pedidos deste Consultor (a), evitando reclamações futuras.
• Se identificar uma situação em desacordo com estas diretrizes, você deve denunciar para nossa Ouvidoria.

O que não pode
• A senha do Consultor (a) é pessoal e intransferível e não pode ser usada pela Gerente de Desenvolvimento de Negócios
ou pelo o(a) Líder para acessar o site Consultoria. Você deve reforçar o assunto junto as Consultoras e Líderes e orientá-los
em relação ao acesso e funcionalidades do site Consultoria.
• A senha da Gerente de Desenvolvimento e do (a) Líder também é pessoal e intransferível e não pode ser usada por outras
pessoas para acesso ao site da Gerente de Desenvolvimento de Negócios.
• Não é permitido que a Gerente de Desenvolvimento de Negócios ou o (a) Líder faça captação de pedidos em nome
do Consultor (a) através das Centrais de Atendimento.
Em situações autorizadas, como em contingências durante períodos de estratégia ou em casos específicos de pedido retroativo,
será permitida a captação desde que haja autorização e formalização do Gerente de Vendas ou Gerente de Mercado através
de um e-mail corporativo.
• A Gerente de Desenvolvimento de Negócios e o (a) líder não podem transmitir pedido para o (a) consultor (a) em hipótese
alguma quando a forma de pagamento for através de cartão de crédito, considerando que não devem ter acesso aos dados
do cartão do (a) consultor (a).
• A Gerente de Desenvolvimento de Negócios não pode incentivar, ser conivente ou mesmo omissa em relação às práticas
acima proibidas Caso constate esta prática por algum (a) Líder de Negócios, o (a) Gerente de Vendas deve ser informada para
definir as medidas a serem adotadas.
A Ouvidoria enviará periodicamente um relatório dos Pedidos Não Solicitados registrados por Regional, GV e setores para
que os Gerentes de Mercado e Gerentes de Vendas identifiquem possíveis desvios às diretrizes definidas e avaliem junto
a Ouvidoria as providências devidas.
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2.2

Cadastro (registro) duplo / múltiplo
de endereço/ fraude cadastral
O nosso modelo comercial permite o cadastro de um ou mais consultores
no mesmo endereço. Entretanto, é necessário o respeito a algumas diretrizes
para evitarmos riscos ou prejuízos para a Natura.

O que pode
•É permitido cadastrar mais de um consultor no mesmo endereço*. No entanto, é responsabilidade da Gerente de
Desenvolvimento Natura zelar pela veracidade dos dados e qualidade do cadastro do seu setor ou Gerência de Vendas,
avaliando constantemente os endereços repetidos e cessando-os, em caso de fraude.
*Consideramos mesmo endereço, o mesmo logradouro, número, complemento (quando houver), CEP, bairro, cidade, UF.

O que não pode
• A Gerente de Desenvolvimento de Negócios não pode aprovar um cadastro quando identificar ou suspeitar de alguma
irregularidade ou fraude relacionada a ele. Se o cadastro já estiver ativo, ela deve avaliar a situação e, se comprovada a fraude,
solicitar a cessação do mesmo.
• É de responsabilidade da Gerente de Desenvolvimento de Negócios garantir que as fichas e documentos estejam legíveis,
completos e sejam enviados para a Natura dentro do prazo de 30 dias da aprovação do cadastro.
• Não é permitido o cadastramento ou alteração de endereço de consultores para o endereço residencial ou de entrega
da Gerente de Desenvolvimento de Negócios ou da(o) Líder. A exceção só existe para os casos de Consultores que residem
no mesmo endereço destas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a área de Cadastro na CSC (Central de Serviços
Compartilhados) ou com a área de Atendimento.
• Os dados cadastrais de Consultores e de clientes são um diferencial competitivo e de uso exclusivo da Natura.
Eles devem ser armazenados de forma segura e jamais podem ser compartilhados com outros interessados, investidores,
empresas parceiras ou concorrentes. Em caso de dúvidas consulte o tema “Informações Confidenciais e Privilegiadas”
do Código de Conduta.
• Se identificar uma situação em desacordo com estas diretrizes, você deve denunciar para nossa Ouvidoria.
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2.3

Contratação de fornecedores

Valorizamos a idoneidade e a clareza de nossos processos de contratação,
de forma a garantir que os interesses, crenças e a imagem da Natura sejam
sempre preservados. Sobre este tema, estabelecemos algumas orientações
específicas para o público da Força de Vendas.

O que pode
ATENÇÃO
• Não é recomendada a contratação de fornecedores (como boleira, locação de salas para Eventos, Reuniões e Treinamentos)
com quem possui vínculo de parentesco*, assim como também não recomendamos a locação de imóvel próprio, sendo que,
locação de imóvel próprio onde reside não é permitida. No entanto, caso não haja uma boa alternativa na região e o valor seja
competitivo em relação ao mercado, a contratação é permitida desde que seu gestor aprove e que você declare no Termo de
Adesão e Compromisso, no campo “Registro de Conflito”.
• O registro de conflito deve ocorrer uma única vez para cada fornecedor, sendo necessário declarar novamente apenas
se mudar a natureza do serviço contratado.
Importante: a contratação dos serviços deve seguir as normas e diretrizes da Norma de Prestação de contas (NM-0058).

O que não pode
• A Gerente de Desenvolvimento de Negócios não pode ocultar seu parentesco com fornecedores e nem utilizar de sua posição
na Natura para influenciar na contratação de pessoas ou empresas com quem tenha vínculos ou interesses pessoais.
• Não permitimos compra / Produção ou Distribuição de brindes e produtos em geral como canetas, chinelos, camisetas, copos,
canecas e demais itens contendo a logomarca Natura.
* consideramos parentes: filhos, netos e bisnetos; cônjuges/companheiros, sogros, cunhados, genros e noras; pais, irmãos, sobrinhos e sobrinhosnetos; avós, tios, primos, primos e sobrinhos segundos; bisavós, tios-avôs e tios-segundos.

8

2.4

Parentesco e
Relacionamento Afetivo
Somos uma empresa que acredita nas relações e respeita os vínculos afetivos e
de parentesco que unem nossos colaboradores, líderes e consultores. Entretanto,
entendemos que alguns limites precisam ser estabelecidos para evitarmos
conflitos de interesses.

O que pode
• A Gerente de Desenvolvimento de Negócios e o (a) Gerente de Vendas podem ter vínculo de parentesco* com Consultores
que integram o seu Setor ou Gerência de Vendas.
• A Gerente de Desenvolvimento de Negócios e o (a) Gerente de Vendas deverá zelar para que o tratamento seja igualitário
para todos, sejam Consultores ou Líderes.
• Qualquer situação de conflito identificada, deve ser reportada para nossa Ouvidoria. Eventuais casos de favorecimento
ou tratamento desigual serão passíveis de consequências.

O que não pode
• Não é permitido a contratação de líderes no seu Setor (no caso da Gerente de Desenvolvimento de Negócios) ou na Gerência
de Vendas (no caso do Gerente de Vendas), com quem tenha vínculo de parentesco*. No entanto, é permitido contratação
de líderes com vínculo de parentesco* em outro setor ou Gerência de Vendas desde que aprovado pelo Gerente de Vendas.
• A Gerente de Desenvolvimento de Negócios e o (a) Gerente de vendas não pode ocultar a existência de vínculo afetivo
ou de parentesco com um/a Líder.
* consideramos parentes: filhos, netos e bisnetos; cônjuges/companheiros, sogros, cunhados, genros e noras; pais, irmãos, sobrinhos e sobrinhosnetos; avós, tios, primos, primos e sobrinhos segundos; bisavós, tios-avôs e tios-segundos.
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2.5

Prestação de Contas

Consideramos “prestação de contas” o ato de apresentar documentação
de validade fiscal que comprove a utilização da Verba Ciclo ou Verba Evento
dos gastos referentes ao adiantamento realizado. O conhecimento e aplicação
das diretrizes definidas na Norma NM-0058 - Prestação de Contas são de
responsabilidade de cada colaborador (Gerente de Desenvolvimento Natura
e Gerente de Vendas).

O que pode
• A Gerente de Desenvolvimento de Negócios e o (a) Gerente de Vendas devem seguir as diretrizes definidas na Norma NM0058*, que aborda reuniões com Consultores e líderes, encontros, treinamentos, eventos, entre outras atividades. Neste sentido,
você deve garantir que os documentos e valores apresentados respeitem estas diretrizes em relação à veracidade dos mesmos.
• Serão aceitas as prestações de contas de produção e veiculação como: folhetos, anúncios de revistas, jornais, facebook e spot
de rádio com a finalidade de captação de novas consultoras Natura. Desde que o material utilizado nos meios descritos acima
seja produzido e autorizado previamente pelas áreas de Marketing e Marca Natura.
*A gerência de Serviços Comerciais (CSC) é responsável por receber e conferir as prestações de contas no que tange à validade
fiscal, veracidade do documento e tipo de despesa. Deverá também avisar a Gerente de Desenvolvimento de Negócios e
potencialmente o GV em caso de atrasos ou inconsistências nas prestações apresentadas.
Em caso de dúvidas, você deve consultar seu Gerente de Vendas, Gerente de Mercado e/ou CSC e informar qualquer problema
para seu gestor. Caso haja conflito em relação à Norma NM-0058*, você deve declarar no Termo de Adesão e Compromisso,
no campo “Registro de Conflito”.

O que não pode
• A Gerente de Desenvolvimento de Negócios e o (a) Gerente de Vendas não podem iniciar uma atividade sem antes verificar
se já há uma norma e/ou procedimento que estabeleça as diretrizes a serem seguidas, bem como as aprovações necessárias
para o processo. Você encontra esses documentos em nossa Intranet - normas e procedimentos, na página Natura.doc.
• A Gerente de Desenvolvimento de Negócios não pode prestar serviços para a Natura na qualidade de fornecedor no exercício
de sua atividade paralela, mesmo que fora do horário de trabalho.
• A Gerente de Desenvolvimento de Negócios não pode solicitar notas fiscais de fornecedores para fechar o valor da prestação
de contas e/ ou solicitar valores a maiores que o (s) serviço (s) prestado (s). Eventuais casos de fraude serão passiveis de políticas
de consequência.
• Se identificar uma situação em desacordo com estas diretrizes, você deve denunciar para nossa Ouvidoria.
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2.6

Gestão do Modelo Comercial
(evitando o vínculo empregatício)
Para apoiá-la na relação diária com as líderes do seu setor, foi desenvolvido
um Guia de Apoio à Redução de Riscos do Modelo Líder e o Book de
Relacionamento Natura. Nestes materiais você encontrará orientações
importantes para o estímulo e desenvolvimento do negócio Líder, bem como
referências de comunicação que zelam pela integridade do nosso modelo.

O que pode
• A Gerente de Desenvolvimento de Negócios deve seguir o conteúdo disponibilizado no Guia de Apoio à Redução de Riscos
do Modelo Líder, que aborda Diretrizes para Campanhas Líder*, Baixa Performance do Grupo, Reconhecimento, Tabela de
Remuneração, Relação Gerente de desenvolvimento de Negócios/Líder, Aspectos Previdenciários Atividade Líder. A Gerente
de Desenvolvimento de Negócios também possui um Book de Relacionamento, que traz orientações sobre Rituais, Campanhas,
Treinamento, Eventos, e Materiais de Apoio.
• Toda comunicação feita por e-mail, deve ser através do e-mail corporativo e não pelo e-mail pessoal.
*Estas diretrizes foram atualizadas no Book de Relacionamento > Campanhas disponível no Site Força de Vendas.
Em caso de dúvidas, você deve consultar seu Gerente de Vendas, Gerente de Mercado e/ou CSC e informar qualquer problema
para seu gestor. Caso haja conflito em relação à Norma NM-0058*, você deve declarar no Termo de Adesão e Compromisso,
no campo “Registro de Conflito”.

O que não pode
• A Gerente de Desenvolvimento de Negócios não deve orientar seu grupo de Líderes sem antes verificar as Diretrizes do Guia
de Apoio à Redução de Riscos do Modelo Líder. Ex: Você não pode contratar sua Líder como prestadora de serviços (decoração,
limpeza, coffee, etc), mesmo que o pagamento seja feito em produtos, evitando assim, uma confusão nos papéis que possa
comprometer nosso modelo comercial. Este documento está disponível em (dowloads – Site FV).
. A Gerente de Desenvolvimento de Negócios não pode delegar suas atividades e realizações dos rituais para o (a) lider.
. A Gerente de Desenvolvimento de Negócios não pode impor controle sobre as atividades do (a) líder.
• Se identificar uma situação em desacordo com estas diretrizes, você deve denunciar para nossa Ouvidoria
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2.7

Locação de Espaços Públicos
Espaço público é qualquer local que seja de propriedade ou posse de um órgão público*.

A locação de espaços públicos pela Força de Vendas está proibida pela Natura.
Toda vez que um espaço público é alugado sem obedecer às exigências da lei, isso
poderá ser considerado corrupção. Ou seja, se alguma pessoa se apresentando
como responsável pelo espaço público, receber dinheiro para alugar este espaço,
isto poderá ser considerado como uma “vantagem indevida”, de modo que tanto
quem pagou, quanto quem recebeu o aluguel estarão sujeitos as penas da lei.
*É todo órgão ligado ao governo e mantido com dinheiro público. Os órgãos públicos podem ser: federais,
estaduais ou municipais.

O que pode
• A Gerente de Desenvolvimento de Negócios deve seguir o conteúdo disponibilizado na Cartilha _ Locação de Espaços Públicos,
a qual está disponível em Site Força de Vendas > Apoio ao setor.

O que não pode
• A Gerente de Desenvolvimento de Negócios não pode locar um espaço sem antes se certificar que não se trata de um Espaço
Público (ex: praças, estádios, creches, escolas, etc). São raras as localidades em que não haja uma empresa privada, um clube
ou um salão paroquial que possa ceder o local para um evento.
*Em caso de dúvidas, entre em contato com a área de Ouvidoria ou Compliance (compliance@natura.net).
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2.8

Listas de Presença de
Treinamento e Rituais Comerciais
Listas de Presença de Treinamento e Rituais Comerciais (Experiência Natura
e Evento de Lançamento) - Ao final de cada treinamento / ritual ministrado, a
Gerente de Desenvolvimento de Negócios precisa registrar as presenças das
Consultoras / Líderes. A lista de presença de Treinamento deverá ser digitada
no ciclo de realização do treinamento. Em ambos os casos, se o prazo
determinado não for cumprido, o indicador não será contabilizado.

O que pode
• A Gerente de Desenvolvimento de Negócios deve seguir as diretrizes definidas no Book Lista de Presença de Treinamentos que
aborda uso da ferramenta lista no Aplicativo FV, assim como as diretrizes definidas no Book Relacionamento Natura, que aborda
as formas para execução dos Rituais. Neste sentido, ela deve garantir à veracidade das informações apresentadas.
• Em caso de dificuldade com o envio de lista, acionar o Atendimento CIN.
Em caso de dúvidas, a Gerente de Desenvolvimento de Negócios deve consultar seu Gerente de Vendas, Gerente de Mercado
e informar qualquer problema para seu gestor.

O que não pode
• A Gerente de Desenvolvimento de Negócios não pode atribuir presença a um Consultor (a) e/ou Líder que não participou
do Treinamento e/ ou Ritual Comercial. Eventuais casos de fraude serão passíveis de políticas de consequências.
• Se identificar uma situação em desacordo com estas diretrizes, ela deve denunciar para nossa Ouvidoria:
www.ouvidorianatura.com.br
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2.9

Compartilhamento de Senhas
Para zelar pela segurança de nossos colaboradores e de nosso patrimônio,
estabelecemos algumas regras, para garantir mais proteção aos nossos
sistemas e às informações geradas em nossa empresa.

O que pode
• A senha da Gerente de Desenvolvimento de Negócios é pessoal e intransferível, e, a renovação dela, deve ser realizada
no mínimo a cada 90 dias. Lembre-se também de utilizar senhas mais *fortes.
*fortes: mínimo 8 caracteres, utilizando letras maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais (símbolos, ex: @; !; #, etc),
não utilizando palavras completas (ex: natura 77) e que seja diferente das senhas anteriores.

O que não pode
• A Gerente de Desenvolvimento de Negócios não pode compartilhar o acesso à sua caixa individual de e-mail com qualquer
colaborador ou terceiro, com exceção da agenda e nos casos de delegação formalizados junto à Gestão de Riscos. Nestes casos,
a assinatura de um Termo de Confidencialidade será obrigatória. O processo de delegação está descrito na norma Delegação
de Autoridade e poderá ser usado em casos excepcionais e/ou período de férias. Você deve preencher e enviar o formulário
“delegação de senha” para a área de Gestão de Riscos.
ATENÇÃO: Você, ao receber a senha delegada, se torna responsável pelo uso adequado da mesma.
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2.10

Venda Irregular

Consideramos Venda Irregular qualquer atividade de venda ou oferta
de produtos Natura realizada em desacordo com as regras de nossa
Cartilha de Venda Direta (disponível no Site CN e Site CF) ou outras
regras divulgadas pela Natura.

O que pode

• É permitido usar a marca Natura, desde que respeitada a forma prevista nas Diretrizes de Aplicação da Marca Natura
e nas demais regras comerciais referentes à venda direta.

O que não pode
• “É proibido identificar-se sendo a própria Natura, ou como uma “Aqui tem Natura”, seja através de trade dress, materiais
de divulgação, documentos, telefones, em meios físicos ou digitais, bem como ostentar ou expor o nome e/ou marca Natura
de forma que o local possa ser confundido como sendo um estabelecimento comercial da Natura ou franquia “Aqui Tem Natura”,
ainda que virtual.
. Dentro do raio de distância de uma franquia Natura definido na tabela abaixo é proibida a exposição de produtos Natura
em vitrines externas, em vitrines ou balcões de quiosques e a exposição de produtos ao alcance do público (autosserviço), em
estabelecimentos comerciais de qualquer natureza. Apenas deverão estar ao alcance do público, produtos para experimentação
/ demonstração WW
POPULAÇÃO DA CIDADE (EM MIL HABITANTES)

DISTÂNCIA DA FRANQUIA

0 A 100

5KM

101 A 250

4KM

251 A 500

3KM

MAIS DE 501

2KM

Em caso de dúvidas, você deve consultar seu Gerente de Vendas ou Gerente de Mercado e informar qualquer problema para
seu gestor. Caso haja conflito em relação à Cartilha de Venda Direta, você deve denunciar para nossa Ouvidoria.
*As restrições previstas neste Código não se aplicam a franqueados da Rede Natura (Consultores Natura Digitais e Empreendedores Natura Digitais)
por se tratar de uma micro franquia e de baixo impacto com relação ao conflito de interesses.
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2.11

Modelo de Franquias
Aqui tem Natura
No Brasil a empresa opera a venda de seus produtos em multicanais.
Um deles, de atuação no varejo, são as franquias “Aqui tem Natura”,
que são pontos de vendas franqueados (ou seja, é necessário que haja um
contrato de franquia assinado com a Natura, autorizando o uso da marca
Aqui Tem Natura) operados por Empresários(as) de Beleza Natura.

O que pode
• Identificando qualquer situação em desacordo com nossas diretrizes, você deve denunciar a Ouvidoria.

O que não pode
• A Força de Vendas Natura (Vice Presidente, Diretor de Vendas, Líderes de Mercado, Gerentes de Vendas, Gerentes de
Desenvolvimento de Negócios e Líderes), assim como outros com quem tenha vínculo de parentesco, não podem ser sócios
operadores e/ou investidores de uma Franquia Aqui Tem Natura no território nacional.
• A Força de Vendas não pode ocultar a existência de vínculo afetivo ou de parentesco com um franqueado.
* consideramos parentes: filhos, netos e bisnetos; cônjuges/companheiros, sogros, cunhados, genros e noras; pais, irmãos, sobrinhos e sobrinhosnetos; avós, tios, primos, primos e sobrinhos segundos; bisavós, tios-avôs e tios-segundos.
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2.12

Movimentação de Consultor (a)

O nosso modelo comercial permite a movimentação de um consultor (a) entre
setores / grupos. Entretanto, é necessário respeitar algumas diretrizes para
evitarmos riscos ou prejuízos para a Natura.

O que pode
• Em caso de movimentação, é preciso cumprir os procedimentos indicados pela área interna competente (ADM Vendas),
de acordo com cláusula contida no Termo de Responsabilidade disponível no Site da Força de Vendas

O que não pode
• Não é permitido que a Gerente de Desenvolvimento de Negócios movimente Consultores de um líder para outro (a), exceto se
tal movimentação for previamente autorizada pela área interna competente (ADM Vendas) para isto e alinhada com o (a) Gerente
de Vendas.
• A Gerente de Desenvolvimento Natura não deve fazer movimentações de Consultores em débito, I4 ou I5 para outros setores,
através de alterações de endereços, sem ter confirmado com a Consultora que ela deseja continuar na atividade de consultoria.
Se a Consultora não tem mais interesse na atividade, a alteração de endereço não deve ser executada, para que não ocorra
a movimentação para cessação em outro setor.
• A Gerente de Desenvolvimento não pode aliciar, induzir que Consultores mudem de outro setor para o seu.
Caso seja constatada e comprovada esta situação serão aplicadas sanções cabíveis;
• A Gerente de desenvolvimento deve comunicar de imediato o CIN e seu gestor, os casos de falecimento de Consultores, zelando
pela segurança e para que outros Consultores não utilizem o código dos mesmos;
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2.13

Outros temas

2.13.1 ATIVIDADES PARALELAS
A Gerente de Desenvolvimento de Negócios pode desempenhar as atividades
paralelas que desejar, desde que não prejudiquem o seu rendimento, que
sejam realizadas fora do horário de trabalho acordado com a Natura e que
não conflitem com os negócios, interesses e setor de atuação da empresa.
Para mais informações sobre este tema, consulte o tópico 2.1
do Código de Conduta.

2.13.2 RELAÇÕES NO AMBIENTE DE TRABALHO
Para garantir um ambiente de tranquilidade e respeito entre nossos
Colaboradores, Consultores e Líderes no ambiente de trabalho, não são
permitidas condutas abusivas, inoportunas ou ofensivas, como agressões
e ameaças, sejam elas verbais, físicas ou gestuais.
Se identificar uma situação em desacordo com estas diretrizes, você deve
denunciar para nossa Ouvidoria.
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2.12.3 OFERTA DE BRINDES E PATROCÍNIO
PARA EVENTOS PÚBLICOS
A oferta de brindes a agentes públicos e representações diplomáticas
deverá preservar a autonomia da empresa e a manutenção do relacionamento
adequado com o ente público. Para tanto, o envio de brindes para agentes
públicos é atividade exclusiva da área de Relações Governamentais nos
termos do Código de Conduta NATURA, atendendo ao Código de Conduta
da Alta Administração Federal no Brasil e legislações específicas dos países
das respectivas OIS.

O que pode
• A Gerente de Desenvolvimento de Negócios deve seguir as diretrizes definidas na Norma NM-1762, a qual estabelece as
diretrizes para relacionamento com agentes públicos, representações diplomáticas nacionais e internacionais e entidades
de classe, além de estabelecer os documentos que devem instruir reuniões com esse público.
• Se identificar uma situação em desacordo com estas diretrizes, deve denunciar para nossa Ouvidoria.
Em caso de dúvidas, você deve consultar seu Gerente de Vendas, Gerente de Mercado e/ou área de Relações Institucionais
e informar qualquer problema para seu gestor. Caso haja conflito em relação à Norma NM-1762, você deve declarar
no Termo de Adesão e Compromisso, no campo “Registro de Conflito”.

O que não pode
• A Gerente de Desenvolvimento de Negócios não pode iniciar uma atividade sem antes verificar se já há uma norma
e/ou procedimento que estabeleça as diretrizes a serem seguidas, bem como as aprovações necessárias para o processo.
Esses documentos estão disponíveis em nossa Intranet – na página Natura.doc.
• A Gerente de Desenvolvimento de Negócios não pode ofertar brindes e/ ou patrocinar agentes públicos e representações
diplomáticas.
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03

Responsabilidades
Acreditamos na defesa do que é correto e incentivamos nossos
colaboradores a fazê-lo.
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3.1 -

RESPONSABILIDADES
DA EMPRESA
A Natura incentiva seus colaboradores a denunciar quaisquer potenciais práticas
ilícitas. A companhia fornece canais através dos quais os Colaboradores podem
fazer as denúncias, e também temos um processo pelo qual as denúncias são
investigadas e abordadas. Reconhecemos e cumprirmos as diferentes leis em
matéria de confidencialidade e proteção de delatores nos vários locais em que
atuamos e oferecemos aos nossos Colaboradores mecanismos através dos quais
eles podem relatar questões de forma confidencial e de acordo com as políticas
locais contra a retaliação, na medida permitida pela legislação local.
Todas as denúncias levantadas de boa fé sobre condutas inadequadas por parte
da Natura ou por seus colaboradores ou parceiros serão investigadas de maneira
consistente e as medidas apropriadas serão tomadas. “Boa fé” significa que
a denúncia realizada baseou-se em informações que se acreditam verdadeiras
e honestas .
O Código de Conduta será revisado anualmente, sendo de responsabilidade
da Ouvidoria o encaminhamento de sugestões de melhoria.
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3.2 -

RESPONSABILIDADES
DO COLABORADOR
Todos os colaboradores devem respeitar o que estabelece nosso
Código de Conduta, durante o desempenho de suas funções e em toda nossa
cadeia de relações, respondendo por seus atos e apresentando uma conduta íntegra
e alinhada com nossos princípios éticos.
Sempre que forem identificados casos de descumprimento deste Código, eles
devem ser reportados à Ouvidoria para que recebam tratamento adequado.
As consequências aplicadas aos desvios de conduta podem ser desde ações
disciplinares, tais como advertência ou suspensão, desligamento, sem justa causa
ou por justa causa, até a responsabilização civil e criminal dos envolvidos, conforme
o que está previsto em lei.
Cabe ao colaborador comunicar seu gestor e a Ouvidoria, sempre que tomar
conhecimento de uma possível situação de violação ao Código de Conduta , bem
como em situações de conflito conforme mencionadas neste material. O colaborador
é responsável por realizar denúncias de boa fé (“Boa fé” significa que a denúncia
realizada baseou-se em informações que se acreditam verdadeiras e honestas).
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04

Canais de diálogo
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04

Canais de diálogo

MANTEMOS CANAIS DE DIÁLOGO PERMANENTEMENTE
ABERTOS, POIS ACREDITAMOS QUE ESTES SÃO MEIOS DE
APERFEIÇOAR NOSSOS PROCESSOS E RELAÇÕES. NOSSOS
GESTORES E REPRESENTANTES DE RECURSOS HUMANOS
SÃO NOSSOS PRINCIPAIS INTERLOCUTORES E DEVEM SER
ACIONADOS PARA NOS AJUDAR A ENCONTRAR RESPOSTAS
SOBRE SITUAÇÕES RELACIONADAS À CONDUTA NA NATURA.
Contamos com a Ouvidoria, um canal para registrar e apurar os casos de denúncia
de descumprimento ao Código de Conduta da Natura.
A Ouvidoria garante segurança, sigilo e preservação da identidade do manifestante.
Toda manifestação recebida é tratada com confidencialidade, não se admitindo
retaliação de qualquer natureza. É possível não se identificar. (manifestação
anônima). Neste caso, pedimos apenas que informe o maior número de fatos
sobre o caso para que possa ser encaminhado.
O importante é não se omitir. Se tiver dúvida, pergunte!

Canais de ouvidoria:
Telefone: 0800-7761620 (ligação gratuita) ou (11) 4446-2010 – 24 horas por dia,
todos os dias da semana.
E-mail: ouvidoria@natura.net
Intranet – link Ouvidoria:
http://intranet.natura.net/pt-br/Paginas/Ouvidoria.aspx
Internet – link Ouvidoria:
www.ouvidorianatura.com.br
Atendimento pessoal pelo 0800-7761620
Carta: Rodovia Anhanguera, s/n, km 30,5 – Polvilho – Cajamar – CEP 07750-000.
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Comitê de ética
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Comitê de Ética

O COMITÊ DE ÉTICA É FORMADO PELO:
• Vice- Presidente de Operações e Logística
• Vice-Presidente de Pessoas e Cultura
• Diretor Jurídico e Compliance Officer (Presidente)
• Ouvidora
• Representante do colaborador
• Diretor-Presidente (membro-convidado em casos específicos).

ELE TEM COMO ATRIBUIÇÕES:
• Zelar pelo cumprimento do “Código de Conduta Natura”
• Analisar e deliberar sobre desvios de conduta e conflitos de natureza ética em
relação às diretrizes estabelecidas e esclarecer dúvidas quanto a seu conteúdo
(e suas interpretações);
• Estimular a adequação das práticas, políticas e procedimentos
ao Código de Conduta Natura
• Garantir a privacidade e a proteção dos temas e pessoas envolvidas
em questões éticas
• Aprovar e garantir a pertinência do Código de Conduta Natura, propondo
o aprimoramento do documento.
• O Comitê de Ética reúne-se trimestralmente e sob demanda.
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06

Termo de adesão
e compromisso
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6

Termo de adesão e Compromisso

DECLARO QUE TOMEI CONHECIMENTO DO CÓDIGO DE
CONDUTA NATURA E DA POLÍTICA DE INTEGRIDADE CONTRA
CORRUPÇÃO E SUBORNO E, APÓS LER E ENTENDER SEU
CONTEÚDO, CONCORDO COM AS REGRAS CONTIDAS NESTES
DOCUMENTOS E ASSUMO O COMPROMISSO DE SEGUIR
TAIS DIRETRIZES NAS MINHAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS
SOB PENA DE CAUSAR AÇÕES DISCIPLINARES, TAIS COMO
ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO OU DESLIGAMENTO.
Assumo a responsabilidade e o compromisso de reportar e formalizar ao meu gestor
e à Ouvidoria qualquer comportamento ou situação que esteja em desacordo com
as regras estabelecidas no Código de Conduta Natura ou na Política de Integridade
contra Corrupção e Suborno. Declaro que, neste momento, não estou em nenhuma
situação que viole estes documentos e que não conheço nenhuma circunstância
que possa gerar qualquer conflito com as regras nele contidas. Ficarei atento!
Mesmo que eu não tenha uma situação conflitante agora, se ela surgir, a registrarei
no formulário “Registro de Conflito” disponível no Site da Educação Corporativa,
opção “Código de Conduta”.
Declaro ser responsável por transmitir as regras do Código de Conduta Natura e
da Política Integridade contra Corrupção e Suborno aos colaboradores sob minha
gestão e atuar sobre situações de não conformidade com estes documentos.
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