
Leia Mais:

ellenmacarthurfoundation.org

Acesse https://www.naturaeco.com/pt-br/visao-de-sustentabilidade-2030/
para mais informações sobre nosso Compromisso com a Vida
– Visão de Sustentabilidade 2030.

Assista aos nossos filmes em waterbear.com/partner/natura-co

Quer saber mais sobre a COP26 e o que esperar da conferência? 
Visite ukcop26.org (em inglês)

Visite também plenamata.eco para saber mais sobre taxas
de desmatamento e o que podemos fazer para ajudar a conter a devastação.

O que é economia circular?
Diferente da economia linear – "pegue, use, descarte" –, a economia circular é baseada
em três princípios: eliminação de resíduos e poluição desde o princípio, manutenção
de produtos e materiais em uso pelo maior tempo possível e regeneração dos sistemas naturais. 

A economia circular nos oferece as ferramentas para enfrentar,
ao mesmo tempo, a crise climática e a perda da biodiversidade. 

Circularidade e consumo
e produção sustentáveis são
essenciais para o cumprimento
do Acordo de Paris.

Eliminar os resíduos e a poluição
Precisamos considerar os resíduos

e a poluição como falhas de produção,
e não subprodutos inevitáveis

das coisas que fazemos.

Manter produtos e materiais em uso
Podemos criar produtos para serem

reutilizados, reparados e remanufaturados.
Alimentos e embalagens devem ser mantidos

em circulação para que não acabem em aterros. 

Regenerar sistemas naturais
Não existe o conceito de desperdício

na natureza. Tudo vira alimento para outra
coisa – uma folha que cai de uma árvore

nutre a floresta. 

A economia circular é pensada para beneficiar
os negócios, a sociedade e o meio ambiente.

Quase metade das emissões
que causam a mudança climática
é resultado da maneira como
fazemos e usamos produtos
e produzimos comida. 1

Em 2020, Natura &Co lançou seu
Compromisso com a Vida – Visão
de Sustentabilidade 2030, um plano
ambicioso que aborda algumas
das questões mais urgentes
do mundo:

Objetivos de circularidade

Objetivos de circularidade de fórmulas

A poluição causada
pelas embalagens plásticas
é um exemplo claro
de como os resíduos
e a descartabilidade
inerentes à economia
de hoje alimentam
a mudança climática
e destroem a biodiversidade.

Regeneração

A natureza está em um ponto crítico:

foram significamente transformados
pela atividades humana;

Mais de um 1 milhão de espécies
estão ameaçadas de extinção;

a temperatura global está
se aproximando de um aumento
entre 2,5 e 4°C antes do fim deste
século, a menos que tomemos
medidas drásticas.²

 

Uma solução Regenerativa
é aquela que captura mais

carbono do que emite,
que conserva e restaura

a biodiversidade e os
ecossistemas e que gera

qualidade de vida por meio
de ações que sejam justas
e inclusivas para todos. 
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45%

75% da área terrestre do planeta

66% do ambiente marinho

PARA

Foco em:

Enfrentar 
a crise climática
e proteger 
a Amazônia;

Defender
os Direitos
Humanos e sermos
mais humanos;

Abraçar
a circularidade
e a regeneração.

20% (ou acima) menos
material de embalagens
(em peso).

50% de todo o plástico
utilizado deve
ser de conteúdo
reciclado (em peso).

100% de todo o material
de embalagens deve
ser reutilizável,
reciclável
ou compostável.

Compensação, por meio
de programas de "coleta
e reuso", para atingir
a meta de 100%
de descarte responsável
onde não houver
infraestrutura 
de reciclagem disponível.

95%+
de ingredientes

naturais
ou renováveis

de fórmulas
biodegradáveis

das novas fórmulas
terão menor

pegada ambiental

95%+ 100%

Estamos investindo em soluções regenerativas que:

Conservem e recuperem
a biodiversidade e os ecossistemas, 

como, por exemplo, o sistema
agroflorestal de Palma.

Capturem mais carbono
do que emitam.

Gerem qualidade de vida por meio
de ações que sejam justas

e inclusivas para todos.

Nós nos comprometemos a:

Investir US$ 100 milhões
(ou mais) no desenvolvimento 

de soluções, como: Biotecnologia
em, por exemplo, resíduos,
ingredientes, plásticos etc.

Promover a agricultura regenerativa
em áreas desmatadas, que reduzem

o uso de componentes químicos e criam
alternativas à monocultura.

Criação de alternativas
de receita (novos ingredientes,

por exemplo) que sejam economicamente
mais atraentes que o desmatamento.

Natura &Co é signatária do Compromisso Global da Nova Economia
do Plástico da Fundação Ellen MacArthur, ao lado de mais de 1.000 
organizações em toda a cadeia de valor de embalagens plásticas,
para acelerar o progresso rumo a uma economia circular.

Circularidade e regeneração Natura &Co na COP26
O que você precisa saber

4°C

2.5°C

O que Natura &Co está fazendo para abraçar
a circularidade e a regeneração?

1 – Ellen MacArthur Foundation, Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change, September 2019
2 – (cortesia do Relatório de 2019 do IPCC)
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