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Cristiane Pamplona, 
Consultora  
de Beleza  
beneficiada pelo  
Movimento Natura
Belém (PA)

Tem muitas 
oportunidades 
para você se 
aproximar do 
público jovem!

Ekos está com 
economia para 
seu cliente.  
Aproveite para 
vender muito.

Movimento 
Natura: conheça 
os benefícios 
pensados para 
apoiar você.



CICLO 14 2022 MENSAGEM DO CICLO

Precisamos cuidar 
uns dos outros

Olá, querida 
Consultora e querido 
Consultor de Beleza!

O ciclo 14 é muito especial para nós –  
é quando acontece o tão 
esperado Rock in Rio Brasil 2022. 
A Natura é parceira do festival, 
e vem muita coisa boa por aí: 
tem oportunidade inédita na compra 
de um hidratante corporal Ekos 
Castanha ou Andiroba de 400 ml 
e preços especiais em batons de 
Faces, que é a make oficial do evento! 
Aproveite as nossas dicas e conquiste 
de vez o público jovem! 

Cristiane, nossa capa, é uma das 
Consultoras de Beleza apoiadas 
pelo Acolher, que dá formação 
para lideranças comunitárias. Essa 
é uma das frentes do Movimento 
Natura para garantir que cada 
pessoa à nossa volta esteja bem. 
Para você estudar, cuidar da sua 
saúde e não descuidar dos seus 
direitos, ter quem procurar em 
momentos difíceis e contar com 
apoio na hora do aperto. Neste 
ciclo, conheça todos os benefícios 
do Movimento Natura.

Cida Franco
Diretora de Vendas

“O Movimento Acolher 
nos fez ver que, juntos, 
conseguimos mudanças 
significativas para  
a comunidade.”
Cristiane Pamplona é Consultora 
de Beleza Bronze de Belém (PA) 



IMBATÍVEIS E MAIS

MATERIAL DE APOIO

NOVIDADES

Este ciclo tem  
2 semanas.

Descubra o que o ciclo 14 
traz para sua Consultoria!
Clique nos itens para ver o conteúdo. 

Clique aqui e veja como navegar  
no conteúdo da Minha Natura.Atualização mais recente: 22/7/2022.

O conteúdo pode ser atualizado 
sempre que necessário.

Rock in Rio Brasil 2022

Amostras, revistas  
e sacolas

Formas de Pagamento

Oportunidades

Presentes 
Natura

Vantagem 
de Ekos 

Castanha

Novos 
batons  

de Faces

Formas de pagamento

CONSULTORIA

Plano de 
Crescimento

Ritual de 
cuidado de Ekos

Treinamentos Pronta 
para ação

6 benefícios para você

Pré-lançamento
de Luna Coragem

CICLO 14 2022

BRASIL



novidades+ 
VOLTAR AO MENU CICLO 14 2022

Oportunidades incríveis para 
você conquistar o público 

jovem. Venha conferir!



VOLTAR AO MENU CICLO 14 2022

IMBATÍVEIS CONSULTORIAMATERIAL DE APOIONOVIDADES

POR UM MUNDO MELHOR

Festival de 
oportunidades
A Natura e o Rock in Rio Brasil 2022 
se uniram por um mundo mais bonito. 
A parceria, que chama atenção para 
a Amazônia, vai dar um gás no seu 
negócio. Entenda como!

O evento terá destaque na mídia, como 
propagandas na TV e internet. Então, 
prepare sua pronta-entrega, pois os  
clientes vão procurar você!

De 2 a 4 e de  8 a 11 de 
setembro de 2022,  
no Rio de Janeiro.

Anote na agenda! Tem produto 
especial de Faces 
e Ekos com preços 
imperdíveis. Confira! 

Incentive quem não vai 
ao festival a acompanhá-
lo pela TV e pelas redes 
sociais para entrar no clima 
com as novidades!

É o maior festival de música e 
entretenimento do mundo e atrai muitos 
jovens! Essa é a chance de você conquistar 
de vez esse público, que adora comprar  
on-line. Que tal divulgar seu Espaço Digital?

Cada vez mais, as pessoas 
procuram marcas que 
se importam com 
sustentabilidade. Por isso, 
conte aos clientes como 
Ekos cuida da floresta! 
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IMBATÍVEIS CONSULTORIAMATERIAL DE APOIONOVIDADES

CUIDADOS DIÁRIOS

Sempre apresento as linhas de Ekos contando que 
os produtos foram feitos de forma sustentável e sem 
prejudicar a natureza. Os clientes gostam de saber."

De Belém do Pará, na Amazônia, a Consultora de Beleza 
Cristiane Pamplona tem uma dica para você.

Ekos Castanha tem 
uma linha completa 
de tratamento e 
cuidado. Veja aqui.

Entenda o ciclo 
de produção  
de Ekos.

Oportunidade 
imperdível! 

Compre a Polpa Desodorante 
Hidratante Corporal Castanha  
ou Andiroba e receba  
1 Caixa de Sabonetes em 
Barra Puro Vegetal Cremoso 
com 4 unidades.Aproveite que a 

sustentabilidade está 
em pauta e fale sobre 
os benefícios que Ekos 
traz para a floresta e 
suas comunidades.

Indique para 
os jovens!

Natura Ekos atua
pela Amazônia viva
Presente no Rock in Rio Brasil 2022, 
a marca cuida da floresta e do meio 
ambiente há mais de 20 anos, assunto 
que está em alta. Saiba mais!



Indique para 
os jovens!

VOLTAR AO MENU CICLO 14 2022

IMBATÍVEIS CONSULTORIAMATERIAL DE APOIONOVIDADES

MAQUIAGEM

Embalagem  
com a 
assinatura 
do festival.

 Disponível em 6 cores vibrantes. 
 Pode ser usado como batom  

      ou blush.
 Textura extracremosa. 
   Espelho na tampa para reaplicar 
quando quiser. Prático para  
quem adora ir a festas!

  A cada aplicação, uma nova 
intensidade de cor.

 30% de economia para clientes.

LANÇAMENTO
nude 
fresh
(73011)

Batom cremoso  
rock in rio 3,5 g 
02 pts cobre 

sunset 
(73010)

vinho 
rocks 
(73016)

rock  
n red  
(73019)

under 
red
(73021)

pink  
up  
(73023)

Divulgue já!

Batons Rock in Rio,  
de Faces
Eles estarão presentes no festival e vão 
despertar o interesse de seus clientes, 
especialmente os mais jovens!

O Gel Glitter, de Faces, completa 
a make dos clientes! Saiba mais 
sobre ele e outros produtos de 
Faces na revista Espaço Natura.

#FicaADica
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IMBATÍVEIS CONSULTORIAMATERIAL DE APOIONOVIDADES

PERFUMARIA

Pré-lançamento  
de Luna Coragem
Consultoras de Beleza Prata, Ouro e Diamante já podem  
garantir a fragrância neste ciclo com mais economia.

Desodorante 
colônia luna 

coragem feminino 
75 ml

(115463) 17 pts

Confira as regras referentes às letras.

#FicaADica

PRÉ-LANÇAMENTO

Descubra 
o caminho 
olfativo.

Fragrância  
floral moderada

Motivos para aproveitar

Você compra a novidade  
por um preço especial.

Conhece a fragrância 
em primeira mão.

Pode fazer demonstração  
para apresentá-la às clientes.

Consultoras de Beleza   Semente e Bronze :  continuem  
ativas para crescer e ter acesso a oportunidades como essa!

Diamante Ouro Prata
Você  

paga por 
unidade(b)

No próximo 
ciclo, você 

lucra em cada 
unidade(c)

R$ 50,05

R$ 39,85 R$ 37,54 R$ 36,00

R$ 52,36

Na revista Espaço Natura  
estará por R$ 89,90(a).

R$ 53,90
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IMBATÍVEIS CONSULTORIAMATERIAL DE APOIONOVIDADES

PRESENTES

Presentes para 
todos os momentos

para celebrar, surpreender ou 
agradecer alguém especial.

Clique e veja todos  
os detalhes.

PRESENTES  
PARA 
LEMBRAR

4
PRESENTES  
PARA 
SURPREENDER

6
PRESENTES  
PARA 
ENCANTAR

11

Saiba quais as datas importantes 
para seu cliente e ofereça as opções 
de presentes disponíveis o ano todo.

Presentes Natura  
Em cada presente, 
um mundo de afeto

#FicaADica

OPÇÕES
21



imbatíveis+ 
VOLTAR AO MENU CICLO 14 2022

Tem Imbatíveis Exclusivas 
de Perfumaria e mais 

oportunidades para você!
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CONSULTORIAIMBATÍVEIS MATERIAL DE APOIONOVIDADES

IMBATÍVEIS

Nas próximas 
telas, você conta 
com argumentos 
de venda para 
sua Consultoria 
de Beleza.

Comece o ciclo oferecendo 
aos clientes os produtos 
que estão nas Imbatíveis, 
pois com eles você pode 
lucrar ainda mais!

Aqui tem vantagens que foram pensadas especialmente 
para sua Consultoria de Beleza. Veja como e onde acessar!

Imbatíveis Exclusivas 

Saiba mais!Neste ciclo, são 
 5 oportunidades! 

#FicaADica

Entenda como as 
Imbatíveis Exclusivas 
foram selecionadas 
para você!

!
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CONSULTORIAIMBATÍVEIS MATERIAL DE APOIONOVIDADES

ou

Imbatíveis
Exclusivas

IMBATÍVEIS

Deo parfum 
essencial exclusivo 
masculino 100 ml*
(76422) 25 pts

Deo parfum 
essencial exclusivo 
feminino 100 ml*
(76423) 25 pts

O cheirinho que 
todo mundo ama 
em um conjunto 

perfeito para 
presentear bebês.

Você paga:

R$ 57,72

Você paga:

R$ 57,72

* Enquanto durarem os estoques. Os produtos podem sofrer alterações ao longo do ciclo. 

Uma dupla 
poderosa de deos 
parfum: feminino 

floral intenso 
e masculino 
amadeirado. 

Ofereça para casais!

Dica de 
venda

Dica de 
venda

Confira as outras Imbatíveis Exclusivas.

Presente natura 
mamãe e bebê*
(116797) 17 pts

EXCLUSIVO 
NESTE CICLO

!

! P O N T UAÇÃO 
T U R B I N A DA !

D E  8  PA R A  
17 PONTOS
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CONSULTORIAIMBATÍVEIS MATERIAL DE APOIONOVIDADES

Imbatíveis
Exclusivas

IMBATÍVEIS

Confira as outras 
Imbatíveis Exclusivas.

Você paga:

R$ 57,72

* Enquanto durarem os estoques. Os produtos podem sofrer alterações ao longo do ciclo. 

Fragrância frutal leve que contribui 
para a regeneração da Amazônia  
e fortalece 182 famílias. 

Desodorante colônia 
ekos frescor castanha 
feminino 150 ml*
(73562) 11 pts

! Dica de 
venda
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CONSULTORIAIMBATÍVEIS MATERIAL DE APOIONOVIDADES

Imbatíveis
Exclusivas

IMBATÍVEIS

Tratamento com 
tripla ação que 
reduz todos os 
tipos de rugas. 
Suas clientes 

vão adorar!

Produto 
indicado 
a partir de 
18 anos.

Você paga:

R$ 57,72

Você paga:

R$ 57,72

* Enquanto durarem os estoques. Os produtos podem sofrer alterações ao longo do ciclo.  
** 100% das mulheres avaliadas em teste clínico e instrumental com redução de rugas e 
linhas de expressão em apenas 2 semanas.

Kaiak traz frescor 
vibrante em nova 

embalagem  
feita com 50% de 
plástico reciclado 
retirado do litoral.

LANÇAMENTO Desodorante colônia  
kaiak feminino 100 ml*
(108407) 16 pts

Chronos super sérum 
redutor de rugas 30 ml*
(96735) 23 pts

No site de  
captação de pedidos:

Vá ao botão Promoções  
do ciclo > Imbatíveis

No Aplicativo  
Consultoria Natura:

Clique no botão  
Promoções > Imbatíveis

Na abertura do 
ciclo, conheça 
todas as 
oportunidades 
e seus ganhos!

100% DAS 
MULHERES COM 

REDUÇÃO DE 
RUGAS**

Dica de 
venda

!

Dica de 
venda

!
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CONSULTORIAIMBATÍVEIS MATERIAL DE APOIONOVIDADES

IMPORTANTE: As condições de parcelamento no cartão de crédito são válidas para todas as Consultoras 
e todos os Consultores de Beleza Natura. No boleto, as condições de parcelamento são válidas para 
Consultoras e Consultores de Beleza Natura acima de três meses de atividade e sem histórico de atrasos.  
Condições sujeitas à análise de crédito. * Taxa de juros: 3%.

Parcele em até 5X sem juros
Aqui, você encontra as melhores condições de pagamento  
para aproveitar todas as oportunidades. Venha conferir!

TODOS OS NÍVEIS

Cartão

Semente e Bronze Prata, Ouro e Diamante

Boleto

1X sem 
juros

(21 dias)
1X sem 

juros
(30 dias)

Qualquer 
pedido

A partir de 
80 pontos

A partir de 
150 pontos 

ou 5 itens de 
Perfumaria

Pedido

5X sem 
juros

Em até 

3Xsem 
juros

Em até 

4Xsem 
juros

Em até 

2X com 
juros*

(21 e 42 dias)

Em até

2X sem 
juros

(21 e 42 dias)

Em até

3X sem 
juros

(21, 42 e 63 dias)

Em até

3X sem 
juros

(30, 60 e 90 dias)

Em até

2X com 
juros*

(30 e 60 dias)

Em até

2X sem 
juros

(30 e 60 dias)

Em até

FORMAS DE PAGAMENTO



material de apoio+ 
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Aposte na demonstração e 
ofereça para seus clientes 

as novidades do ciclo 14.



 

VOLTAR AO MENU MATERIAL DE APOIO

IMBATÍVEISNOVIDADES MATERIAL DE APOIO CONSULTORIA

CICLO 14 2022

Economia para você!

Tudo para deixar sua Consultoria 
de Beleza ainda mais completa
Da demonstração à entrega ao cliente, o que você precisa para vender mais está aqui!

Clique e acesse  
a lista completa 

de amostras.

Sacolas Revistas

Amostras

Para sua entrega 
ficar ainda  

mais especial.

Quer mais 
exemplares?  

Veja os códigos.

Destaques  
deste e do 

próximo ciclo!

Bolsa* 
 L 70 x A 35,5 x P 3,4 cm 
Alça 70 cm. Suporta 5,3 kg 
(80837) 11 pts

DE R$ 70,00  
POR R$ 38,50

Caderno de clientes* 
Formato fechado  
L 13 x A 19 cm 
(80838) 03 pts

DE R$ 19,50  
POR R$ 11,51

* Enquanto durarem os estoques.

Bolsa transversal* 
18,5 x 1 x 11 cm - 106 g 
(74467) 02 pts

DE R$ 12,00  
POR R$ 6,00

Quer saber mais?
Veja todos os materiais e produtos que estão em último ciclo de vendas:

Aplicativo 
Consultoria Natura

Site 
Consultoria

Vá em Menu > Produtos  
do Ciclo > Material de Apoio. 



consultoria+ 
VOLTAR AO MENU CICLO 14 2022

Conteúdos exclusivos 
para você se desenvolver 

e aproveitar o melhor  
do ciclo. Confira!

A potência  
de uma rede

Plano de 
Crescimento

Ferramentas 
da Natura



A Natura tem linha de 
cabelos para todos
A boa notícia é que Consultoras e Consultores de Beleza Prata, Ouro e 
Diamante podem comprá-la já neste ciclo. Aproveite!

Ekos em um ritual 
completo de cuidado
Seus clientes escolhem produtos para pele  
e cabelo que mantêm a Amazônia viva.

Produto  
vegano

Sem testes 
em animais

Frasco 100% 
plástico verde

Economia de  
R$ 50,00 para  
seu cliente.

de R$ 178,70
por R$ 128,70Confira todos os  

produtos disponíveis.

Este kit contém:

Por que vai ser um sucesso?

A categoria de cabelos é a 2ª maior em valor 
na área de beleza no Brasil.* Indique as marcas da 
Natura, que trazem linhas para todos os tipos de fios.

você?sabia

     Traz itens de cuidados diários. 
Garanta sua pronta-entrega!

    Conquista quem não conhece 
produtos para cabelos de Ekos.

     Ofereça para homens e mulheres 
que gostam da marca.

    Opção completa para presentear.

1 Shampoo a escolher 
1  Condicionador a escolher
1  Sabonete líquido corporal a escolher
1  Néctar desodorante hidratante  

para o corpo a escolher

VOLTAR AO MENU

IMBATÍVEIS MATERIAL DE APOIONOVIDADES CONSULTORIA

CICLO 14 2022 OPORTUNIDADES

* Fonte: Kantar divisão World Painel Painel de domicílios, T. Brasil, Período Q4.21, Categoria Cabelos.
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CICLO 14 2022 PLANO DE CRESCIMENTO

Venha se desenvolver!
Aproveite as vantagens deste ciclo, como as oportunidades de Rock in Rio  
e os destaques de Perfumaria, para evoluir de nível na Consultoria de Beleza.

ACUMULE 
NO PERÍODO

semente
CONSULTORIA 

DE BELEZA 
DIGITAL E 

PRESENCIAL

bronze prata
ouro

5.500
PONTOS OU MAIS  

diamante

ATÉ

35%(a)

DE GANHO

ATÉ

20%(a)

DE GANHO

ATÉ

30%(a) 
DE GANHO

ATÉ

30%(a)

DE GANHO

ATÉ

32%(a)

DE GANHO

50
299

a a
300
899

a
900

2.199
a

2.200
5.499

PONTOS PONTOS PONTOS PONTOS 

LEMBRE-SE: A quantidade de pontos necessários 
para mudar de nível voltou ao usual há alguns ciclos. 
Consulte a tabela de pontos acima para saber mais.

Você tem até o ciclo 20 para acumular pontos.
Quer saber qual é sua posição no ranking? Acesse:

Destaques Natura 2022

Ciclo 15 Ciclo 16 Ciclo 17

www.naturareconhece.com.br/destaques2022

Fique de olho! Nos próximos ciclos, você pode dar um gás na sua pontuação. Veja como:

O segundo período  
do Plano de Crescimento  
vai do ciclo 11 ao 20/2022.

Confira detalhes sobre o pedido mínimo. Clique e veja a regra 
referente à letra.

Bônus de 
superação.

Pontos em dobro 
no Espaço Digital.

Pontos em dobro nos pedidos, 
incluindo Presentes Natura.



Você vai aprender:

VOLTAR AO MENU

IMBATÍVEIS MATERIAL DE APOIONOVIDADES CONSULTORIA

CICLO 14 2022 BENEFÍCIOS

Acesse o site Ciranda Natura aqui.

Seu próximo passo 
no mundo digital 
começa agora 

Confira o que você 
pode conquistar. 

Veja o que você 
precisa fazer.

Veja o regulamento completo.

Mundo Digital Intermediário
Já sabe o básico sobre o mundo digital e 
quer melhorar para conseguir novos clientes e 
vender mais? Nesse novo treinamento, você vai 
aprender a utilizar as redes sociais a favor do 
seu negócio, aproximando-se do público e 
aumentando suas vendas. Ele já está disponível 
no site da Ciranda Natura. Acesse e aproveite.

como criar conteúdo para  
se relacionar e vender.

como escolher a rede social  
certa para você;

como se conectar com os clientes;

como personalizar sua rede social;

Aproveite o curso sobre Mundo Digital, da Ciranda Natura, e 
fique mais perto de ser capa da Minha Natura. Você tem até o  
ciclo 16 para fazer o maior número de treinamentos e participar!

Falta pouco!

Você sabia?
Consultoras de Beleza que treinam 
ganham 2 vezes mais e crescem  

2 vezes mais rápido!*

* Estudo realizado pela Natura com mais 
de 40 mil Consultoras de Beleza em 2021.
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CICLO 14 2022 BENEFÍCIOS

Você cada vez 
mais potente

Confira os outros Movimentos.

O Movimento Natura mudou e ficou ainda mais 
fácil entender todos os benefícios que ele traz para 
você e sua família. Com ele, você pode estudar, 
cuidar da saúde, ser apoiada em momentos de 
dificuldade e até cuidar da sua comunidade.

Você ainda conta com mais outros quatro benefícios. Saiba como eles podem apoiá-la 
e utilize sempre que precisar!

Para você cuidar da sua saúde.
Suporte emocional e telemedicina 
gratuitos para você e sua família.

Para você estudar, ampliar seus 
talentos e investir na educação 
para a vida. Cursos gratuitos, bolsas 
de estudos e condições exclusivas 
para você ou alguém da sua família.
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CICLO 14 2022 BENEFÍCIOS

Para você que cultiva o sonho 
de cuidar da sua comunidade. 
O Acolher é um programa 
de formação em liderança 
comunitária e mobilização social 
e terá nova turma em 2023. 
Conheça Consultoras de Belezas 
que passaram pelo Acolher.

Para você, mulher, que quer 
viver relações saudáveis. Equipe 
especializada para dar suporte e 
direcionamento para mulheres com 
questões no relacionamento.

Para você ter quem procurar em 
momentos difíceis. Assistentes sociais 
preparados para ouvir e entender a 
melhor forma de apoiar a nossa rede de 
Consultoras e Consultores de Beleza.

Para falarmos de 
gente, liberdade, 
direito à vida digna, 
respeito e amor. 
Ações educativas 
para ampliar o 
conhecimento. Uma 
oportunidade de 
aprender, compartilhar  
e transformar.Acesse aqui.

Site Consultoria.

Veja mais sobre o 
Movimento Natura no:

Cristiane Pamplona, capa desta 
edição, é uma das beneficiadas do 
Acolher. Ela mantém um projeto  
social em Belém do Pará. Saiba como 
o Movimento ajudou sua atuação.

Ouça aqui.
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CICLO 14 2022 PRONTA PARA AÇÃO

BRASIL (EXCETO GERÊNCIA DE VENDAS GALÁXIA)

Fique por dentro das novidades Natura

É superfácil! Que tal fazer parte da minha 

lista de transmissão aqui no WhatsApp?

Por lá, eu compartilho todas as ofertas e 

destaques do ciclo atual.

Quer participar? É só me avisar e eu te 

incluo na lista

Esteja presente 
nas redes sociais

Compartilhe seu 
Espaço Digital

Envie a Revista 
Interativa

Para atrair clientes jovens
O ciclo 14 tem tudo para você conquistar esse público. Use as ferramentas da Natura!

Os jovens estão 
acostumados 
a comprar pela 
internet. Por isso, 
divulgue o link do 
seu Espaço Digital 
e crie cupons de 
desconto para eles.

No Teclado Natura, 
você compartilha  
esse material com 
apenas um clique.  
Os clientes vão gostar 
de navegar por ele e 
selecionar os produtos 
que desejam.

E mais!  
Conheça a Agenda do Mês

Agora, você conta com essa 
nova ferramenta no Teclado 
Natura para enviar mensagens 
prontas todos os dias da 
semana e estar sempre perto 
dos seus clientes.

O Instagram e o  
TikTok são acessados  
com frequência pelos  
mais novos.  
Em Minha Divulgação,  
no App Consultoria,  
tem vídeos e conteúdos  
para postar.

Assista ao vídeo 
da Consultora de 

Beleza Camila 
Raiza Fraga Soares, 
de Fortaleza, Ceará.

Saiba como colocar essas dicas em prática na próxima tela.



VOLTAR AO MENU

IMBATÍVEIS MATERIAL DE APOIONOVIDADES CONSULTORIA

CICLO 14 2022 PRONTA PARA AÇÃO

Conte com nossas funcionalidades
A Natura tem ferramentas incríveis para apoiar você na  
Consultoria de Beleza. Veja como usá-las a seu favor.

Clique aqui.

Consultoria  
Natura Oficial

Grupo Consultoria  
de Beleza Natura_Oficial

Consultoria 
Natura

Acompanhe nas redes sociais:

Fale pelo WhatsApp com a Nat, assistente virtual da Natura.
Tem dúvida?

E mais! Além de  
Ekos e Faces, tem outro 
destaque para os jovens: 
Humor On-line, que traz  
economia imperdível para 
seus clientes.

#VocêNasRedes
Preparamos um 
material exclusivo 
para você brilhar nas 
redes sociais no ciclo 14. 
Aproveite!

Aplicativo Consultoria
Todas as funcionalidades
digitais da Natura reunidas 
em um só lugar. Baixe já!

Espaço Digital
Já tem o seu?  
Ative agora 
mesmo!




