
Em cada presente, 

um mundo de afeto.

Dia dos 
Namorados 
Natura



só pra
você,

Confira nossa sugestão de roteiro
Confira nossa sugestão de roteiro
1. REFORÇO DO BOLETIM FV

Apresentação dos pontos principais 
do boletim vigente com as ações 
comerciais táticas do momento.

2. UNIDOS PELA VACINA
A vacinação é a forma mais eficaz de erradicar a 
pandemia. Informe-se e continue tomando 
medidas de segurança, mesmo que já tenha sido 
vacinada.

RESULTADOS
Atividade para exercitar a gestão 
e a análise de Líderes de Negócios. 

3. ESTRATÉGIA DO CICLO 08 
Contexto e destaques do ciclo.

4. DIA DOS NAMORADOS:

• Visão geral

• Presentes, incluindo Beijo de Humor e
Una Coleção Infinito.

• Condições comerciais: Imbatíveis, 
sarrafo e condições de pagamento

• Especial Presentes

• Rituais: dicas para conduzir o Evento 
de Lançamento e o Consultoria de 
Negócios Especial Dia dos Namorados

• Ferramentas de Negócios

6. TREINAMENTOS
Reforço da grade de treinamentos para 
que todas continuem se capacitando.

7. CAMPANHAS
Tudo sobre as Campanhas Viagem 
Perfumada e Celebração.

8. PLANEJAMENTO DE ROTINA 
Breve reflexão sobre os próximos
passos e como orientar a Gerência. 

Um ótimo ciclo a todos!



Mapa de materiais
Veja os materiais que você e sua Líder vão 

receber para auxiliar na estratégia do ciclo 08.

 Reunião de Estratégia

 Guia 360° – Gerente de Negócios
Roteiro para apoiar na realização 
do Evento de Lançamento

 Vídeo pré-estudo do Dia dos Namorados

 PPT Evento de Lançamento 

 PPT Presentes com composições, 
argumentos de venda e valores

 Convites editáveis

 Imagens de fundo (para reuniões digitais)

 Reunião de Negócios

 Guia 360° – Líder de Negócios*
Dicas para apoiar na realização do Consultoria 
de Negócios Especial Dia dos Namorados

 Vídeo pré-estudo do Dia dos Namorados

 PPT Presentes* com composições, 
argumentos de venda e valores

 Convites editáveis*

 Imagens de fundo* (para reuniões digitais)

 Ferramenta Na Palma da Mão*

Você, Gerente de 

Negócios, encontra os 

materiais em: Hotsite > 

Ciclos 2021 > Ciclo 08

*Líder de Negócios encontra na 

abertura do ciclo 08 em: site 

Consultoria > Espaço Líder > 

Materiais de divulgação

Para Gerente de Negócios Para Líder de Negócios



 Reforço do Boletim FV

 Unidos pela Vacina

 Resultados

 Estratégia do ciclo 08

 Dia dos Namorados

 Jornada da Consultora 
nos ciclos 08 e 09

 Treinamentos

 Campanhas

 Planejamento de rotina



Os Boletins Força de Vendas são enviados por Comunicação Integrada. 

Sua leitura é importante para todas estarem atualizadas quanto 

às definições da Natura em relação à estratégia comercial e seus 

posicionamentos, especialmente agora durante o período de Namorados.

Alinhamentos 
gerais

Vamos reforçar as mensagens do 

último Boletim Força de Vendas?

A partir de abril/2021 os boletins estarão disponíveis no hotsite de datas comemorativas – dentro do botão: últimas 

notícias.  



Espalhar afeto sempre fez 

parte da essência de Natura.
Em 2020, espalhamos afeto em diferentes 

ações e campanhas para estarmos juntos:

• Treinamentos

• Enxoval virtual: Plano de Crescimento, Destaques

e tempo de relação

• Autoabraço

• #JuntosPodemosMais

• Live da Cida Franco

Cuidar e proteger são a melhor forma de reconectar 

pessoas. Convidamos toda a rede a trazer uma mensagem 

de otimismo, reforçando cuidado, 

atenção e esperança para os nossos dias.



Seguir cuidando uns dos outros 
Agora mais do que nunca Vamos juntos 

barrar 
o contágio

Evite encontros 
presenciais e siga as 
orientações:

Higienize as mãos com 

álcool gel antisséptico 70º 

Natura Erva Doce.

Use sempre a máscara 

e lembre-se: é de uso 

individual.

Higienize as caixas com 

álcool 70% ou solução com 

20 ml de água sanitária por 

litro de água.

Na sua casa:

Higienize a embalagem

dos produtos antes de 

colocá-los na sacola.

Você encontra o Guia de Cuidados no hotsite de Datas Comemorativas: 

Ciclos 2021 > Ciclo 08 > Biblioteca > Guia de Cuidados 

45 g

250 g

(27730)(07721)



# U N I D O S P E L A V A C I N A

vacina
para 
todos

todos
pela
vacina

Você encontra a FAQ Unidos Pela Vacina no hotsite de Datas Comemorativas: 

Ciclos 2021 > Ciclo 08 > Biblioteca > Guia de Cuidados 



CICLO 08

REUNIÃO DE ESTRATÉGIA

Resultados



só pra
você,

Confira nossa sugestão de roteiro

Atração e rescisão não é algo novo para nossa Força de Vendas!

O objetivo desta pauta é lembrar as Gerentes de Negócios da importância de ter um 

grupo de Líderes de alta performance para alcançar os resultados desejados.

Ter a pessoa certa no lugar certo demanda planejamento. Por isso, agora que a 

Líder já fez o mapeamento do setor, elaborou e teve tempo para executar o plano 

de ação, chegou a hora da tomada de decisão. 

Nem sempre distratos são necessários, mas, caso seja, agora é um bom momento 

para seguir com eles, para que em nossas grandes estratégias, como no Natal, os 

setores estejam devidamente preparados.

Gestão de Resultados
Ciclo de Gestão das Líderes de Negócios



só pra
você,

Confira nossa sugestão de roteiro

Seu papel neste momento é trazer essa reflexão de acordo 

com a realidade do Gerente de Vendas. Nos slides seguintes você encontra: 

• Um slide para guiar esta reflexão.

• Um exercício de fixação para reforçar pontos sensíveis 

dos processos de atração e rescisão.

Para aproveitar ferramentas e materiais para guiar todo o processo, acesse:

Datas comemorativas > Ciclo de gestão da Líder

Gestão de Resultados
Ciclo de Gestão das Líderes de Negócios



Atração 
e rescisão:
o caminho para times 

de alta performance

O ciclo de Gestão da Líder de Negócios 

existe para auxiliar:

• Uma execução de um plano de excelência.

• No desenvolvimento da pessoa certa no lugar certo.

• No melhor planejamento de time para obter alta 

performance e resultados incríveis.

SUGESTÃO DE TEMPO 

DE ATIVIDADE: 

15 MINUTOS



Usar o desejo de 

ser Líder como um 

processo seletivo com 

frases, como “temos 

uma posição” ou 

“estamos recrutando”.

Utilizar peças oficiais 

da Natura para a 

divulgação.

Organizar, de tempos 

em tempos, o desejo 

de ser Líder como 

meio de apresentar 

proposta de valor e 

construir banco de 

talentos 

empreendedores.

Fazer divulgação em 

áreas abrangentes 

de atuação, não 

apenas do seu grupo, 

mas de suas pares 

também. 

Ciclo de gestão da Líder: ATRAÇÃO

Falar sobre 

“remuneração média” 

quando 

a Líder assume 

o grupo.

FALSO.
Devemos deixar 

claro que ser Líder 

é uma oportunidade

de empreender.

VERDADEIRO. 
Temos peças 

com mensagens 

validadas para fazer 

a prospecção nas redes 

sociais nas datas 

comemorativas.

VERDADEIRO. 
Queremos incentivar 

cada vez mais o 

banco de talentos! 

Isso acelera o processo 

de atração, pois já temos 

um processo de cadastro 

burocrático, e traz mais 

assertividade 

na escolha.

VERDADEIRO.
Fazer a prospecção com 

outras pares ajuda a 

potencializar tanto o uso 

dos talentos quanto na 

tomada 

de decisão.

FALSO. 
Devemos falar em 

“ganhos ciclais” 

e devemos apresentar o 

ganho médio assim que 

apresentarmos

a oportunidade,

sempre trazendo 

transparência

ao processo.

Vamos praticar? 

VERDADEIRO OU FALSO



Fazer o desligamento 

assim que a Líder 

apresentar resultados 

insatisfatórios.

Reunir todas 

as conversas

e evidências que 

justificam o distrato 

para embasar a 

sua conversa 

com a Líder.

Nenhuma 

documentação sobre 

a sua análise deve 

ser entregue ou 

apresentada 

à Líder.

Na impossibilidade de 

encontrar a Líder 

presencialmente, 

podemos aceitar

a carta ou o termo de 

rescisão digital.

Se achar que a 

rescisão da Líder 

oferece algum risco 

para a companhia, 

converse com ela 

para entender seus 

próximos passos.

Vamos praticar? 

VERDADEIRO OU FALSO

FALSO.
Verifique se tudo o que 

era possível para apoiá-la 

nessa recuperação já foi 

feito. No ciclo de Gestão 

da Líder, temos 

ferramentas que ajudam a 

construir plano de ação 

tanto para o 

desenvolvimento 

comportamental quanto 

para a gestão de 

resultados.

VERDADEIRO. 
Essas evidências

te ajudarão a construir 

um diálogo coerente, 

lembrando que a Líder 

se mantém em sua 

rede como Consultora.

VERDADEIRO. 
As conversas de 

desenvolvimento 

individual devem existir, 

porém seus registros 

devem ficar com a GN 

para acompanhamento

e tomada de decisão.

FALSO. 
A assinatura do termo 

de rescisão ou da carta 

deve ser sempre de 

próprio punho.

FALSO. 
Verifique se há 

algum risco para

a companhia 

relacionado a essa 

rescisão. Em caso 

positivo, compartilhe 

com seu Gerente 

de Vendas.

Ciclo de gestão da Líder: RESCISÃO



Gerente de Vendas, inclua aqui os seus resultados e as suas análises.
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Gerente de Vendas, inclua aqui os dados da sua gerência.
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CICLO 08

REUNIÃO DE ESTRATÉGIA

Estratégia
do ciclo 08



Calendário

Duração: 2 semanas

Brasil: 21/4 a 20/5

GV Galáxia: 9/4 a 22/4

Foco | Capa

• Capa: Casal Beijo de Humor

• 4ª Capa: Presente Tododia 

Framboesa e Pimenta vermelha

• 3ª Capa: Una Infinito

Pedido Mínimo

• 50 a 79 pts | 20% de lucratividade

• 80 pts | de acordo com o nível da 

Consultora no Plano de Crescimento

Rituais

• Digitais: RE, RN, Evento de Lançamento e

Consultoria de Negócios Especial Namorados

Força de 

Vendas

• Plano de Carreira: ciclo 08 de 20

Plano de 

Crescimento

• Ciclo 08 de 10 (8º ciclo 

do 1º período de 2021)

Meios de 

Pagamento

Critério de parcelamento:

Pontuação/níveis

• Boleto: [Sem. e Bronze] em até 3x – 21d 

[Prata, Ouro e Diamante] em até 3x – 30d

• Cartão: [todos os níveis] em até 10x

Treinamentos

• Tutorial Core Beauty

• Trilha de Maquiagem UNA

Campanhas

• Viagem Perfumada (sustentação)

• Celebração (sustentação) 

• Programa Destaques (sustentação)

ciclo 08

Obs.: as informações acima podem sofrer alterações. Fique sempre de olho nas atualizações.

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

ATUALIZAÇÃO



CICLO 08

REUNIÃO DE ESTRATÉGIA

Lançamentos
e oportunidades



de R$ 82,30

por
44,90

R$

economia de 

R$ 37,40

de R$ 80,80

por
49,90

R$

economia de 

R$ 30,90

de R$ 74,90

por
47,90

R$

economia de 

R$ 27,00

de R$ 20,90

por
18,70

R$ cada

Na compra de um 

regular, o cliente leva 

um sabonete líquido 

da mesma fragrância.

Na compra de um 

regular, o cliente 

leva um refil.

Sabonete em 

barra tododia

tâmara e canela 

e noz pecã

e cacau

Colônia 

mamãe 

e bebê 

Creme 

desodorante 

tododia amora 

vermelha e 

jabuticaba

Deo corporal 

natura 

homem dom

Néctar 

desodorante 

hidratante corporal 

ekos maracujá

Essencial 

exclusivo 

masculino 

e essencial 

supreme

feminino

de R$ 196,00

por
129,90

R$ cada

economia de 

R$ 66,10

de R$ 62,00

por
34,40

R$

economia de 

DESTAQUES DO CICLO 08
Além dos presentes de Dia dos Namorados, estes produtos 

estarão com oportunidades para o cliente neste ciclo 

Deo corporal 

kriska drama

de R$ 69,90

por
44,90

R$

economia de 

R$ 25,00

Na compra de um 

regular, o cliente 

leva um refil.

= ==



condições 
comerciais

presentesvisão geral
ferramentas 
de negócios

especial 
presentes

rituais
condições 
comerciais

CICLO 08 NOS DETALHES

visão geral



Vídeo



Expectativa de crescimento
para o Dia dos Namorados 2021
Potencializamos o crescimento com os aprendizados de 2020 

e a estratégia de presentes para outros motivos.

Real 2018 Real 2019 Real 2020 Plan. 2021

223

Presentes para 

outros motivos

Ciclo 09

Ciclo 08

251 257

223
251+13%

12

161407

430

+62%

+6%

-15%

+18%

Referência de valores: RB (MM).

217

190



Visão geral do 
Dia dos Namorados Natura

CICLO 08
2 SEMANAS

 Presentes encantadores e inéditos

para o Dia dos Namorados

 Presentes de aniversário e outros motivos

 Imbatíveis segmentadas

 Sarrafo segmentado para todos os níveis +

Desafio Diamante

 Especial Presentes 

 Eventos de Lançamento Digitais segmentados

 Consultoria de Negócios Especial Dia dos Namorados

• OPÇÕES DE PAGAMENTO FACILITADAS   • CAPTAÇÃO DIRETA DURANTE TODO O PERÍODO

estamos aqui

CICLO 09
3 SEMANAS

 Ainda mais presentes para 

se apaixonar pela data

 Sarrafo cumulativo para 

Semente e Bronze

 Especial Presentes – somente 

para Semente e Bronze

 Natura Com Você Especial 

Dia dos Namorados

 Consultoria de Negócios 

Especial Dia dos Namorados



Com a estratégia de 
Dia dos Namorados 2021, buscamos:

CICLO 08

POTENCIALIZAR 

O SELL-IN com os 

aprendizados de 2020

Surpreender e envolver a 

Consultora com um EVENTO 

DE LANÇAMENTO DIGITAL

de sucesso, além de aproveitar 

todas as oportunidades 

comerciais



visão geral
ferramentas 
de negócios

especial 
presentes

rituais
condições 
comerciais

CICLO 08 NOS DETALHES

presentes



Uma variedade 

de presentes para 

a Consultora se 

preparar para o Dia 

dos Namorados

Todos os presentes 

estão à venda no 

Espaço Digital a 

partir de 21/4.

CICLO 08 CICLO 09

51 PRESENTES 68 PRESENTES

PRESENTES 

DE R$ 26,90 

ATÉ R$ 210,00

34
PRESENTES 

DE DIA DOS 

NAMORADOS

PRESENTES 

DE R$ 22,50 

ATÉ R$ 210,00

42
PRESENTES DE 

DIA 

DOS NAMORADOS

26
PRESENTES 

SUSTENTAÇÃO



Presentes incríveis para arrasar no 
Dia dos Namorados 2021
Muito mais inovação e variedade na escolha de presentes 

para encantar e captar todos os perfis de clientes

Variedade e inovação

São mais de 50 presentes, 

sendo 42 especiais para o 

Dia dos Namorados

Lançamentos

Novidades em perfumaria 

nos ciclos 08 e 09

Presentes a 

partir de R$ 26,90

Neste ano, temos vários 

presentes para quem não 

quer gastar muito

Preços irresistíveis

Opções de presentes 

com até 45% de 

economia

Presentes encantadores

Várias opções com acessórios e 

caixas especiais de encher os 

olhos



Presentes para lembrar

Presente natura tododia

sabonetes sortidos inverno 
(18234)

R$ 29,90

Presente natura ekos

madeira em flor 

sabonetes (83146)

R$ 35,90

Presente natura tododia

trio de hidratantes de 

inverno (99138)

R$ 49,90

Valores referentes à Revista Espaço Natura.

Material completo 

disponível no hotsite 

(PPT presentes)

TODO PEDIDO DEVE TER

Presente natura 

homem essence

barba (101315)

R$ 74,90



Material completo 

disponível no hotsite 

(PPT presentes)

Presente natura 

ritual de spa luna
(101310)

R$ 54,90 R$ 99,90

Presente natura beijo 

de humor masculino 

e elixir (104333)

R$ 99,90

Presente natura 

sève amêndoas e 

canela (101311)

R$ 74,90

Presentes para agradar
Valores referentes à Revista Espaço Natura.

TODO PEDIDO DEVE TER

Presente natura 

ekos madeira em 

flor (101318)



Material completo 

disponível no hotsite 

(PPT presentes)

O Dia dos Namorados é uma das datas em que as pessoas mais investem em presentes! Aproveite!

Presentes para impressionar
Valores referentes à Revista Espaço Natura.

TODO PEDIDO DEVE TER

Presente natura kaiak aventura 

masculino com nécessaire 
(101313)

R$ 189,90

Presente natura 

una infinito 

+ maquiagem

R$ 189,90
cada

bronze infinito

(101324)

violeta infinito

(101323)

rosê infinito

(101325)

Presente natura tododia framboesa 

e pimenta vermelha com bolsa 

nécessaire (101317)

R$ 129,90

O Dia dos Namorados é uma das datas em que as pessoas mais investem em presentes! 



25% 
da receita 
do ciclo

DESTAQUES PRESENTES
Opções com maior expectativa de receita bruta no ciclo 08

Presente 
natura kaiak

aventura masculino

Presente 
natura tododia

framboesa
e pimenta 
vermelha

Presente 
natura ilía

Presente 
natura kaiak

feminino

Presente natura 
luna fascinante

Presente natura 
homem sagaz

de R$ 230,70

por 139
,

90

R$

economia de 

R$ 90,80

de R$ 125,70

por
84,

90

R$

economia de 

R$ 40,80

de R$ 187,40

por 124
,

90

R$

economia de 

R$ 62,50

de R$ 184,20

por 119
,

90

R$

economia de 

R$ 64,30

de R$ 205,70

por
129,90

R$

economia de 

R$ 75,80

de R$ 214,20

por
129,90

R$

economia de 

R$ 84,30

(101331)
(101316)

(101307)
(101330)

(101329) (101319)



O beijo perfeito...
é o beijo do nosso jeito.

LANÇAMENTO

Beijo de Humor está de volta! Duas fragrâncias 

apaixonantes e inovadoras para os casais se 

curtirem juntinhos, em casa.

Junto com o Exclusivo Elixir Humor + beijo,

testado pela neurociência*, elas despertam 

a vontade de beijar.

*Teste realizado pela unidade de neurociência da Symrise em 2019 com as fragrâncias Beijo de Humor e Elixir Humor + Beijo

VEIO PARA FICAR



Fragrância + 

elixir + caixa 

presenteável

exclusivaUma ótima oportunidade de alcançar clientes mais 
jovens. São diversas formas de conquistar o Beijo 
de Humor neste Dia dos Namorados!

Descubra os tipos de beijos entre os casais
e fique ligada na campanha que vem aí!

de R$ 154,80

por
99,90

R$ cada

economia de 

R$ 54,90

de R$ 109,90

por
79,90

R$ cada

economia de 

R$ 30,00

AS FRAGRÂNCIAS 

PODEM SER 

COMPRADAS 

SEPARADAMENTE...

Masculino  

(104333)

O cliente paga em 

cada fragrância:

Masculino 

(101335)

Feminino 

(101336)

Presente completo 

feminino (101345)

Presente completo 

masculino

(101334)

... OU COM O EXCLUSIVO ELIXIR!

Feminino 

(104334)

de R$ 185,70

por
109,90

R$

economia de 

R$ 75,80

de R$ 189,20

por
109,90

R$

economia de 

R$ 79,30



Tudo que cintila, 

atrai, instiga, seduz.

Una o brilho sutil

ao infinito das cores.

A nova Coleção Infinito de Una. 

LANÇAMENTO

Edição limitada

até o ciclo 14*

* Deo parfum Una Galáxia e batons metalizados: 

edição limitada até o ciclo 14. Demais itens de maquiagem da 

coleção Una Infinito: edição limitada até o ciclo 12.

CONFIRA A COLEÇÃO COMPLETA

ILUMINADOR 

CORPO E ROSTO 

(95978)

PALETTE 

DE SOMBRAS

6 TONS GLAM

(92571)

PINCEL ROSTO 

E CORPO 

(95885)

ESMALTES 

PARA UNHAS

cor infinito (93792)

cor lunar (93793)

cor planeta (95965)

cor órbita (93790)

BATONS 

METALIZADOS 

bronze infinito

(95866)

rosê infinito

(95863)

violeta infinito

(95865)

de R$ 99,90

por

69,
90

R$

de R$ 47,90

por
37,90

R$ cada

de R$ 62,90

por
52,90

R$

de R$ 99,90

por
89,90

R$

de R$ 21,90

por
15,90

R$ cada



Una Coleção Infinito 

chega também como 

Presente Natura!

Com fragrância adocicada 

intensa, 

o deo parfum une a 

ameixa negra às notas 

amadeiradas e cítricas, 

potencializada por um 

acorde gourmand e 

pela doçura do cumaru. 

PRESENTE NATURA 

UNA INFINITO (101326)

bronze infinito

(101324)

rosê infinito

(101325)

violeta infinito

(101323)de R$ 261,90

por
189,90

R$ cada

economia de 

R$ 72,00

De R$ 214,00

Por R$ 154,00
Economia de R$ 60,00

PRESENTE NATURA 

UNA INFINITO + 

MAQUIAGEM



Bolsa térmica
(48561)

Presenteie quem você ama com Crer Para Ver

e transforme a educação do país.

Além de bonita, prática e muito útil, a bolsa térmica

foi desenhada para auxiliar no transporte/manutenção da 

temperatura de alimentos e bebidas. 

Com design diferenciado e estampa exclusiva,

é a opção ideal para te acompanhar no dia a dia.

BRASIL EXCETO NORTE E NORDESTE

Presente natura
crer para ver

Medidas:

Comprimento: 23 cm

Altura: 20 cm

Largura: 17 cm 

SUPORTA ATÉ 3,5 KG E 

MANTÉM A TEMPERATURA 

POR ATÉ 2 HORAS



Presente natura
crer para ver

Dupla de 
xícaras
(99303)

EXCLUSIVO NORTE E 

NORDESTE

Presente que une causa e carinho. 

Ideal para compartilhar momentos, é 

composto pela dupla de xícaras com 

ilustrações exclusivas.

Com design delicado e moderno para 

deixar sua mesa ainda mais bonita, 

as xícaras são um acessório 

exclusivo, com capacidade para até 

140 ml cada.

EMPILHÁVEL



Todo presente 
merece um cartão

Por apenas R$ 2,00,

quem compra 1 cartão 

Crer Para Ver contribui 

para a transformação da 

educação no país*.

A estampa 

combina com as 

embalagens de 

presente Natura!

IMPORTANTE:
o cartão pode ser comprado 

independentemente 

do presente.

*Sempre que alguém compra um produto 

da linha Crer Para Ver, todo valor do lucro 

é investido em educação. 

Cada vez mais pessoas estão buscando presentes com causas 

notáveis. Por isso, o novo cartão Crer Para Ver foi desenvolvido como 

uma oportunidade para deixar o presente ainda mais especial! 

Incentive a Consultora de Beleza a aderir esta iniciativa. Assim, ela 

valoriza e ajuda a transformar a educação no país.



Sacolas para presentes
Você já notou que muitos presentes não vêm com sacola, mas 

com uma caixa especial superpresenteável?

Agora, presentes com caixas especiais têm condições 

especiais pra comprar sacolas também! Assim, quem 

presenteia terá mais praticidade para carregar o presente.

Sacola PP: R$ 2,50

Sacola P: R$ 3,50

Sacola M: R$ 4,50

Estes são preços únicos, 

que valem tanto para a 

Consultora quanto para o 

cliente. Ou seja, por este 

valor, a Consultora não 

tem comissão. Enquanto 

durarem os estoques.

A Consultora identifica os presentes

com o símbolo da sacola

A Consultora confere o tamanho indicado e 

oferece para o cliente

O cliente pode comprar a sacola indicada por 

um preço especial

Aproveite!
Neste presente, você 

pode comprar uma 

Sacola de Presente 

M por R$4,50
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Consultora compra 1 presente a escolher entre 
as 2 opções do ticket 1. Limitado a 1 aplicação.

Presente natura 
beijo de humor 
feminino
(101336) OU

Presente natura 
beijo de humor 
masculino 
(101335)

1

Lucra até R$ 35,00**

*Valores referentes à Revista Espaço Natura. **Considerando o ganho como Consultora de Beleza Bronze na venda do presente indicado, da quantidade máxima de itens desta Imbatível. 

Válidas durante todo o ciclo. 

de R$ 109,00

Por
79,90*

R$

Consultora 
paga por unidade 

Bronze R$ 44,90

Semente R$ 44,90

Lucratividade potencializada. 
Limitado a 2 unidades.2

Presente natura kaiak aventura
(101331)

Lucra até R$ 45,47**

de R$ 214,20

por
129,90*

R$

Consultora 
paga por unidade 

Bronze R$ 84,43

Semente R$ 90,93

Consultoras de Beleza SEMENTE e BRONZE



3
Válidas durante todo o ciclo

Presente natura tododia framboesa e 
pimenta vermelha (101316)

Ela acessa o Aplicativo

ou o site Consultoria Natura: 

www.natura.com.br/consultoria

Clica em Novo Pedido > 

Promoções > Imbatíveis

*Valores referentes à Revista Espaço Natura.

Aplicação ILIMITADA! Válido por todo o ciclo.

de R$ 125,70

por
84,90*

R$

Na compra de 4 unidades, a 
Consultora paga por unidade: 

Bronze R$ 53,48

Semente R$ 61,12

4

Desconto 

progressivo

para a 

Consultora!

Está lá no site 

ou no Aplicativo 

Consultoria 

Natura.

oportunidade 
exclusiva

E tem mais uma

Consultoras de Beleza SEMENTE e BRONZE

Quanto mais 

a Consultora compra, 

mais economia ela 

tem!

2 unidades

= 5% de 

economia adicional.

3 unidades

= 7% de 
economia adicional.

4 unidades

= 10% de 
economia adicional.

http://www.natura.com.br/consultoria


2

Presente natura beijo de 
humor feminino (101336) 
e masculino (101335) 

Presente natura kaiak aventura 
(101331)

Presente natura luna fascinante
(101307)

3

*Valores referentes à Revista Espaço Natura.

Condição válida para ambos os itens. 

Aplicação ilimitada! Na compra de 2 ou 

mais unidades do mesmo presente, a 

vantagem é válida para todas as unidades.

Consultoras de Beleza PRATA e OURO

Lucratividade potencializada na compra de 2 ou mais unidades 
do mesmo presente. Válido para os itens 1, 2 e 3.

1

de R$ 109,90

por
79,90*

R$

Consultora 
paga por unidade 

Ouro R$ 47,94

Prata R$ 51,93

Aplicação ilimitada! Na compra de 2 ou mais 

unidades do mesmo presente, a vantagem 

é válida para todas as unidades.

de R$ 214,20

por
129,90

R$

Consultora 
paga por unidade 

Ouro R$ 77,94

Prata R$ 84,43

Aplicação ilimitada! Na compra de 2 ou mais unidades

do mesmo presente, a vantagem 

é válida para todas as unidades.

de R$ 184,20

por
119,90*

R$

Consultora 
paga por unidade 

Ouro R$ 71,94

Prata R$ 77,93

Válidas durante todo o ciclo. 



Válidas durante todo o ciclo. 

de R$ 109,90

por
79,90*

R$

Consultora 
paga por unidade

Diamante R$ 43,94
de R$ 214,20

por
129,90*

R$

Consultora 

paga por unidade 

Diamante R$ 71,43

de R$ 184,20

por
119,90*

R$

Consultora 
paga por unidade

Diamante R$ 65,94

2 31

*Valores referentes à Revista Espaço Natura.

Consultoras de Beleza DIAMANTE

Aplicação ilimitada! 

Condição válida para ambos os itens. Na compra 

de 3 ou mais unidades do mesmo presente, 

a vantagem é válida para todas as unidades.

Aplicação ilimitada! Na compra de 3 ou mais 

unidades do mesmo presente, a vantagem 

é válida para todas as unidades.

Aplicação ilimitada! Na compra de 3 ou mais unidades

do mesmo presente, a vantagem 

é válida para todas as unidades.

Presente natura beijo de 
humor feminino (101336)
ou masculino (101335) 

Presente natura kaiak aventura 
(101331)

Presente natura luna fascinante
(101307)

OU

Lucratividade potencializada na compra de 3 ou mais unidades 
do mesmo presente. Válido para os itens 1, 2 e 3.



Ela acessa o Aplicativo

ou o site Consultoria Natura: 

www.natura.com.br/consultoria

Clica em Novo Pedido > 

Promoções > Imbatíveis

E tem mais uma

para a 

Consultora!

Está lá no site 

ou no Aplicativo 

Consultoria 

Natura.

Aplicação ILIMITADA! Válido por todo o ciclo.

de R$ 125,70

por
84,90*

R$

Na compra de 4 unidades, a 
Consultora paga por unidade: 

Diamante R$ 49,66

Ouro R$ 51,95

Prata R$ 53,48

5
Desconto 

progressivo4

*Valores referentes à Revista Espaço Natura.

oportunidade 
exclusiva

Válidas durante todo o ciclo. 

Presente natura tododia framboesa e 
pimenta vermelha (101316)

Consultoras de Beleza 

PRATA, OURO e DIAMANTE

Quanto mais 

a Consultora compra, 

mais economia ela 

tem!

2 unidades

= 5% de 

economia adicional.

3 unidades

= 7% de 
economia adicional.

4 unidades

= 10% de 
economia adicional.

http://www.natura.com.br/consultoria


Sarrafo segmentado com possibilidade de ganho 

de mais de R$ 980,00* em produtos Natura! 

Para 

Prata, Ouro e Diamante: 
a pontuação é válida durante 

a primeira semana do ciclo 08.

Para 

Semente e Bronze: 
a pontuação é válida durante 

os ciclos 08 e 09!

*Soma do preço sugerido dos produtos Natura recebidos a partir da pontuação acumulada em 

presentes por Consultoras de Beleza Natura nível Diamante em todo o Brasil, exceto GV Araguaia.



BRASIL EXCETO GV ARAGUAIA

(a)Soma do preço sugerido dos produtos Natura recebidos a partir da pontuação acumulada em presentes. (b) Potencial de ganho para a Consultora de Beleza Diamante que, no 

Desafio Diamante, esteja na faixa de 2.000 pontos e com superação de 40%, considerando a sugestão de venda média de itens que ela pode adquirir.



EXCLUSIVO GV ARAGUAIA

(a)Soma do preço sugerido dos produtos Natura recebidos a partir da pontuação acumulada em presentes. (b) Potencial de ganho para a Consultora de Beleza Diamante que, no Desafio 

Diamante, esteja na faixa de 2.000 pontos e com superação de 40%, considerando a sugestão de venda média de itens que ela pode adquirir.



O Desafio Diamante está de volta
Relembre 

como 
funciona

Ao completarem 700 pontos em presentes, 

Consultoras Diamante podem participar do 

desafio para ganhar ainda mais produtos 

Natura!

Simulação de 

uma Consultora 

Diamante na primeira 

faixa 

do desafio:

700
pontos

+10%
superação de

770
pontos

+20%
superação de

840
pontos

+40%
superação de

980
pontos

No próximo slide, você verá a mecânica por faixa completa.



Desafio Diamante

Número 

de faixas
Faixa

Crescimento Vale-pontos a ganhar Vale-pontos Total

10% 20% 40% 10% 20% 40% 10% 20% 40%

Faixa 1 700 770 840 980 28 +14 +21 28 42 63

Faixa 2 750 825 900 1.050 30 +15 +22 30 45 67

Faixa 3 800 880 960 1.120 32 +16 +24 32 48 72

Faixa 4 850 935 1.020 1.190 34 +17 +25 34 51 76

Faixa 5 900 990 1.080 1.260 36 +18 +27 36 54 81

Faixa 6 950 1.045 1.140 1.330 38 +19 +28 38 57 85

Faixa 7 1.000 1.100 1.200 1.400 40 +20 +30 40 60 90

Faixa 8 1.050 1.155 1.260 1.470 42 +21 +31 42 63 94

Faixa 9 1.100 1.210 1.320 1.540 44 +22 +33 44 66 99

Faixa 10 1.150 1.265 1.380 1.610 46 +23 +34 46 69 103

Faixa 11 1.200 1.320 1.440 1.680 48 +24 +36 48 72 108

Faixa 12 1.250 1.375 1.500 1.750 50 +25 +37 50 75 112

Faixa 13 1.300 1.430 1.560 1.820 52 +26 +39 52 78 117

Faixa 14 1.350 1.485 1.620 1.890 54 +27 +40 54 81 121

Faixa 15 1.400 1.540 1.680 1.960 56 +28 +42 56 84 126

Faixa 16 1.450 1.595 1.740 2.030 58 +29 +43 58 87 130

Faixa 17 1.500 1.650 1.800 2.100 60 +30 +45 60 90 135

Faixa 18 1.600 1.760 1.920 2.240 64 +32 +48 64 96 144

Faixa 19 1.700 1.870 2.040 2.380 68 +34 +51 68 102 153

Faixa 20 1.800 1.980 2.160 2.520 72 +36 +54 72 108 162

Faixa 21 1.900 2.090 2.280 2.660 76 +38 +57 76 114 171

Faixa 22 2.000 2.200 2.400 2.800 80 +40 +60 80 120 180



Itens que também pontuam no sarrafo

Água de colônia sem 

álcool mamãe e bebê
(92786)

Presente natura crer 

para ver bolsa térmica
(48561)

R$ 59,90

BRASIL EXCETO NORTE E NORDESTE

Nécessaire
(74246)

R$ 29,90

R$ 47,90

Fique ligada!

Temos outras opções de presentes na Revista Espaço Natura que também contam 

pontos para o sarrafo. Veja o próximo slide.



Água de colônia sem 

álcool mamãe e bebê
(92786)

Nécessaire
(74246)

R$ 29,90

R$ 47,90

Itens que também pontuam no sarrafo

EXCLUSIVO NORTE E NORDESTE

Presente natura crer para ver

dupla de xícaras
(99303)

R$ 44,90

Fique ligada!

Temos outras opções de presentes na Revista Espaço Natura que também contam 

pontos para o sarrafo. Veja o próximo slide.



Diversos itens que se encontram no capítulo de Presentes 

da revista Espaço Natura também pontuam no sarrafo no ciclo 08!

Presente natura homem 

completo (09558)

Presente natura essencial 

feminino (98122)

Presente natura ekos

maracujá (101357)

Presente natura naturé alegria 

no parque (102529)

Presente natura Tododia

algodão (98125)

Presente natura meu 

primeiro humor feminino 

(102525)

Presente natura queridinhos 

(103035)

Presente natura homem 

miniatura (99190)

Presentes para outros motivos



Condições de pagamento

*

As Consultoras 
podem parcelar seus 
presentes

em até 

10X 
sem juros

no cartão de 
crédito* neste ciclo!

Tem uma info “válido 
durante....” aqui meio 
apagada. ajustar

BRASIL EXCETO GV GALÁXIA

Importante: a condição de 

parcelamento de pedido no 

cartão de crédito é válida para 

todas as Consultoras 

e todos os Consultores 

de Beleza. No BOLETO, 

a condição é válida para 

as Consultoras e os 

Consultores de Beleza 

com mais de três meses 

de atividade que não tiverem 

pagamento com atraso acima 

de sete dias nos três meses 

anteriores 

à data do pedido. A forma de 

pagamento será confirmada 

no fechamento do seu pedido. 

Lembre-se de selecionar a 

opção desejada de 

parcelamento em Meios de 

Pagamento.
*Parcelamento no cartão de crédito para todos os produtos, não somente para os presentes. **Taxa de juros: 3%.



Condições de pagamento

EXCLUSIVO GV GALÁXIA

*Parcelamento no cartão de crédito para todos os produtos, não somente para os presentes. **Taxa de juros: 3%.

Importante: a condição de 

parcelamento de pedido no 

cartão de crédito é válida para 

todas as Consultoras 

e todos os Consultores 

de Beleza. No BOLETO, 

a condição é válida para 

as Consultoras e os 

Consultores de Beleza 

com mais de três meses 

de atividade que não tiverem 

pagamento com atraso acima 

de sete dias nos três meses 

anteriores 

à data do pedido. A forma de 

pagamento será confirmada 

no fechamento do seu pedido. 

Lembre-se de selecionar a 

opção desejada de 

parcelamento em Meios de 

Pagamento.

As Consultoras 
podem parcelar seus 
presentes

em até 

10X 
sem juros

no cartão de 
crédito* neste ciclo!



presentesvisão geral
ferramentas 
de negócios

especial 
presentes

rituais
condições 
comerciais

CICLO 08 NOS DETALHES

especial 
presentes



Especial
Presentes
a principal ferramenta 
de captação da data



O QUE VOCÊ PRECISA SABER:

Especial Presentes

Ciclo 08 Ciclo 09

Durante a primeira 

semana

CN PRATA, OURO E 

DIAMANTE

Ciclo todo

CN SEMENTE E BRONZE

Ciclo todo

CN SEMENTE E BRONZE

O QUE É:

A principal ferramenta 
de captação da data. 

QUANDO FICA DISPONÍVEL:

ONDE:

Disponível no 
Menu do Aplicativo 
Consultoria, no período da 
estratégia de datas 
comemorativas.



RESULTADOS POSITIVOS 
NA PRODUTIVIDADE!

8% 
de alavancagem 
na produtividade 
dos pedidos.

Quem utilizou a 

ferramenta aumentou, 

espontaneamente, 

o pedido em 8%.

E XEMPLO:

após folhear a Revista Especial 

Presentes, a Consultora tem um 

pedido de 112 pontos.

Respondendo aos estímulos de 

completar o pedido para ganhar o 

próximo brinde do sarrafo, ela tem 

o incremento de 8% e chega a 

120 pontos.

15% 
de quem acessou 
converteram 
em pedido. 

Especial Presentes
RELEMBRE OS RESULTADOS!

CONFIRA!
O resultado completo da Pesquisa 

Especial Presentes 

está na biblioteca do hotsite.

Ciclo 08 > Biblioteca > 

Especial Presentes > 

Pesquisa e Resultados 



Estimular o uso da funcionalidade 

e autonomia na sua rede. 

Garantir que Líderes de Negócios tenham 

conhecimento e usabilidade da ferramenta

e saibam disseminar o uso para seu grupo.

Compartilhar informações relevantes para as Líderes 

de Negócios, como sacolas abandonadas, 

Consultoras utilizando a funcionalidade, pedidos 

compartilhados (informações via Tableau).

Ser dono(a) do Especial Presente, como principal 

ferramenta para captação de pedido em datas 

estratégicas.

Relatório para 

a melhor gestão

Pelo Tableau exclusivo de 

gestão de pedidos, você 

visualiza as Consultoras que 

simularam, finalizaram ou 

abandonaram pedidos pelo 

Especial Presentes. Já na Lista 

de Consultoras, é possível filtrar 

ativas e inativas e compartilhar 

os status com as Líderes de 

Negócios.

ONDE:

Tableau > ADM Vendas > 

Especial Presentes

https://analytics.natura.com.br/

#/workbooks/2742/views

Especial Presentes
QUAL O SEU PAPEL?

https://analytics.natura.com.br/#/workbooks/2742/views
https://analytics.natura.com.br/#/workbooks/2742/views


VIA CONSULTORA NATURA TREINADORA – PERFIL DIGITALIZAÇÃO

Quando:

a partir da abertura 

do ciclo 08

Como:

via treinamento agendado 

exclusivamente por você,

Gerente de Negócios

Como usar essa 

funcionalidade e 

seus benefícios

Especial Presentes
TREINAMENTOS

Confira o passo 

a passo do 

agendamento no 

Guia 360° GN



Especial Presentes
MÃO NA MASSA!

DE GERENTE PARA GERENTE: compartilhe boas práticas e aprendizados

ONDE:

Aproveite os relatórios do Tableau para fazer um exercício 

e coletar insumos a partir dos indicadores e para trocar 

boas práticas e aprendizados.

Sugestão de gestão por indicadores:

1. Finalizada CN -Não Captada

2. Compartilhada Líder - Não Captada

ONDE:

Tableau > ADM Vendas

> Especial Presentes

https://analytics.natura.com.br/

#/workbooks/2742/views

Quais argumentos usou com Líderes 

do seu grupo para engajá-las? 

Ex.: reduzir o tempo gasto na 

digitação de pedidos e estimular 

a autonomia da Consultora.

Quais os aprendizados 

vai colocar em prática 

agora no Dia dos 

Namorados?

O que você fez para estimular o uso 

da ferramenta na última estratégia?

Ex.: plantão para tirar dúvidas, 

agendamento com Consultoras Natura 

Treinadoras, tutorial no Evento de 

Lançamento etc.

https://analytics.natura.com.br/#/workbooks/2742/views
https://analytics.natura.com.br/#/workbooks/2742/views


Alongue-se.

Hidrate-se.

Respire.
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1ª SEMANA

• Evento de Lançamento de Dia dos Namorados 

para Consultoras Prata, Ouro e Diamante

• Evento de Lançamento de Dia dos Namorados 

para Consultoras Semente e Bronze

DURANTE TODO O CICLO

• Consultoria de Negócios Especial Dia 

dos Namorados para Consultoras

DURANTE TODO O CICLO

• Natura com Você Especial Dia dos Namorados 

para Consultoras

• Consultoria de Negócios Especial 

Dia dos Namorados 

para Consultoras

C08 C09

Rituais comerciais 
de Namorados 2021



Eventos segmentados atendem melhor 

às necessidades de cada Consultora.

Onde: 

na plataforma digital 

de sua preferência

Duração 

(aproximada): 40 

minutos

Seus Eventos de Lançamento 

Digitais mais organizados

1º período

2º período

1ª semana do 

CICLO 08

SEMENTEBRONZE

PRATADIAMANTE OURO



A ferramenta Na Palma da Mão oferece sugestões para 

orientar a Líder na condução da conversa com a 

Consultora

Consultoria de Negócios 
Especial Dia dos Namorados

Nesta edição, está disponível: 

Toda a Estratégia 

de Dia dos 

Namorados 

bem explicada, 

com os melhores 

direcionamentos 

para os ciclos 

08 e 09.

Dicas de como 

preparar suas 

Consultoras para 

montar um bom 

estoque, pensando 

em diferentes perfis

de clientes 

e ainda aproveitar 

presentes incríveis.

Estratégias 

envolventes 

de vendas, 

com dicas de 

experimentação 

e uso das 

plataformas 

digitais para 

lucrar ainda 

mais!

Acesse aqui o
Na Palma da Mão:
https://natura.edusense.

com.br/2021/ciclo-08-09.html

https://natura.edusense.com.br/2021/ciclo-08-09.html
https://natura.edusense.com.br/2021/ciclo-08-09.html


Apresentação 

de Presentes (PPT)

PPT Evento 

de Lançamento

Sugestão 

de conversa 

no Guia 360º

Materiais de apoio para o seu evento
Confira os materiais de apoio deste ciclo e execute 

um Evento de Lançamento de sucesso!

Cubos

Móbile

É para você, Gerente Tem para a Líder também

Apresentação 

de Presentes (PPT)

Sugestão 

de conversa

para o 

Consultoria de 

Negócios 

Especial

Líder de Negócios encontra na 

abertura do ciclo em: site 

Consultoria > Espaço Líder > 

Materiais de divulgação

Minibanners

Você, Gerente de Negócios, 

encontra em: Hotsite > Ciclos 

2021 > Ciclo 08



Atenção! Devido à grande procura e ao sucesso das 
vendas, o Kit Blogueira pode estar indisponível por um 
período, até os estoque serem repostos.

Novidade exclusiva para a Líder

KIT BLOGUEIRA

Através da parceira da 

Natura com o site 

PontoStopStore, a 

Líder de Negócios 

Natura pode adquirir 

um Kit Blogueira

exclusivo, com um 

preço superespecial.

Seu negócio mais digital

Imagens meramente ilustrativas. Não acompanha o celular.

Acesse: https://pontostopstore.com.br/seunegocio

Toda a logística é realizada pelo site parceiro. Aplicável apenas uma 

vez por CPF, apenas para Líderes de Negócios. Produtos disponíveis 

para compra enquanto durarem os estoques.

Essa é a oportunidade para potencializar o 

negócio e fazer lives e fotos ainda mais 

incríveis para as redes sociais.

O Kit conta com: 

 Ring light com tripé 

de mesa, com 

suporte de celular

 Microfone com plug

de celular

https://pontostopstore.com.br/seunegocio
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O ciclo 08 é recheado de 

oportunidades de presentear. 

Por isso, é importante reforçar a 

iniciativa Embrulha Pra Presente!

A Consultora 

divulga os 

presentes no

Espaço Digital

O cliente escreve 

uma mensagem 

personalizada

que será aplicada 

no cartão

Espaço Digital
Vantagens para

A CONSULTORA

 Maior produtividade 

com estoque mínimo

 Crescimento exponencial, 

podendo atingir mais 

clientes

 Segurança e praticidade 

nos meios de pagamento

Vantagens para 

O CLIENTE

 Atendimento personalizado 

e apoio de Consultora 

especializada 

 Rapidez e segurança

na entrega

 Oportunidades exclusivas

 Condições de pagamento 

facilitadas

O cliente compra 

no site e pode 

escolher a opção 

“embrulha pra 

presente”



Conquiste vendas pela 
internet
Atualmente, intimidade, relacionamento e proximidade 

geram identificação e prosperidade para negócios digitais. 

Para alcançar resultados sustentáveis, 

é preciso estar presente e se destacar.

Possibilidade de 

crescimento do setor 

em vendas também 

no digital

Ferramentas para 

facilitar

o diálogo com

o cliente

Maior 

rentabilidade

Empoderamento

e autonomia digital 

com Revista 

Interativa

Alcance da 

marca Natura 

em diferentes 

públicos

Aprimoramento 

do contato com 

o cliente, mesmo 

a distância

Alinhamento em 

relação às novas 

tendências de 

compras

Maior sucesso 

para a rede

Ganho de 

tempo na hora 

de vender 

Maior 

comodidade 

e segurança



Potencialize as vendas 
pela internet

No Espaço Digital da Consultora, a Minha Divulgação ajuda a 

engajar as redes sociais. Assim, ela pode mesclar conteúdos 

disponíveis e dar um toque de personalidade para fortalecer 

ainda mais o relacionamento com o cliente. 

Ela cria peças 

exclusivas 

para produtos 

na ferramenta 

Crie Seus 

Posts

Vincula

o post ao 

link do seu 

Espaço 

Digital

Compartilha 

nas suas 

redes sociais

Potencializa 

as vendas e 

leva o cliente 

direto ao 

carrinho 

de compras

1 2 3 4
Com o Embrulha 

Pra Presente, ela 

reforça que o cliente 

pode enviar presentes 

em embalagens 

especiais

5

Aproveite o Dia dos Namorados para ajudar seu grupo a 
otimizar tempo e conquistar autoridade nas redes sociais. 



só pra
você,

Confira nossa sugestão de roteiro

Com índice alto em chamadas no Atendimento, é cada vez mais importante 

cascatear as informações sobre o tema Natura Pay especialmente para Líderes 

de Negócios na Reunião de Negócios. 

Contamos com seu apoio para abordar o tema Natura Pay e engajar a 

rede. No ciclo 08, estamos focando em:

- Como depositar na conta Natura Pay;

- Como fazer uma compra na internet?

Veja as telas a seguir!

Por que abordar Natura Pay? 



Natura Pay |  Como depositar na conta Natura Pay?

NÃO TEM CUSTO E É ILIMITADO!

Com o boleto!
É mais uma forma de receber as vendas

e gerenciar os ganhos em um único lugar.

Bem fácil: é só gerar o boleto e enviar para

o cliente que quiser transferir para a conta

Natura Pay! 

Mais uma comodidade para o negócio dela.

4
Clica em COPIAR 

CÓDIGO ou em 

compartilhar, 

e envia por 

mensagem 

para o cliente 

pagar

2
Seleciona 
DEPÓSITO 

VIA BOLETO

3
Consultora 
GERA UM 

BOLETO 

no valor 

que deseja

1
Consultora 

clica em 
ADICIONAR 

DINHEIRO

BAIXE AGORA NO SEU 

CELULAR E COMECE A USAR!

Android:

https://play.google.com/store/apps/details?

id=net.natura.pay&hl=pt_BR&gl=US

IOS:

https://apps.apple.com/br/

app/natura-pay/id1521558103

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Dnet.natura.pay%26hl%3Dpt_BR%26gl%3DUS&data=04|01|carolandradegomes@natura.net|9ec786704cdc4e8bd24a08d8e4cf682b|b9203540bfb147a29e2bd73ec0debf49|0|0|637510927075595212|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=UreUZwl%2BIqxleoZtmLoZq76gK6vO5vvNOsqy22elDpo%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Dnet.natura.pay%26hl%3Dpt_BR%26gl%3DUS&data=04|01|carolandradegomes@natura.net|9ec786704cdc4e8bd24a08d8e4cf682b|b9203540bfb147a29e2bd73ec0debf49|0|0|637510927075595212|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=UreUZwl%2BIqxleoZtmLoZq76gK6vO5vvNOsqy22elDpo%3D&reserved=0
https://apps.apple.com/br/app/natura-pay/id1521558103
https://apps.apple.com/br/app/natura-pay/id1521558103


Como fazer uma 
compra na internet?

Com o cartão virtual!
É simples e superseguro! 

A Consultora pode realizar 

compras pela internet, 

utilizando o saldo da conta 

Natura Pay inclusive no 

Capta, em aplicativos de 

deliveries, transportes e 

muito mais! Mais 

praticidade para

o dia a dia dela.

Consultora acessa 

o Natura Pay

Gera um cartão virtual

Realiza o pagamento ou se 

cadastra em aplicativos

Pronto! 

O valor será descontado 

da conta Natura Pay

TER TUDO ISSO NUM SÓ LUGAR 

AJUDA A CONSULTORA A TER UM 

MELHOR BALANÇO DOS GASTOS.

Natura Pay |  Como fazer uma compra na internet?



JORNADA APAIXONANTE

CICLO 08
As pesquisas de presentes

começam mais cedo para o Dia 

dos Namorados. Quanto antes 

a Consultora preparar o estoque 

e começar a divulgar seus presentes, 

mais chances de sucesso.

COMO?
Incentivar a Consultora a fazer seu 

estoque e já começar a divulgar os 

seus presentes com as ferramentas 

disponíveis na Minha Divulgação. 

A Consultora pode completar 

o estoque com novos 

presentes e vender ainda 

mais para quem deixou para 

última hora.

COMO?

É o momento de a Consultora 

estar preparada para vendas 

de última hora, para todas as 

possibilidades de fechar 

vendas com a Revista 

Interativa. E, para isso, ela 

conta com o Parceiro da 

Consultora.

CICLO 09

E TEM MAIS!
Durante todo o período, 

a Consultora pode aproveitar 

as melhores condições 

comerciais para construir o 

estoque de presentes para 

vender

com outros motivos.

Conheça os caminhos da Consultora para uma estratégia vencedora

Após o Dia dos Namorados, 

a Consultora pode vender os 

presentes que restaram para 

outros motivos e lucrar 

muito!

CICLO 10



Planejamento 
de compra1

A Consultora 

define as 

estratégias

e analisa as 

oportunidades do 

ciclo, assim como 

datas 

presenteáveis.

PREPARANDO 

SEU ESTOQUE

ESPECIAL PRESENTES

FERRAMENTA

CONSULTORIA – COMUNICAÇÃO – RELACIONAMENTO

2

Divulga o seu 

negócio e

amplia sua carteira 

de clientes.

ESPELHO VIRTUAL

MINHA DIVULGAÇÃO

AMOSTRAS E 
EXPERIMENTAÇÃO

REVISTA 

ESPAÇO NATURA

REVISTA INTERATIVA

FERRAMENTAS

Gerar 
desejo 
e intenção
de compra



Transação 
de venda

3

Experiência de 

venda adequada 

às necessidades 

da Consultora e

de seus clientes.

COMPRA ASSISTIDA

ESPECIAL PRESENTES

FERRAMENTAS

COMPRA DIRETA

PELO CLIENTE

ESPAÇO DIGITAL

Finalização 
e pagamento

4

A Consultora 

explora várias 

opções de 

entrega e 

pagamento 

disponíveis.

NATURA PAY

FERRAMENTA

CONSULTORIA – COMUNICAÇÃO – RELACIONAMENTO

PARCEIRO DA 

CONSULTORA

NATURA ENTREGA



CONSULTORIA – COMUNICAÇÃO – RELACIONAMENTO

EXPERIÊNCIA DE COMPRA ASSISTIDA

EXPERIÊNCIA DE COMPRA DIRETA PELO CLIENTE 

CHECKOUT 

REVISTA 

INTERATIVA

ESPAÇO 

DIGITAL

REDES 

SOCIAIS

LISTA DE 

PEDIDOS 

REVISTA 

INTERATIVA

WHATSAPP

OPÇÕES DE 

PAGAMENTO:

• Natura Pay (link 

de pagamento e 

transferência 

bancária)

• Dinheiro

• Maquininha 

de cartão

• Outras

OPÇÕES DE 

PAGAMENTO:

• Todas as 

disponíveis no 

Espaço Digital

• Consultora 

recebe direto na 

sua conta 

Natura Pay

Consultora 
de Beleza 

Natura

Definição de 

acordo com seu 

planejamento

ENTREGA 

CONSULTORA

ESTOQUE 

E ENTREGA 

NATURA

Compra planejada 
(Estoque Consultora)

Item de última hora 
(Estoque Natura)

Capta/Especial 
Presentes 

Leque de Opções

Parceiro da 
Consultora

Natura Entrega

COMPRA 

POR VOZ 

NATURA

Como o 
cliente

deseja ser 
atendido?

LOGIN
ENDEREÇO 

DE ENTREGA

MÉTODO DE 

PAGAMENTO321

DESTAQUES:
• Evolução da experiência no App e facilidades de navegação

• É Pra Presente



CICLO 08

REUNIÃO DE ESTRATÉGIA

Treinamentos
do ciclo 08



TREINAMENTOS

A trilha de maquiagem terá uma atualização, 

de olho no novo conceito e direcionamento 

de Una. Essa trilha traz a Consultora de Beleza 

Natura Amanda Viana. Ela explica os diferenciais da 

marca, como direcionar uma consultoria 

em maquiagem e o impacto que essa categoria 

pode gerar no seu negócio.

https://appconsultoria.natura.com.br/

training/X3wZ

Tutorial Core Beauty com 

foco na maquiagem 

da coleção Una Infinito. 

Além disso, traz uma 

convidada especial 

apresentando os produtos 

em destaque do ciclo 08 

de Natura Una, Chronos e 

Lumina. 

https://consultoria.

natura.com.br/webfv/

training/categories/

2222

Nas plataformas digitais do ciclo 08

Tutoriais | Core Beauty

Trilha de 

Maquiagem 

| Una

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://appconsultoria.natura.com.br/training/X3wZ&data=04|01|carolandradegomes@natura.net|7e0b29ab75b34bf3674e08d8dfe68d7b|b9203540bfb147a29e2bd73ec0debf49|0|0|637505528588252410|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=LfW6Hlrq5IfyZEbr97TO9C1ZQbk88Qf11ZVY4l73vF4%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://appconsultoria.natura.com.br/training/X3wZ&data=04|01|carolandradegomes@natura.net|7e0b29ab75b34bf3674e08d8dfe68d7b|b9203540bfb147a29e2bd73ec0debf49|0|0|637505528588252410|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=LfW6Hlrq5IfyZEbr97TO9C1ZQbk88Qf11ZVY4l73vF4%3D&reserved=0


CICLO 08

REUNIÃO DE ESTRATÉGIACampanhas



A Campanha Viagem 

Perfumada continua com 

foco no prêmio final, uma 

viagem para Portugal!

Válido para 

Consultoras e Líderes

CICLOS 01 AO 10

VIAGENS INTERNACIONAIS 
Lisboa | Portugal

Líderes e Consultoras ainda têm chances de conquistar 

prêmios incríveis ao investir em produtos de Perfumaria!

Todos os detalhes e pré-requisitos da campanha estão disponíveis em:

H T T P S : / / W W W . N A T U R A R E C O N H E C E . C O M . B R / V I A G E M P E R F U M A D A 2 0 2 1

Inserir perfumes que valem gotas 
em dobro no ciclo 08

Beijo de humor fem
Beijo de humor masc

Usar como referencia print da 
Minha Natura do ciclo 08 (incluir 
as gotas em dobro - 28)

Neste ciclo, 

Beijo de Humor 

feminino e 

masculino 

valem gotas em 

dobro

Para o restante de Perfumaria, cada ponto vale 1 gota na Campanha.

https://www.naturareconhece.com.br/VIAGEMPERFUMADA2021


Destaques é o programa que reconhece Líderes e Consultoras que mais se 

destacam na Natura, seja pelo comportamento empreendedor, pelo

desempenho acima da média ou por sua história de superação.

Para concorrer*:

Incentive sua rede a ser um Destaque Natura!

Saiba mais sobre outras oportunidades de pontos em dobro para o programa no site: 

www.naturareconhece.com.br/destaques2021

Mínimo de um ano 

como Consultora na 

abertura do 

programa

Ser uma Consultora dos 

níveis Prata, Ouro ou 

Diamante na abertura do 

ciclo 01/2021

Estar com cadastro ativo

no momento da abertura 

do programa

e no reconhecimento

Incentive a rede para aproveitar o Dia dos Namorados para acumular pontos em dobro nas vendas no digital!

*Para concorrer no papel de Líder de Negócio, basta estar ativa e dar aceite de participação no hotsite do programa

http://www.naturareconhece.com.br/destaques2021


Período: ciclos 01 ao 20

Prêmio Equipe

RECEITA
(peso 50%) 

ATIVAS
(peso 50%) 

ESPAÇO DIGITAL EM VENDAS
bônus (1 ponto)

O bônus valerá 1 ponto no ranking equipe.

E será aplicado em dois momentos da campanha.

Ciclo 10, com 0,5 ponto (para aplicar esse ponto é necessário cumprir 7 ciclos de 10).

Ciclo 20, com 0,5 ponto (para aplicar esse ponto é necessário cumprir 7 ciclos de 10).

Indicadores:



CICLO 08

REUNIÃO DE ESTRATÉGIA

Planejamento
de rotina



O que vem por aí...
Focos por ciclo

Principal ciclo 

de Namorados

CICLO 10
3 semanas

• Capa: Tododia 

Cereja e Avelã

• Outras novidades: 

Essencial Oud 

Vanilla

• Rituais Digitais:

- Natura Com 

Você

- Consultoria 

de Negócios

CICLO 11
2 semanas

• Capa: Natura 

Homem Tato

• Outras novidades: 

Presentes para 

o Dia dos Pais

• Rituais Digitais:

- Natura Com Você

- Consultoria 

de Negócios 

- Evento de 

Lançamento 

antecipado 

Dia dos Pais

CICLO 12
3 semanas

• Capa: Dia dos 

Pais

• Outras novidades: 

Ilía Ser e Dia do 

Batom (Faces)

• Rituais Digitais:

- Natura Com 

Você Especial 

Dia dos Pais

- Consultoria 

de Negócios 

Especial Dia 

dos Pais

CICLO 08
2 semanas

• Capa: Casal Beijo 

de Humor

• Outras novidades: 

Presente Tododia

e Una Infinito 

• Rituais Digitais:

- Evento de 

Lançamento 

Dia dos 

Namorados 

- Consultoria 

de Negócios

CICLO 09
3 semanas

• Capa: Essencial 

Oud Pimenta

• Outras novidades: 

Tododia Ameixa 

e Flor de Baunilha e 

Coleção do Amor 

Faces

• Rituais Digitais:

- Natura

Com Você

- Consultoria 

de Negócios

- Live com 

Cida Franco

Ciclo complementar 

de Namorados




