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#MeuVerãoNatura
Confira as
oportunidades
que vão esquentar 
suas vendas!

O novo Tododia 
Acerola e Hibisco 
traz a hidratação 
refrescante de que 
seu cliente precisa.

Tem vantagens 
incríveis de 
perfumaria com  
as Imbatíveis 
Exclusivas.

Vitória da Conquista (BA)

Niagra Couto, 
Consultora de  
Beleza Diamante

O guia digital para sua 
Consultoria de Beleza 
de sucesso



“

O verão está aí, e a Natura tem um ritual 
completo para você oferecer aos seus 
clientes. Tem fragrância nova de Tododia, 
que promete ser sucesso, e outros itens 
que vão agradar e proteger a família toda! 
Aproveite as dicas do Pronta para Ação e 
use seu Espaço Digital e a Revista Interativa 
Espaço Natura para potencializar seu 
negócio durante o Mês do Cliente. 

Olá, querida Consultora e 
querido Consultor de Beleza!“
Cida Franco,
Gerente de Vendas

CICLO 16 2022 MENSAGEM DO CICLO



IMBATÍVEIS E MAIS

MATERIAL DE APOIO

NOVIDADES

Movimento Verão

Este ciclo tem 
3 semanas.

Um ciclo cheio de 
vantagens para você!
Clique nos itens para ver o conteúdo. 

Clique aqui e veja como navegar 
no conteúdo da Minha Natura.

O conteúdo pode ser atualizado 
sempre que necessário.
Atualização mais recente: 24/8/2022.

Amostras, revistas 
e sacolas

Formas de Pagamento

Oportunidades

Formas de pagamento

CONSULTORIA

Plano de 
Crescimento

Treinamentos

Pronta 
para ação

Mamãe 
 e Bebê

Tododia 
Acerola e 

Hibisco

Águas  
Frutas 

Tropicais

Presentes 
Natura

Ekos Murumuru:  
linha para cabelos

CICLO 16 2022

BRASIL



novidades+ 
VOLTAR AO MENU CICLO 16 2022

O verão vai ser especial com 
os lançamentos que temos 
para turbinar suas vendas.



meu
verão 

natura
#

VOLTAR AO MENU CICLO 16 2022

IMBATÍVEIS CONSULTORIAMATERIAL DE APOIONOVIDADES

#MEUVERÃONATURA

Itens para usar antes, durante e depois de se  
expor ao sol. Confira a seleção que preparamos!

Tudo o que seu cliente 
precisa para o verão

Tenha em estoque 
itens para o verão. 
Assim, você oferece 
um ritual completo 
para a estação.

Use a hashtag 
#MeuVerãoNatura 
para divulgar 
nas redes sociais 
e oferecer sua 
Consultoria.

Conheça os produtos 
e faça indicações 
certeiras de acordo 
com a necessidade 
de cada cliente.

Aqueça suas vendas

Veja todos os produtos  
das marcas de 
sucesso na revista 
Espaço Natura.

Lumina 
Protege e 

restaura os 
fios dos danos 
causados pelo 

sol, pela praia e 
pela piscina.

Tododia 
Hidratação e 
refrescância  
para o verão.

Fotoequilíbrio 
Para viver de 
bem com o sol 
e proteger a 
saúde da pele.

Águas Frutas 
Tropicais 

Fragrância 
vibrante para  

uma perfumação 
leve e prazerosa.

Naturé 
Cuidados para 

as crianças  
se divertirem 

no verão.



VOLTAR AO MENU CICLO 16 2022

IMBATÍVEIS CONSULTORIAMATERIAL DE APOIONOVIDADES

CUIDADO DIÁRIO

meu
verão

Tododia
#Conheça Tododia 

Acerola e Hibisco
Tem lançamento na área: fragrância refrescante 
que combina com o verão. Venha ver os detalhes.

LANÇAMENTO

Palavra da 
Consultora

Niagra Couto, 
uma das campeãs 
de vendas de 
Tododia, traz 
dicas para você.

11
22
33

3 dicas para seu negócio

Fragrância alegre  
e refrescante com notas 
frutais cítricas. Ótima 
para ter em estoque!

Indique para quem está 
programando viagens  
com praia ou piscina.

Invista em amostras!  
Os clientes vão adorar 
conhecer os itens de perto. Conheça 

aqui a rotina 
completa  
do verão!

Creme sorbet 
desodorante nutritivo 
para o corpo acerola 
e hibisco 400 ml
(117796) 06 pts

Tem oportunidade na revista 
Espaço Natura neste ciclo!

PARA MAIOR  
REFRESCÂNCIA:
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IMBATÍVEIS CONSULTORIAMATERIAL DE APOIONOVIDADES

PERFUMARIA

Desodorante colônia 
águas frutas tropicais 
feminino 170 ml
(113558) 09 pts

Assista ao vídeo 
para conferir dicas 
da Consultora de 
Beleza Diamante 
Niagra Couto.

Fragrância frutal leve e 
vibrante, perfeita para o verão. 

Perfumação fresca  
e confortável.

Divulgue para vender

Ideal para o dia a dia.

Embalagem que surpreende. 
Indique como presente!

Águas Frutas Tropicais: 
sucesso para o verão
A novidade vai conquistar as clientes que gostam 
de fragrâncias leves e frutais. Saiba mais.

LANÇAMENTO

Aproveite! O lançamento está com preço especial  
na revista Espaço Natura: apenas R$ 59,90.

Por dentro 
do caminho 
olfativo
Combina o 
conforto do 
jasmim com 
notas vibrantes 
das frutas 
tropicais 
envolvidas 
pelo frescor  
da pitanga.



VOLTAR AO MENU CICLO 16 2022

IMBATÍVEIS CONSULTORIAMATERIAL DE APOIONOVIDADES

CUIDADO DIÁRIO

Tem economia de até 25% para seus 
clientes na revista Espaço Natura!

Pais de crianças com 
pele muito sensível.

Quem prefere produtos 
ainda mais neutros.

Para quem oferecer:

A nova linha atende ao crescimento da procura por produtos 
ainda mais suaves, tendência do mercado.

LANÇAMENTOS

Seus clientes vão gostar de saber:

Fórmulas altamente  
naturais e biodegradáveis.

Testadas e aprovadas por pediatras.

Fórmulas 100% seguras para serem 
usadas desde o primeiro dia de vida.

Mamãe e Bebê sem fragrância

Saiba mais 
sobre cada 
produto.
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IMBATÍVEIS CONSULTORIAMATERIAL DE APOIONOVIDADES

PRESENTES

Aproveite e garanta as opções 
das marcas queridinhas que estão 
em seu último ciclo de vendas!

Presentes Natura  
Em cada presente,  
um mundo de afeto

Para momentos especiais

OPÇÕES
22 Presentes para celebrar, 

agradecer e surpreender 
em todas as ocasiões.

Clique e veja os detalhes.

PRESENTES  
PARA 
LEMBRAR

4

PRESENTES  
PARA 
ENCANTAR

12

PRESENTES  
PARA 
SURPREENDER

6

#FicaADica

Lançamento!

Embalagem de presente*  
C 20 x L 10 x A 30 cm
(108917) 01 pt  
R$ 5,90

A linha Crer Para Ver  
tem uma nova embalagem, 
perfeita para deixar tudo  
mais especial! 

*  Enquanto durarem 
os estoques.



imbatíveis+ 
VOLTAR AO MENU CICLO 16 2022

Aproveite as vantagens 
exclusivas que temos 

para você lucrar muito!



CONSULTORIAIMBATÍVEIS MATERIAL DE APOIONOVIDADES

VOLTAR AO MENU CICLO 16 2022 IMBATÍVEIS

Estas oportunidades foram criadas especialmente para você. 
Veja como e onde acessar!

Imbatíveis Exclusivas 

Saiba mais!Neste ciclo, são 
 6 oportunidades! 

Ofereça aos 
clientes os 
produtos que 
estão nas 
Imbatíveis e 
lucre muito!

Entenda como 
funcionam 
as Imbatíveis 
Exclusivas!

Nas próximas 
telas, você conta 
com argumentos 

de venda para 
sua Consultoria 

de Beleza.

!
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ou

Imbatíveis
Exclusivas

IMBATÍVEIS

Deo parfum essencial 
supreme 100 ml*
25 pts

Você paga:

R$ 57,72

Confira as outras Imbatíveis Exclusivas.

Fragrâncias intensas e embalagens 
sofisticadas. Indique  para quem procura 
um deo parfum para ocasiões especiais. 

! Dica de 
venda

feminino
(95563)

masculino
(95560) 

Clique e confira a regra referente ao asterisco.



CONSULTORIAIMBATÍVEIS MATERIAL DE APOIONOVIDADES

VOLTAR AO MENU CICLO 16 2022

ou

ou

LANÇAMENTO

Imbatíveis
Exclusivas

IMBATÍVEIS

pulso masculino
(108403) 

acerola  
e hibisco
(117749)

Desodorante colônia kaiak 100 ml*
16 pts

Sabonete em barra  
puro vegetal tododia  
Caixa com 5 unidades de 90 g cada*
02 pts

manga rosa e  
água de coco
(90965)

As novas 
fragrâncias têm 
a cara do verão. 
Perfeitas para  

ter para  
pronta-entrega.

Você paga:

R$ 57,72

Você paga:

R$ 57,72

A refrescância 
das fragrâncias de 

Kaiak são ideais 
para dias mais 

quentes e podem 
ser usadas em 

todas as ocasiões.

Dica de 
venda

Dica de 
venda

!

!
LANÇAMENTOS

aero feminino
(108409)

Confira as outras Imbatíveis Exclusivas.

Receba
amostras**

Clique e confira a regra referente aos asteriscos.
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ou ou

Imbatíveis
Exclusivas

IMBATÍVEIS

Você paga:

R$ 57,72

Ofereça para mulheres 
que gostam de fragrâncias 
marcantes para o dia a dia.

! Dica de 
venda

Confira as outras Imbatíveis Exclusivas.

Desodorante 
colônia luna 
absoluta 
feminino 75 ml*
(56417) 17 pts

Desodorante  
colônia luna 
radiante 
feminino 75 ml*
(02550) 17 pts

Presente natura  
luna coragem*
(121864) 17 pts

EXCLUSIVO
NESTE CICLO

Clique e confira a regra referente ao asterisco.
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Um dos favoritos da 
Natura, o item está 
com economia de 
50% para o cliente.

As fragrâncias são 
versáteis e estão 

com o menor preço 
do ano na revista  
Espaço Natura. 

Você paga:

R$ 57,72

Você paga:

R$ 57,72

Dica de 
venda

Dica de 
venda

!

!

Óleo desodorante 
corporal amêndoas 
doces 200 ml*
(19081) 10 pts

Imbatíveis
Exclusivas

IMBATÍVEIS

Desodorante colônia 
biografia 100 ml*
17 pts

No Aplicativo  
Consultoria Natura:

Clique no botão  
Promoções > Imbatíveis

No site de  
captação de pedidos:

Vá ao botão Promoções  
do ciclo > Imbatíveis

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

masculino
(71601)

feminino
(71600)

ou

Clique e confira a regra referente ao asterisco.
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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%.

Mais vantagens para seu negócio
Que tal parcelar os pedidos em até 5X sem juros? Com as condições de 
pagamento abaixo, você aproveita todas as oportunidades deste ciclo!

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

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

3Xsem 
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

3Xsem 
juros

Em até 

4Xsem 
juros

Em até 

5X sem 
juros

Em até 

FORMAS DE PAGAMENTO



material de apoio+ 
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Tudo o que você 
precisa para apoiar sua 
Consultoria de Beleza.



MATERIAL DE APOIO

IMBATÍVEISNOVIDADES MATERIAL DE APOIO CONSULTORIA

VOLTAR AO MENU CICLO 16 2022

 

Economia para você!

Clique e acesse a lista 
completa de amostras.

Quer mais 
exemplares?  
Veja os códigos.

Revistas

Para sua 
entrega ficar 
ainda mais 
especial.

Sacolas

* Enquanto durarem os estoques.

Quer saber mais?
Veja todos os materiais e produtos  
que estão em último ciclo de vendas no: Site Consultoria

Amostras
Destaques para 
o próximo ciclo!

Os materiais da sua  
Consultoria estão aqui
Tem amostras, revistas e outros acessórios para movimentar suas vendas. Veja tudo!

Bolsa lateral* 
C 39,3 x L 1,4 x  
A 18,5 cm - 158 g 
(93909) 04 pts

DE R$ 28,00  
POR R$ 14,00

Porta-moeda* 
C 11,2 x L 1 x  
A 8,7 cm - 16 g 
(94944) 02 pts

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



consultoria+ 
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Para potencializar sua 
Consultoria de Beleza 

e ajudar você a se 
desenvolver.

revista 
interativa



Cabelos reconstruídos 
com Ekos Murumuru
A linha tem um tratamento completo para oferecer  
aos clientes quando os fios precisam de mais cuidados.

Produto  
vegano

Sem testes 
em animais

Frasco 100% 
plástico verde

Para quem está com o cabelo fraco, 
quebradiço e ressecado por causa  

de tratamentos químicos e que  
sofre com agressões externas.

A categoria de cabelos é a 2ª maior  
em valor na área de beleza no Brasil.*  

Os consumidores gostam de experimentar 
novos produtos. Aproveite e mostre  

a linha completa de Ekos, principalmente 
para quem já gosta da marca.

Tem economia para  
seus clientes na revista 
Espaço Natura!

Saiba mais sobre a linha.

1.  Limpeza e hidratação 2.  Tratamento profundo 3.  Finalização

A revista Espaço Natura traz uma  
etiqueta perfumada com a fragrância  
de Murumuru. Mostre para os clientes!**

Ekos Murumuru 
ajuda na renda 

de 2.049 famílias 
guardiãs da floresta, 

pela regeneração 
da Amazônia.

Por que é bom para você? Para quem indicar?

IMBATÍVEIS MATERIAL DE APOIONOVIDADES CONSULTORIA

VOLTAR AO MENU CICLO 16 2022 OPORTUNIDADES

Clique e confira a regra referente aos asteriscos.



IMBATÍVEIS MATERIAL DE APOIONOVIDADES CONSULTORIA

VOLTAR AO MENU CICLO 16 2022 PLANO DE CRESCIMENTO

O ciclo tem muitas oportunidades 
para você crescer!
Tem lançamentos de Tododia e mais novidades de perfumaria, 
além das Imbatíveis Exclusivas. Aproveite!

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 para mudar de nível 
voltou ao usual. Consulte a tabela acima para saber mais.

No ciclo 16, as vendas* no seu Espaço Digital valem pontos 
em dobro no Programa Destaques Natura. Divulgue o link 
nas suas redes sociais e compartilhe com seus clientes. 

Destaques Natura 2022

E mais: tem fase nova do nosso jogo. Acesse o site e participe! 
Para acompanhar seu desempenho e sua posição no ranking 
do programa, clique abaixo.

Confira detalhes sobre o pedido mínimo.

www.naturareconhece.com.br/destaques2022

Clique e veja as regras referentes à letra da tabela e ao asterisco.

O segundo período do  
Plano de Crescimento 
vai do ciclo 11 ao 20/2022.
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Clique para acessar os treinamentos.

O que você conquista:

Para participar, você precisa:

Último ciclo de 
Você na Capa!
É a reta final para ter a chance de se tornar capa  
da Minha Natura. Faça o máximo de treinamentos!

fazer o cadastro na Comunidade de 
Aprendizagem Natura e postar alguma  
dica de Consultoria de Beleza. Acesse:

www.comunidadenatura.com.br

Uma sessão de fotos,  
torna-se nossa capa e  
recebe uma foto emoldurada. 

O selo de ganhadora 
no perfil da Comunidade 
de Aprendizagem.

A oportunidade de participar 
da gravação de treinamentos.

Acesso a treinamentos 
avançados exclusivos.

concluir o maior número de 
treinamentos entre os ciclos 7 e 16;

Tem muito conteúdo feito especialmente para 
potencializar suas vendas no fim do ano. Confira 
também o lançamento do módulo intermediário do 
curso Meu Dinheiro. Acesse o site da Ciranda Natura  
e desenvolva sua Consultoria de Beleza agora mesmo!

Prepare-se para o Natal com a Ciranda Natura
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Conte com a gente
Você sente que, de alguma forma, seu relacionamento 
está afetando sua autoestima e autonomia? 
Saiba como encontrar apoio.

Envie um Whatsapp para:

(11) 97255-9639

De segunda a sexta,  
das 8h às 18h.

O Movimento Contra 
Violência está aqui para 
ajudar. Ele conta com 
uma equipe especializada 
de mulheres preparadas 
para ouvir e orientar  
você de forma segura  
e confidencial. Site Consultoria.

Conheça outros benefícios  
do Movimento Natura no:



,

IMBATÍVEIS MATERIAL DE APOIONOVIDADES CONSULTORIA

VOLTAR AO MENU CICLO 16 2022 PRONTA PARA AÇÃO

Saiba como colocar essas dicas em prática na próxima tela.

Além de conquistar novos clientes, você pode 
atender à distância e em qualquer época do ano.

A Consultoria de Beleza 
on-line tem muitas 
vantagens para você

As melhores oportunidades do Mês do Cliente 
estão lá! Compartilhe o link com seus contatos.

Envie desde já o link  
do seu Espaço Digital 
ou da Revista Interativa 
Espaço Natura 
aos clientes. Dessa 
forma, eles ficarão 
familiarizados com as 
ferramentas para fazer 
as compras no fim do 
ano e nas férias. 

Com a ferramenta Natura Entrega, você  
realiza a compra pelo seu cliente e nós 
entregamos em qualquer lugar do Brasil.

E mais: na Revista Interativa Espaço Natura  
você confere a nova seção Oportunidades 
Exclusivas com economia em presentes  
e outros produtos de sucesso. Lembre-se  
de enviar o link da Revista Interativa aos  
seus clientes pelo Teclado Natura ou pelo  
Aplicativo Consultoria. Só assim eles  
terão acesso a essa novidade.

#FicaADica

Um mês com muitas vantagens 
no seu Espaço Digital

Aproveite para investir na divulgação da sua 
Consultoria de Beleza on-line. Use os conteúdos 
prontos e disponíveis em Minha Divulgação,  
no Aplicativo Consultoria.
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Tudo para potencializar 
seu negócio
Com as nossas funcionalidades e nossos conteúdos, 
sua Consultoria de Beleza vai longe! 

Veja o material exclusivo que preparamos 
para você ter conteúdo on-line o ciclo todo! 

É só 
clicar 
aqui. 

#VocêNasRedes

Espaço Digital e Natura Entrega

O cliente não está acostumado a 
comprar on-line? Com a Natura Entrega, 

disponível no Espaço Digital, você  
faz o pedido pelo cliente e nós 

cuidamos da entrega.

Encontre a Minha 
Divulgação, o Teclado 

Natura e a Revista Interativa 
Espaço Natura em um  

só lugar. Baixe já!

Aplicativo Consultoria

Clique aqui.

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

Acompanhe nas redes sociais:

Consultoria  
Natura Oficial

Grupo Consultoria  
de Beleza Natura_Oficial

Consultoria 
Natura




