
O que os ODS têm a ver com Natura &Co?
Em junho de 2020, Natura &Co lançou seu Compromisso com a Vida
– Visão de Sustentabilidade 2030, alinhado aos ODS e ao cronograma da ONU.

Os três pilares são:

Enfrentar a Crise Climática
e Proteger a Amazônia

(ODS 13, 15 e 17)

Defender os Direitos Humanos
e sermos Mais Humanos 

(ODS 5, 10 e 8)

Abraçar a Circularidade
e a Regeneração

(ODS 12, 9 e 14)

 

Saiba mais:

https://sdgs.un.org/goals
Você conhece os 17 ODS? – YouTube
un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action

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)

Natura &Co também patrocina duas iniciativas
da ONU intimamente relacionadas aos ODS:

Ambição Net Zero
do Pacto Global da ONU
para ajudar empresas
a zerar suas emissões
líquidas;

 

 

Por que os ODS são importantes?

Eles criam um plano de ação
para a paz e a prosperidade.

Os objetivos são um chamado urgente
para todos os países e cidadãos trabalharem juntos a fim de:

Parcerias
entre público,
público-privado
e sociedade civil
são fundamentais.

Para cumprirmos essa missão,
precisamos progredir em todos
os objetivos.   

Acabar com
a pobreza e criar
estratégias para
melhorar a saúde
e a educação, reduzir
as desigualdades
e estimular 
a prosperidade
e o crescimento
econômico. 

169 Metas
Acesse para
saber mais:
sdgs.un.org/goals

Criados pela ONU em 2015, 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são:

17 objetivos globais interligados
que devem ser atingidos até 2030.

É preciso compartilhar conhecimento,
expertise, tecnologias e recursos
financeiros para o atingimento
dos objetivos.

Há progresso, mas ainda não
na velocidade e na escala necessárias.

A ONU anunciou que 2020 seria o início
da Década da Ação para acelerar
as soluções sustentáveis para os problemas
mais desafiadores do mundo.

2020

Um membro fundador
do Pacto Global da ONU, a maior
iniciativa sustentável focada
em negócios do mundo,
Natura &Co está presente
em seu conselho desde 2015. 

CONHECIMENTO EXPERTISE

TECNOLOGIA RECURSOS
FINANCEIROS

1  Erradicação
da pobreza

7 

13 Ação contra
a mudança global
do clima

2 Fome
zero

8 Trabalho decente
e crescimento
econômico

Energia limpa
e acessível

14 Vida
na água

3  Saúde
e bem-estar

9  Indústria,
inovação
e infraestrutura

15 Vida
terrestre

5 Igualdade
de gênero

11  Cidades
e comunidades
sustentáveis

17  Parcerias e meios
de implementação

6  Água potável
e saneamento 

12  Consumo
e produção
responsáveis

4 Educação
de qualidade

10  Redução
das desigualdades

16 Paz, justiça
e instituições
eficazes

2019: O Secretário-Geral da ONU convocou todos os setores da sociedade
para ajudar a mobilizar a transformação necessária em três níveis:

Ação de PessoasAção Global  
Para a alta liderança,

mais recursos
e soluções inteligentes.

Juventude, sociedade civil, mídia,
setor privado, sindicatos, academia

e outros stakeholders.

Para abordar as transições necessárias
para políticas, orçamentos, instituições
e estruturas regulatórias de governos,

cidades e autoridades locais.

Ação Local  

O que são os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável e por que eles são importantes?

Natura &Co na COP26
O que você precisa saber

Objetivo de Igualdade de Gênero
para impulsionar a comunidade
empresarial global a tomar
medidas climáticas
e mobilizar a igualdade
de gênero.  

 

Natura &Co também se comprometeu
a alcançar emissões líquidas zero
de carbono até 2030

2030 2050

20 anos antes do 
compromisso da ONU

para os seus quatro negócios – Avon,
Natura, The Body Shop e Aesop

Combater a mudança
climática e trabalhar
para proteger as florestas
e os oceanos.
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