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Natura &Co Mica Sustentável Política de Compras para Fornecedores  
Aprovado em novembro de 2022  

1. Introdução 

 

• 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. Até 2025, a Natura 

&Co pretende que toda a mica, derivados de mica e produtos relacionados adquiridos estejam em conformidade 

com esta política.   

 

• Principais riscos sociais: A Natura &Co considera a mica extraída um material de alto risco de sustentabilidade, 

principalmente do ponto de vista social. Os principais riscos são a mineração ilegal, o trabalho forçado e infantil e 

as más condições de saúde e segurança nas minas e nos locais de processamento da mica. Os riscos são 

especialmente agudos no caso da mica originária dos estados indianos de Jharkhand e Bihar; no entanto, eles 

também podem ocorrer em outros países onde a mica é extraída e processada.  

 

• Escopo: A Natura &Co utiliza mica principalmente como ingrediente de produtos cosméticos. Toda a mica natural 

fornecida à Natura &Co como ingrediente para uso em cosméticos ou como parte de produtos cosméticos 

acabados têm que cumprir com as exigências de sustentabilidade detalhadas a seguir. Essas exigências serão 

aplicadas nos processos de licitação e aprovação de matérias-primas da Natura &Co, sejam de fabricação própria 

ou de terceiros. 

 

• Exigências de auditoria de terceiros e de rastreabilidade: Todos os Fornecedores da Natura &Co cujos produtos 

estão no escopo desta política devem fornecer informações precisas sobre os locais de processamento primário 

de mica e das minas de mica de acordo com a seção de rastreabilidade descrita em Exigências Detalhadas. Todos 

os fornecedores da Natura &Co que fornecem mica e derivados de mica deverão apresentar uma auditoria 

independente realizada por terceiros relativa à “Norma Global de Local de Trabalho para Processadores de Mica” 

(Global Workplace Standard for Mica Processors) da Iniciativa de Mica Responsável (Responsible Mica Initiative) 

ou equivalente de suas instalações de processamento primário de mica até o final de 2024, e de suas fontes de 

mina até o final de 2025, de acordo com os detalhes fornecidos no Apêndice 2. 
 

• 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 

 

Nenhuma mica, ingredientes 
derivados de mica ou mica 
contida(os) em produtos 
acabados oriundos de países 
de origem de processamento e 
de mineração desconhecidos 
serão utilizados no 
desenvolvimento de novos 
produtos e ingredientes da 
Natura &Co. 

 

  

Os fornecedores de mica e 
derivados de mica 
deverão desenvolver  
a capacidade de rastrear 
as unidades de 
processamento e 
mineração da mica até o 
país / província de origem 
em toda a gama de 
produtos fornecidos à 
Natura &Co 

 

  

Nenhuma mica, ingredientes 
derivados de mica ou  
mica contida(os) em  
produtos acabados oriundos 
de países de origem de 
processamento e de 
mineração desconhecidos 
serão utilizados no 
desenvolvimento para todos 
os produtos e ingredientes da 
Natura &Co. 
 

  

A Natura &Co não adquirirá 
produtos ou ingredientes que 
contenham mica e derivados 
de mica que não sejam 
rastreáveis e tenham 
auditorias de terceiros das 
unidades de processamento 
e minas de acordo com esta 
política. 

 

 

● 

 
● 

 
● 

 
● 

 

https://responsible-mica-initiative.com/wp-content/uploads/2021/03/Global-Standard-Mica-Processors.pdf
https://responsible-mica-initiative.com/
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2. Exigências Detalhadas  
 

Rastreabilidade 
 
Todos os Fornecedores de ingredientes derivados e de produtos acabados de mica da Natura &Co no escopo devem 
fornecer informações precisas sobre o país de origem da mina de mica até o final de 2022. 
 
Todos os Fornecedores da Natura &Co que adquirem mica da Índia devem fornecer informações sobre as unidades de 
processamento e a localização do país/província de origem da mineração de mica até o final de 2023. 
 
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. 

 

Auditorias de terceiros 

 
Todos os fornecedores da Natura &Co que fornecem mica e derivados de mica advindos da Índia devem fornecer uma 
auditoria terceirizada independente relativa à Norma Global de Local de Trabalho para Processadores de Mica (Global 
Workplace Standard for Mica Processors) (Iniciativa de Mica Responsável) de todas as instalações primárias de 
processamento de mica pelo menos anualmente até o final de 2024.  
 
Todos os Fornecedores da Natura &Co que fornecem mica e derivados de mica de outros países devem fornecer uma 
auditoria independente de terceiros de um equivalente da Norma Global de Local de Trabalho para Processadores de 
Mica, da RMI, como o seguinte: SA8000 ou SMETA. Os detalhes da avaliação e da referência podem ser encontrados 
no site da RMI. 

 
Os fornecedores devem a fornecer à Natura &Co qualquer informação, certificação e/ou documentação solicitada 

para que seja possível avaliar a adesão a esta política. Caso uma auditoria identifique uma situação de não 

conformidade, a Natura &Co pode exigir que o Fornecedor implemente um Plano Corretivo ou Plano de Remediação, 

que poderá ser elaborado em colaboração com a Natura &Co e que deverá incluir um cronograma de implementação 

razoável. Quando fizer parte de um Plano Corretivo, o Fornecedor realizará seus próprios esforços de remediação 

necessários. Caso o Fornecedor não cumpra os prazos definidos no Plano Corretivo, a Natura &Co poderá restringir ou 

rescindir a relação comercial. 

Fontes de mica e derivados de mica inaceitáveis  

Fornecedores que não tenham capacidade de fornecer ingredientes e produtos acabados de mica que sejam 
rastreáveis em condições comercialmente viáveis, conforme as exigências desta política, não serão utilizados para 
fornecer ingredientes derivados ou produtos acabados de mica à Natura &Co após 31/12/2025. Qualquer Fornecedor 
que estiver envolvido em violações de direitos humanos, práticas de destruição do meio ambiente, especialmente 
desmatamento, ou que violem o Código de Conduta para Fornecedores da Natura &Co, poderá ser excluído. 

 

3. Colaboração e contato  
 

Além destas exigências, incentivamos que você e seus Fornecedores participem de e a apoiem colaborações como a 

Iniciativa de Mica Responsável para garantir que a exploração da mão de obra, as condições de trabalho perigosas e 

os danos ambientais sejam eliminados do setor. Além disso, incentivamos os Fornecedores a apresentarem propostas 

de materiais de mica totalmente rastreáveis e responsáveis para 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 

mica 100% rastreável até 2025, por favor, entre em contato com rafaelmilantonio@natura.net. 

https://responsible-mica-initiative.com/wp-content/uploads/2021/03/Global-Standard-Mica-Processors.pdf
https://responsible-mica-initiative.com/wp-content/uploads/2021/03/Global-Standard-Mica-Processors.pdf
https://responsible-mica-initiative.com/wp-content/uploads/2021/03/Global-Standard-Mica-Processors.pdf
https://sa-intl.org/resources/sa8000-standard/
https://www.sedex.com/our-services/smeta-audit/
https://responsible-mica-initiative.com/wp-content/uploads/2021/12/Global-Workplace-Standard-One-o-One-20211203.pdf
https://www.naturaeco.com/code-of-conduct/
https://responsible-mica-initiative.com/
mailto:rafaelmilantonio@natura.net
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Fluxograma - exigências para ingredientes e produtos acabados de mica e derivados de mica 

 

 

 

O material ou produtos 
acabados contêm mica ou 

derivados de mica? 

A origem e as unidades  
de processamento de mica 

são rastreáveis até o  
país e/ou província? 

A unidade de processamento 
de mica é auditada por uma 

norma equivalente detalhada 
no item 2 da política? 

 

A mica ou os derivados 
de mica contidos no 

material ou nos produtos 
acabados são extraídos 

na Índia? 
 

 
 

Não cumpre  
com a política 

 

 

Cumpre  
com a política 

 

A unidade de 
processamento de mica 
é auditada pela Norma 
de Local de trabalho da 

RMI? 

 

 
 

Não cumpre  
com a política 

 

 

Não é relevante  
para a política 

 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Sim 
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Apêndice 2 

Certificação aceitável para fornecedores de ingredientes das unidades de negócios da Natura &Co  

Com efeito imediato, o mais tardar em 31/12/2025, para os ingredientes que contêm mica fornecida à Avon, Natura, 

The Body Shop e Aesop, será necessário fornecer uma auditoria de terceiros independente quanto a pelo menos uma 

das normas de terceiros citadas abaixo. 

 

Nome da Norma Sigla da Norma Descrição da Norma 

Responsible Mica Initiative   RMI 

A Iniciativa de Mica Responsável é uma Coalizão 
para Ação cujo compromisso é operar de acordo 
com cinco princípios que refletem nossa missão, 
programas orientados por metas e abordagem 
baseada em parcerias para permitir uma cadeia de 
fornecimento de mica responsável e sustentável 
na Índia que seja isenta de trabalho infantil. 

 
SEDEX Members Ethical Trade 

Audit   

SMETA 

A SMETA é a metodologia de auditoria social da 
SEDEX que permite que as empresas avaliem seus 
locais e fornecedores para que possam entender 
as condições de trabalho em sua cadeia de 
fornecimento. 

 
Social Accountability 

International   

SAI800 

A Norma SA8000 é o principal programa de 
certificação social em escala global. A Norma e o 
Sistema de Certificação SA8000 fornecem uma 
estrutura para organizações de todos os tipos, de 
qualquer setor e de qualquer país conduzirem 
seus negócios de maneira justa e decente para os 
trabalhadores e demonstrarem sua adesão aos 
mais altos padrões sociais. 

 

Outras normas de terceiros podem ser acrescentadas a esta lista se fornecerem níveis aceitáveis de rastreabilidade e 

garantia de sustentabilidade social e ambiental na cadeia de fornecimento de mica.   

 

Uso de isenções   

Em situações limitadas, por exemplo, quando a mica for um componente residual em um ingrediente cosmético 

acabado complexo, onde o fornecedor demonstra que não há auditorias de terceiros disponíveis para a mica fornecida 

e quando o fornecedor tem um plano em vigor para obter auditorias de mica dentro de um prazo aceitável, a Natura 

&Co pode considerar uma isenção temporária da exigência de auditoria de terceiros. 

https://responsible-mica-initiative.com/wp-content/uploads/2022/05/Global-Standard-Mica-Processors_1.0-20220505.pdf
https://www.sedex.com/our-services/smeta-audit/
https://sa-intl.org/programs/sa8000/

