
Inovação cosmética e 

uso sustentável da 

Sócio Biodiversidade: 

 

 a experiência da 

Natura 



Três marcas, 
uma visão 

Nourish through 

intelligent interactions 



Ingredientes 

rastreáveis  

e de origem 

sustentável 

Produtos à 

base de 

vegetais 

Comunidades  

de fornecedores; 

comércio justo 

Não aos 

testes em 

animais 

Carbono 

Neutro 

3  

Apoio à 

educação 

pública 

Subsídios 

educacionais e 

benefícios para 

nossos consultoras 

Um grupo com propósito 



257,000 
hectares de floresta 

conservada 

famílias 

4,450  

  

comunidades 
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1. CADEIA SUSTENTÁVEL 2.PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 

Desde 2007 
Carbono Neutro   

Desde 2004 
Repartição de Benefícios por 

Patrimônio Genético e 

Conhecimento Tradicional 

Associado 

3. VENDA POR RELAÇÕES 

1.8 milhões 
consultoras levam nossos 

produtos e nossos valores 

aos consumidores 

4. CONSUMO CONSCIENTE  

597,000 
garrafas de 1-litro  correspondem 

a quantidade de vidro reciclado 

utilizado na nossa perfumaria 

Modelo de Negócio 

Multicanalidade 
Venda direta, lojas, 

farmácias, online 

100% de álcool 

orgânico na perfumaria 

Refis desde 1983  



que um compromisso 
com a 
sustentabilidade 

Mais 

UM VETOR DE 
INOVAÇÃO 

Patauá 



Pele 3D 
Tratamento com 

óleos e manteigas 

de EKOS 

Análises de 

centenas de genes 

simultaneamente 

Estudos proteômicos  

Seleção dos genes 

mais relevantes para 

cada ativo 

Análise de proteínas e 

seus benefícios para pele 

Cada ativo tem sua verdadeira vocação 

Estudos genômicos 



Cada ativo tem sua verdadeira vocação 

Estudos metabolômicos 

Óleos e Manteigas 
PURAS 

Óleos e Manteigas 
REFINADO 

O processo desenvolvido pela Natura garante 

alta diversidade de compostos presentes no 

Patauá (phytosterols, tocopherols, phenolic 

compounds and 75% emollients).  

O processo de refino remove a 

diversidade de compostos 

presentes no fruto, mantendo 

somente os emolientes. 



RESULTADO EFETIVO - CICLO DE CRESCIMENTO DO CABELO 

Anagen Catagen Telogen Re-entry Anagen  

Óleos y Manteigas 
PURAS 

Óleos y Manteigas 
REFINADO 

O processo desenvolvido pela Natura garante alta 

diversidade de compostos presentes no Patauá 

(phytosterols, tocopherols, phenolic compounds and 

75% emollients).  

O processo de refino remove a 

diversidade de compostos presentes no 

fruto, mantendo somente os emolientes. 

      



Acesso ao Patrimônio Genético e ao Conhecimento Tradicional Associado   

Tônico 

Obtenção do 

Patrimônio Genético e 

do Conhecimento 

Tradicional Associado  

Pesquisa e  

Desenvolvimento Tecnológico  

 

= Acesso (Desenvolvimento do Produto Intermediário e Produto Acabado) 

Matéria 
Prima 



Consentimento e Negociação da Repartição dos Benefícios 

Identificar o 

Grupo Detentor 

da Tradição de 

Uso 

Obter o 

Consentimento 

Negociar a 

Repartição de 

Benefício 

A Tradição de 

Uso foi 

identificada à 

partir das 

expedições da 

Natura na RESEX 

do Chico Mendes 

A Comunidade 

detentora do 

Conhecimento 

Tradicional 

Associado ao 

Patrimônio 

Genético deu o seu 

Consentimento 

para o Acesso, 

através de 

Contrato 

A Natura e a 

Comunidade 

negociaram a 

Repartição dos 

Benefícios pelo 

Acesso ao 

Conhecimento 

Tradicional 

Associado, através 

de Contrato 

0,5% da Receita 

Líquida 

Pagamento da 

Repartição dos 

Benefícios direto 

para o Fundo 

Nacional de 

Repartição de 

Benefícios (FNRB) 



Obtenção do Óleo de Patauá 

HARVESTING DEPULPING DRYING 

PULP 

AFTER 

DRY 
FILTRATION 

Os cachos com frutos maduros são 

cuidadosamente colhidos usando 

cadeiras especiais desenvolvidas para 

subir até o topo da árvore. 

Os cachos de Patauá possuem cerca 

de 16kg de fruta extremamente 

perecíveis: foram armazenados em 

sacos de ráfia e devem ser cobertos 

com outro saco escuro para evitar a 

fotodegradação. 

Os frutos devem ser entregues dentro 

de 2 dias após a colheita ou 

armazenados entre -12 ° e -18 ° C no 

escuro. 

É importante manter o empacotamento 

da fase de colheita para evitar danos 

que aumentem a acidez dos frutos. 

Os frutos descongelados foram 

despolpados, seguido de secagem a 

vácuo, evitando a degradação durante 

o processo. 

O extrato seco de Patauá foi prensado 

a frio para obtenção de óleo, filtrado e 

armazenado em embalagem escura em 

ambiente inerte, preservando a 

diversidade de compostos. 

Boas práticas de produção vegetal e 

industrial: manutenção dos benefícios 

reais do óleo para os cabelos. 

23 kg de fruta = ~ 1 kg de óleo 

Colheita Transporte Processo Oléo de Patauá 



Palma amazônica também 

conhecida como Patauá 

 Oenocarpus bataua  

 Conhecimento Tradicional 

da Comunidade 

Resex Chico 
Mendes 

Rico óleo extraído de 

modo sustentável 

Tecnologia 
Verde 

Beneficios comprovados 

por metodologias de ponta 

e métodos 

computacionais 

Ciência e 
Tecnologia 



anaviana@natura.net 

Obrigad@ 
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