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Natura &Co Etanol Sustentável Política de Compras para Fornecedores 
Aprovada em novembro de 2022  

1. Introdução 

• Compromisso com a Vida: No grupo Natura &Co, a nossa visão de sustentabilidade exige uma abordagem dos 
negócios que devolve mais do que consome, inclusive nas nossas atividades de compras. Como parte do nosso 
Compromisso com a Vida, reconhecemos que alguns dos materiais que usamos envolvem preocupações sociais  ou 
ambientais significativas. Por isso, temos como objetivo contar com a rastreabilidade completa e/ou certificações 
da nossa cadeia de suprimentos críticos (palma, soja, etanol, mica, algodão e papel) até 2025. Também estamos 
empenhados em adquirir produtos vindos apenas de áreas não desmatadas ou de áreas naturais que não tenham 
sido convertidas, de acordo com as definições da Accountability Framework Initiative, e com o apoio a soluções de 
conservação da floresta em áreas de alto valor de conservação. Também precisamos do apoio dos fornecedores para 
nos ajudar a cumprir o compromisso da Natura &Co de se tornar Emissões Líquidas Zero até 2030, e definir uma rota 
de redução de emissões de carbono de acordo com as exigências da SBTi.  

• Principais riscos sociais e ambientais: O etanol pode ser produzido a partir da cana-de-açúcar, bem como de outras 
matérias-primas vegetais, como a beterraba, grãos e resíduos agrícolas. Em relação aos Direitos Humanos, no caso 
do etanol produzido à base de cana-de-açúcar, quando a mecanização não é universalmente aplicada às tarefas de 
campo, à colheita manual, ao corte de sementes e ao trabalho de irrigação, há grave risco de morte prematura entre 
os trabalhadores da cana-de-açúcar em decorrência de insolação e doença renal crônica (DRC)1 causada por estresse 
térmico, algo impulsionado por deficiências nas proteções trabalhistas. No caso dos cultivos mecanizados de cana-
de-açúcar e culturas não canavieiras, os principais riscos são impactos ambientais negativos no clima e na 
biodiversidade associados ao uso intensivo de agroquímicos e água, especialmente para a produção de beterraba. 
Rastreabilidade, certificação e projetos conjuntos com fornecedores são ferramentas que a Natura &Co utiliza para 
gerenciar e eliminar esses riscos em nossas cadeias de suprimentos.  

• Escopo: A Natura &Co utiliza o etanol principalmente em produtos de perfumaria, bem como em utilidades 
domésticas e como componente de matérias-primas de produtos cosméticos. Todos os ingredientes que contêm 
etanol, produtos acabados e etanol fornecidos à Natura &Co precisam cumprir as exigências de sustentabilidade 
descritas abaixo. Na Natura &Co essas exigências são válidas para licitações e processos de aprovação de 
fornecedores e matérias-primas, e se aplicam a todo o etanol utilizado em produtos para revenda ou indiretamente, 
sejam produzidos internamente ou por terceiros. Se alguma compra de produtos ou matéria-prima não cumprir 
com essas exigências, engajaremos o fornecedor para que mude suas práticas e/ou reavaliaremos nossa 
relação com ele.  

• Resumo de exigências de rastreabilidade e certificação: Todos os fornecedores da Natura &Co devem fornecer 
informações precisas sobre as matérias-primas vegetais e a origem geográfica das matérias-primas para todos os 
materiais de etanol no escopo. Todo o etanol utilizado como ingrediente acrescentado em produtos de perfumaria 
sob uma marca Natura deve ser certificado por uma norma orgânica aceitável de terceiros até o final de 2025. Todo 
os outros etanóis fornecidos para utilização em produtos de perfumaria, produtos para a casa ou como componente 
de ingredientes de produtos cosméticos acabados, para todas as marcas da Natura &Co (Natura, Avon, The Body 
Shop e Aesop), devem ser certificados como orgânicos ou por outra norma de certificação aceitável, conforme 
estabelecido no Apêndice 1.  
 

• Marcos para os fornecedores:  

 
 

 

 

 
 

 
a partir de 31/12/2022 

  
a partir de 31/12/2023 

  
a partir de 31/12/2024 

  
a partir de 31/12/2025 

 
 

• Nenhum ingrediente 
de etanol que seja 
baseado em origens de 
cultivo de matérias-
primas desconhecidas 
será utilizado no 
desenvolvimento de 
novos produtos e 
ingredientes da Natura 
&Co. 

 

  
 

• Fornecedores de etanol 
deverão desenvolver a 
capacidade de fornecer 
etanol rastreável e 
certificado que seja 
viável comercialmente 
em toda a gama de 
produtos fornecidos à 
Natura &Co 

 
 

  
 

• Nenhum ingrediente de 
etanol que seja baseado 
em origens de cultivo 
de matérias-primas 
desconhecidas será 
utilizado no 
desenvolvimento para 
todos os produtos e 
ingredientes da Natura 
&Co 

  
 

• A Natura &Co não fará 
nenhum pedido de 
compra de produtos 
acabados ou ingredientes 
que contenham etanol 
que não seja rastreável e 
certificado por uma 
norma aceitável de 
terceiros, conforme 
detalhado nesta política. 

 

 

https://naturaeco.com/en/group/vision/
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2. Exigências detalhadas  
 
Rastreabilidade 
 
Todos os fornecedores da Natura &Co de ingredientes e produtos acabados contendo etanol devem fornecer (no 
mínimo) informação precisa sobre as matérias-primas e o(s) país(es) de origem do cultivo da matéria-prima do etanol 
para os materiais fornecidos, como  parte da documentação para licitações da Natura &Co, processos de 
aprovação de fornecedores, produtos e ingredientes, e relatório anual. Falhas na apresentação das informações 
solicitadas sobre rastreabilidade de modo preciso e oportuno podem levar à rejeição do fornecedor. Todos os 
ingredientes e bens baseados em etanol devem ser certificados por uma norma aceitável de terceiros até o final de 
2025.  

Certificações exigidas 

Todos os fornecedores da Natura &Co têm que apresentar uma certificação válida emitida por terceiros, de acordo  
com as normas aplicáveis, para os materiais de etanol fornecidos, e (se for aplicável) desenvolver as capacidades 
corretas, como a certificação da cadeia de custódia de fornecedores, no formato exigido pela Natura &Co. As normas 
de certificação aceitáveis diferem por utilização e marca, conforme descrito no apêndice 1. 

Fontes inaceitáveis de Etanol  

Fornecedores que não tenham capacidade de fornecer produtos acabados e ingredientes à base de etanol rastreáveis 

em condições comercialmente viáveis e certificados, de acordo com as exigências desta política, não poderão mais 

fornecer produtos acabados ou ingredientes à base de etanol à Natura &Co após 31/12/2023.  Qualquer fornecedor 

que estiver envolvido em violações de direitos humanos, práticas de destruição do meio ambiente, especialmente 

desmatamento, ou que viole o código de conduta para fornecedores da Natura &Co, poderá ser excluído. 

 

3. Colaboração e contato  

Além destas exigências, incentivamos que você e os seus fornecedores participem de e apoiem colaborações para  

assegurar que as más condições de trabalho e os danos ao meio ambiente, sobretudo o desmatamento, sejam 

eliminados da cadeia de fornecimento de etanol. A Natura &Co trabalhará com os fornecedores para identificar 

recursos para que possam lidar com lacunas restantes e apresentar propostas de ingredientes e produtos acabados à 

base de etanol mais rastreáveis, sustentáveis e regenerativos que possamos adotar no nosso negócio.   

Para mais informações sobre esta política, possíveis exceções e os planos da Natura &Co para atingir a meta de usar 

etanol 100% rastreável e/ou certificado até 2025, por favor, entre em contato com rafaelmilantonio@natura.net. 
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Fluxograma - exigências para ingredientes e produtos acabados contendo etanol 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Não é relevante  
para a política 

 

 
 

O material ou  
produtos acabados  

contêm etanol? 
 

 

O material é  
rastreável até  

o país e/ou província  
de cultivo da  

matéria-prima? 
 

 

Não cumpre  
com a política 

 

 
O Etanol é  

fornecido para  
utilização como  

ingrediente acrescentado  
em produtos de  

perfumaria 
 da Natura? 

 

 
Ele é certificado por  

pelo menos uma das normas 
de certificação contidas no 

Apêndice 1A/1B? 

 

 
 

O material é 
certificado por uma 
certificação orgânica 
aceitável  listada no 

Apêndice 1.A.? 
 

 
 

Cumpre com  
a política 

 

 

 

Não cumpre  
com a política 

 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 
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APÊNDICE 1 - Normas de certificação aceitáveis  

A. Normas de certificação aceitáveis para etanol em produtos de perfumaria da Natura  

Até o dia 31/12/2025, todo o etanol fornecido para a fabricação de produtos de perfumaria da Natura deve ser 
certificado como orgânico por pelo menos uma das certificações de terceiros relacionadas a seguir. 
 

Nome da certificação Sigla da certificação Descrição da certificação 

 
Organic Certified  

 
Orgânico 

Qualquer norma orgânica que utilize como 

referência a EU-Organic, a The National Organic 

Program (NOP) ou equivalente.  

Regenerative Organic Certified ROC 

Uma organização internacional sem fins 

lucrativos e não governamental, norma 

voluntária que define as exigências para a 

certificação de terceiros de produtos orgânicos 

certificados para ingredientes de alimentos, 

produtos têxteis e produtos de higiene pessoal. 

B. Outras normas de certificação aceitáveis para todos os outros etanóis fornecidos à Natura, Avon, The Body 

Shop e AESOP 

Até 31/12/2025, todo o etanol fornecido para uso em todos os produtos da Natura, Avon, The Body Shop ou da Aesop, 
seja para fabricação de produtos de perfumaria ou como componente de outros produtos acabados ou ingredientes 
de cosméticos, deve ser fisicamente certificado por qualquer uma das normas orgânicas listadas acima ou por uma 
das normas adicionais abaixo: 

Nome da certificação 
Sigla da 

certificação 
Descrição da certificação 

Fair For Life FFL 

Uma norma voluntária internacional que estabelece exigências para 

a certificação de terceiros de comércio justo e insumos orgânicos e 

cadeia de custódia.  

ProTerra Foundation ProTerra 

Uma organização internacional sem fins lucrativos e não 

governamental com longo histórico e experiência na promoção da 

sustentabilidade na cadeia de fornecimento de alimentos e rações e 

materiais não-OGMs segregados. 

Bonsucro Bonsucro 

A Bonsucro é a principal plataforma global de sustentabilidade e 

norma apenas para cana-de-açúcar, uma das culturas mais 

importantes do mundo. 

REDCert2 REDCert2 

A REDcert opera um dos principais esquemas de certificação para 

biomassa e biocombustíveis sustentáveis (REDcert-DE e REDcert-

EU), que abrange a produção de beterraba na Alemanha e na 

Europa. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/legislation_en
https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic
https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic
https://regenorganic.org/
https://www.fairforlife.org/pmws/indexDOM.php?client_id=fairforlife&page_id=home&lang_iso639=en
https://www.proterrafoundation.org/
https://bonsucro.com/
https://www.redcert.org/en/
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Fairtrade International FT 

Certificação que visa assegurar que um conjunto de padrões éticos 

seja atendido na produção e fornecimento de um produto ou 

ingrediente.  

 
Outras certificações de terceiros podem ser acrescentadas a esta lista se oferecerem garantias aceitáveis de 
rastreabilidade e sustentabilidade social e ambiental na cadeia de suprimentos de etanol.  
 
Uso de créditos/isenções   
 
Em situações limitadas, por exemplo, em que o etanol é um componente residual em um ingrediente cosmético 
acabado complexo, quando o fornecedor demonstra que não há certificações físicas disponíveis para o etanol no 
material fornecido e o fornecedor tem um plano para obter a certificação do etanol dentro de um prazo aceitável. A 
Natura pode considerar uma isenção temporária desses exigências de certificação. Nesses casos, a Natura &Co pode 
comprar (ou exigir que o fornecedor compre) créditos de etanol sustentável certificado por meio de um sistema de 
negociação de créditos aceitável.  

 
 

https://www.fairtrade.net/

