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Declaração de asssurance da DNV 
Relatório de Sustentabilidade Natura 2008 

1. Contexto e responsabilidades
Pelo segundo ano consecutivo, por solicitação da Natura Cosméticos SA (Natura), a Det Norske Veritas (DNV) realizou a verificação
independente do Relatório de Sustentabilidade da Natura (“o Relatório”). 

O Conselho de Administração da Natura é responsável por toda a informação e todos os dados fornecidos no Relatório 2008 assim como
por todos os processos envolvidos na coleta, análise e reporte dessa informação. A responsabilidade da DNV consiste na verificação da
qualidade da informação e dos dados reportados no Relatório 2008, de acordo com os termos e escopo estabelecidos pela Natura, assim
como na elaboração de uma declaração de garantia com base nessa verificação. A DNV não se responsabiliza por qualquer decisão de
investimento ou de qualquer outra natureza realizada com base nesta declaração de garantia, ou na sua versão resumida, contida no
Relatório impresso. Esta verificação foi realizada com base nas informações e nos dados fornecidos pela Natura.

2. Independência
A DNV não foi envolvida na elaboração de qualquer informação contida no Relatório 2008, além desta declaração de garantia. A DNV 
afirma também a sua independência em relação a favorecimentos, influências ou conflitos de interesse associados à Natura ou a suas
partes interessadas.

3. Escopo e limites da verificação
A verificação abrangeu toda a informação referente ao período do 1 de janeiro ao 31 de dezembro de 2008. Com base no contexto 
da Natura em 2008 e no escopo definido com a Natura, os objetivos principais da verificação foram avaliar e assegurar :

•O nível de confiabilidade associado aos processos de coleta e agregação dos dados de sustentabilidade; 

•Os processos de definição de materialidade, inclusão e resposta às expectativas dos stakeholders realizados pela Natura, tendo em vista
informar a preparação do Relatório; 

• A descrição da gestão e do desempenho da Natura a respeito de temas de sustentabilidade materiais, dando foco em aspectos relacionados
a riscos, impactos, desempenho e processos de gestão de sustentabilidade na cadeia de valor, em específico a seleção, a gestão e o
desempenho de fornecedores, e as atividades de inovação;

• Exatidão, confiabilidade, comparabilidade, clareza, abrangência e periodicidade do reporte de dados e informação de desempenho referente
às emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE);

• A adequação do Relatório às diretrizes e aos princípios da Global Reporting Initiative (GRI, 2006), verificando também o nível de aplicação
declarado pela Natura.

Em particular, a verificação incluiu a revisão dos aspectos seguintes: 

• Atividades realizadas com o objetivo de identificar e avaliar temas materiais em 2008; 

• Atividades realizadas com o objetivo de identificar, compreender e responder aos interesses e às expectativas dos stakeholders, e incluir
esses no processo de definição da estratégia de sustentabilidade da Natura e informar o conteúdo do Relatório; 

• Políticas, estratégias e metas relacionadas à sustentabilidade em 2008;  

• Principais acontecimentos, iniciativas e desempenho de sustentabilidade em 2008;  

• Práticas de gestão de sustentabilidade em nível corporativo no Brasil e na operação internacional da Argentina em 2008; 

• Sistemas e processos de coleta, agregação, validação e reporte de dados de sustentabilidade;  

• Adoção das diretrizes para reporte de sustentabilidade estabelecidas pela GRI G3 (2006).  

Esta verificação teve como objetivo avaliar e assegurar a informação e os dados referentes à gestão e ao desempenho da Natura 
contidos no Relatório. O trabalho realizado pela DNV não teve como objetivo avaliar a eficácia ou a eficiência dos processos de gestão
adotados ou a qualidade do desempenho de sustentabilidade, tanto por parte da Natura como de quaisquer entidades terceiras 
mencionadas no Relatório.

O Relatório está disponível em duas versões: completa (online) e impressa; ambas foram verificadas pela DNV. 
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4. Abordagem e metodologia da verificação
Esta verificação foi realizada entre janeiro e abril 2009 por profissionais da DNV detentores de qualificações e experiência adequadas, e de
acordo com o protocolo de verificação de relatórios de sustentabilidade da DNV. Esse protocolo fundamenta-se nos princípios e nas
diretrizes de reporte da GRI G3 (2006), e de verificação e asseguração da AA1000AS (2008). 

O trabalho de verificação incluiu as seguintes atividades: 

• Entrevistas com mais de 35 diretores, gerentes e gestores responsáveis por diversas áreas e processos da empresa, em nível grupo,
incluindo a fábrica de Cajamar no Brasil e a sede administrativa da operação Argentina em Buenos Aires;

• Visita à Casa Natura de Campinas e entrevistas com gerentes de venda e relacionamento, e uma consultora Natura; 

• Análise da evolução dos comprometimentos, estruturas e recursos dedicados à gestão da sustentabilidade;

• Análise de políticas, procedimentos e relatórios de desempenho relacionados à sustentabilidade;

• Análise e teste limitado de dados de sustentabilidade, e dos processos para coleta, agregação, validação e reporte desses dados; 

• Análise de comunicações internas e externas sobre temas e desempenho de sustentabilidade da Natura.

5. Conclusões
Com base no trabalho de verificação realizado, na opinião da DNV: 

• A informação fornecida no Relatório sobre temas materiais reflete de forma abrangente e confiável a estratégia, as políticas, as atividades
e o desempenho de sustentabilidade da Natura, no período coberto pelo Relatório.

• O Relatório demonstra uma melhoria com relação à última edição no que tange à estrutura, exatidão e clareza da informação reportada,
em específico ao reporte dos processos de definição de temas materiais e de inclusão e resposta às expectativas dos stakeholders relacionadas
à estratégia de gestão de sustentabilidade da Natura e ao conteúdo do Relatório. 

• De forma geral, a informação no Relatório é apresentada de acordo com as diretrizes da GRI G3 (2006), cumprindo os requisitos
referentes ao nível de aplicação A+ declarado pela Natura. O Relatório também se adequa aos princípios de materialidade, inclusão e nível
de resposta aos stakeholders estabelecidos pela AA1000AS (2008).

Seguem as principais observações da DNV em relação à aplicação pela Natura dos princípios da GRI e da AA1000AS (2008): 

Materialidade

• A Natura deu continuidade ao processo de definição de materialidade iniciado em 2007; este processo está apresentado de forma mais
clara e detalhada nesta edição.

• Os temas materiais de 2008 incluem os temas já identificados como prioritários em 2007 e o tema Amazônia, considerado como um dos
focos de atuação da empresa nos próximos anos.

• A inclusão no Relatório dos compromissos de 2009, atrelados aos temas identificados como materiais, deve deixar mais explícita a relação
entre os processos de definição de materialidade e de metas e compromissos da empresa.

Inclusão de stakeholders e nível de resposta

• Em 2008, a Natura iniciou um processo estruturado de engajamento de stakeholders, com o duplo objetivo de guiar a definição 
do conteúdo do Relatório e a gestão de sustentabilidade.

• Os resultados do processo de engajamento de stakeholders e a consulta sobre o Relatório 2007 informaram a preparacão do Relatório
2008. No entanto, os interesses de cada grupo de stakeholders poderiam ser descritos de forma mais específica.

Contexto de sustentabilidade 

• A Natura apresenta seu entendimento do desenvolvimento sustentável, assim como os impactos e as contribuições socioeconômicas 
e ambientais de suas atividades.

• A definição dos temas materiais, por exemplo a Amazônia, a educação e as emissões de GEE, reflete o comprometimento da Natura com
a sustentabilidade nos níveis local, regional/país e global.

• Os desafios, riscos e oportunidades que a sustentabilidade apresenta para as operações da Natura poderiam ser mais explícitos. 

• No contexto da reestruturação organizacional, a continuidade do compromisso da Natura com a sustentabilidade e da implantação 
de sua estratégia de sustentabilidade poderia ser mais detalhada.

Confiabilidade e exatidão  

• Assegurar a confiabilidade dos dados permanece um desafio e uma prioridade para a Natura. Porém, verificamos melhorias na definição
das metodologias de cálculo dos indicadores.

• Os dados relativos às emissões de GEE foram objeto de uma verificação independente a fim de avaliar e assegurar sua exatidão 
e confiabilidade.
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Abrangência e periodicidade 

• O Relatório reporta as ações e o desempenho da empresa no período de 12 meses terminando em 31 de dezembro 2009.

• De forma geral, o escopo do Relatório e a abrangência dos indicadores de desempenho são descritos de forma adequada. 

• O Relatório de 2008 apresenta uma melhoria na descricão das relações e da atuação da Natura com diversas organisações a respeito
da sustentabilidade ao longo da cadéia de valor.

Comparabilidade

• O escopo do reporte de alguns indicadores é limitada ao Brasil ou a algumas unidades da Natura, o que reduz a comparabilidade interna
do desempenho da empresa. 

• Alguns indicadores reportados em 2007 não foram reportados em 2008 devido à confiabilidade insuficiente desses dados (exemplo:
comparação por raça de indicadores de recursis humanos).

• As metodologias para a agregação de dados e reporte de alguns indicadores de performance está sendo melhorada. As implicações
destas mudanças para a comparabilidade dos dados de 2008 com anos anteriores poderiam ser melhor descritas. 

Clareza e equilíbrio

• A ênfase nos temas reportados é geralmente proporcional a sua materialidade.

• O Relatório apresenta uma descrição de desempenho equilibrada, incluindo resultados positivos assim como dificuldades e oportunidades
de melhoria.

6. Recommendações
Com base nos resultados da verificação, a DNV emite as seguintes recomendações com objetivo de promover a melhoria contínua 
do Relatório:

Materialidade

•Relacionar de forma explícita a materialidade com a estratégia de sustentabilidade da empresa, garantindo o alinhamento dos temas
materiais com objetivos, metas ou compromissos estratégicos; 

Inclusão de stakeholders e nível de resposta

• Continuar a melhorar a descrição da forma como a Natura respondeu às expectativas específicas dos stakeholders com relação 
ao conteúdo do Relatório e à definição da estratégia de sustentabilidade

• Expandir progressivamente o processo de materialidade e engajamento de stakeholders às demais unidades da Natura.

Contexto de sustentabilidade

• Explicitar os riscos, oportunidades e desafios gerados pelo contexto de sustentabilidade no qual a Natura opera para a empresa;

• Destacar as especificidades do contexto de sustentabilidade nas varias regiões de atuação da Natura;

Confiabilidade

• Descrever de forma mais clara os processos de verificação interna e garantia da qualidade dos dados reportados; 

• Apresentar as limitações dos processos de coleta, agregação, análise e reporte de dados, assim como o compromisso da empresa 
na melhoria contínua desses processos

Abrangência e comparabilidade

• Continuar a aumentar progressivamente a abrangência do reporte do desempenho da Natura, incluindo as operações internacionais da Natura.

Antonio Ribeiro Jasmin Eymery
Verificador Principal Verificador 

Det Norske Veritas, São Paulo, 15 de maio 2009.


