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NATURA &CO HOLDING S.A. 

Companhia Aberta  
CNPJ/ME nº 32.785.497/0001-97 

NIRE nº 35300531582 
Código CVM nº 02478-3 

 
FATO RELEVANTE 

 
Divulgação de Novas Projeções sobre a Companhia e a Avon International e Revisão da 

Projeção de Sinergias resultantes da Combinação de Negócios entre a Companhia e a 
Avon International. 

 
A Natura &Co Holding S.A. (B3: NTCO3; NYSE: NTCO) (“Companhia”), em atendimento às 
disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro 
de 2002, da Instrução da CVM nº 480, de 18 de novembro de 2009, conforme alterada (“Instrução 
CVM 480”), e da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, vem informar 
aos seus acionistas e ao mercado em geral sobre a divulgação das seguintes projeções (guidance) 
relativas a determinados indicadores financeiros: 
 
(i) Projeções relativas à Companhia: 
 

• Receita Líquida Consolidada: Entre R$47 bilhões a R$49 bilhões no exercício social a 
ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. 
 

• Margem EBITDA Consolidada: Entre 14% a 16% no exercício social a ser encerrado 
em 31 de dezembro de 2023. 
 

• Índice de Endividamento Líquido Consolidado: Dívida líquida igual ou menor que 1,0 
vez o EBITDA dos 12 (doze) meses anteriores a 31 de dezembro de 2023. 

 
As projeções divulgadas acima têm como premissas o orçamento consolidado da Companhia para 
o ano corrente, bem como o plano estratégico para os exercícios sociais posteriores. Além disso, 
a Companhia considera os seguintes fatores: 
 

(a) crescimento do mercado global de cosméticos, fragrâncias e itens de cuidado pessoal;  
(b) expectativa do aumento de penetração das vendas online; 
(c) plano de transformação da Avon International suportado por investimentos na 

implantação de um novo modelo comercial, digitalização do negócio e programa de 
rejuvenescimento da marca; e 

(d) investimentos para evolução do modelo de venda direta digitalizada, inovação de 
produtos e expansão geográfica; e  

(e) todos os valores denominados em US$ consideram a taxa de câmbio de US$1,00 para 
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R$5,00. 
 
Especificamente para projeção de Margem EBITDA, a Companhia utilizou as seguintes 
premissas: 
 

(a) crescimento da receita de todos os canais de distribuição, como venda direta, lojas 
próprias, e-commerce, franquias e outros;  

(b) ganho de alavancagem operacional decorrentes do aumento da receita consolidada;  
(c) expansão da margem EBITDA a partir da expansão da Margem EBITDA da Avon 

International (conforme descrito abaixo);   
(d) o contínuo aumento da margem do (i) segmento Natura &Co Latam e, (ii) dos demais 

segmentos de negócio com base em seus respectivos planos estratégicos com foco em 
inovação e expansão dos seus canais de vendas, como por exemplo, varejo e e-commerce; 

(e) concretização da captura das sinergias decorrentes da combinação de negócios com a 
Avon (conforme descrita abaixo). 

 
Especificamente em relação à projeção quanto ao limite do índice de endividamento líquido 
(consolidado), a Companhia considerou que seu endividamento líquido de até 1,0 vez o EBITDA 
é adequado a seu perfil. É importante destacar que o cálculo da dívida líquida exclui impactos da 
Alocação do Preço de Compra (PPA) e obrigações de contratos de arrendamento mercantil 
(leasing).  
 
(ii) Projeções relativas ao segmento Avon International 

 
• Margem EBITDA em 2024: dois dígitos baixos a médios (mid-teens)em 31 de dezembro 

de 2024; e 
 

• Programa de investimentos no período compreendido entre os exercícios de 2021 a 2024 
de US$163 milhões em despesas operacionais (com base em uma taxa de câmbio de 
US$1,00 para R$5,00). 

 
As projeções divulgadas acima consideram como premissas o orçamento consolidado da 
Companhia para o ano corrente, bem como o plano estratégico para os exercícios sociais 
posteriores, bem como considera as iniciativas descritas para as projeções referentes à 
Companhia, no item (i) acima.  
 
(iii) Projeções relativas à captura de sinergias resultantes da combinação de negócios entre a 
Companhia e a Avon 
 
Adicionalmente, a Companhia revisou sua projeção de sinergias resultantes da combinação de 
negócios entre a Companhia e a Avon, restabelecida em 12 de novembro de 2020, conforme Fato 
Relevante publicado nesta mesma data. 
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Em vista do acima exposto, a Companhia espera capturar gradualmente, no período de 2020 a 
2024, sinergias operacionais estimadas entre US$350 milhões a US$450 milhões em bases 
recorrentes anuais (com base em uma taxa de câmbio de US$1,00 para R$5,00), conforme 
demonstrado no abaixo: 
 

 
O valor ora estimado não compreende os custos não recorrentes para a implementação das 
iniciativas atreladas a essas sinergias, os quais são estimados pela Companhia em 
aproximadamente US$230 milhões ao longo do mesmo período de 2020 a 2024, conforme 
demonstrado abaixo: 
 

 
 
As sinergias esperadas partem da premissa de que a Companhia conseguirá implementar com 
êxito as seguintes iniciativas, dentre outras: 
 

• Suprimentos: otimização de compras de matérias-primas, catálogos, serviços de frete, 
armazenagem, publicidade e propaganda, além de funções administrativas. Estas 
atividades deverão responder por ganhos de sinergias entre US$85 milhões a US$115 
milhões; 
 

• Manufatura e distribuição: otimização da rede centros de distribuição com redução da 
complexidade da nossa estrutura de fábricas e consolidação das atividades de transporte, 
com melhora nos níveis de serviços para as consultoras Natura e revendedoras da Avon, 
considerando, inclusive, sinergias capturadas além de Natura &Co Latam. Estas funções 
deverão gerar ganhos de sinergia entre US$100 milhões a US$125 milhões 
(anteriormente estimadas entre US$ 50 milhões e US$ 75 milhões); 
 

• Despesas administrativas: integração de áreas como tecnologia da informação, centro 
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de dados, funções administrativas em geral, entre outras. Estas atividades deverão gerar 
ganhos de sinergias entre US$75 milhões e US$90 milhões; e 
 

• Receitas Natura &Co América Latina: captura de sinergias de receitas de Natura &Co 
América Latina na faixa de US$90 milhões a US$120 milhões. 

 
As projeções são válidas até sua efetiva concretização ou até a realização de novas análises e/ou 
revisões pela administração da Companhia que identifiquem valores diversos para as projeções 
apresentadas em decorrência de alterações nas premissas utilizadas, observado que a revisão será, 
no mínimo, anual.  
 
As projeções ora apresentadas são meras estimativas da administração da Companhia, estão 
sujeitas a riscos e incertezas e de forma alguma constituem promessa de desempenho. Em caso 
de alteração relevante nestes fatores, as projeções serão revisadas. As informações sobre as 
perspectivas dos negócios, projeções e metas financeiras são meras previsões, baseadas nas 
expectativas atuais da administração em relação ao futuro da Companhia. Estas expectativas 
dependem das condições do mercado e do cenário econômico brasileiro e dos países em que 
operamos e dos setores em que atuamos. Qualquer alteração na percepção ou nos fatores acima 
descritos pode fazer com que os resultados concretos sejam diferentes das projeções apresentadas. 
 
Em função do acima exposto, a seção 11 do Formulário de Referência da Companhia será 
atualizada no prazo estabelecido na Instrução CVM 480, de modo que tal documento atualizado 
estará disponível para acesso pelo público investidor tanto por meio do site da CVM 
(http://www.cvm.gov.br) como por meio do site de relações com investidores da Companhia 
(https://ri.naturaeco.com/pt-br/). 
 
Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, 
ser interpretado como recomendação de investimento, tampouco como uma oferta para aquisição 
de quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia. 
 

São Paulo, 16 de abril de 2021. 
 

Viviane Behar de Castro 
Diretora de Relações com Investidores 

  

http://www.cvm.gov.br/
https://ri.naturaeco.com/pt-br/
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NATURA &CO HOLDING S.A. 

 
Publicly-Held Company 

CNPJ/ME No. 32.785.497/0001-97 
NIRE No. 35300531582 
CVM Code No. 02478-3 

 
MATERIAL FACT 

 
Disclosure of New Projections about the Company and Avon International as well as 

Revision of the Projection of Synergies arising from the Business Combination between 
the Company and Avon International. 

 
Natura &Co Holding S.A. (B3: NTCO3; NYSE: NTCO) (“Company”), in compliance with the 

provisions of the Brazilian Securities Commission (“CVM”) Ruling No. 358, of January 3rd, 2002, 
as amended, of CVM Ruling No. 480, of November 18, 2009, as amended (“CVM Ruling 480”), 

and of Law No. 6,404, of December 15, 1976, as amended, hereby informs its shareholders and 
the market in general about the disclosure of the following projections (guidance) regarding 
certain financial indicators: 
 
(i) Projections related to the Company 
 

• Consolidated Net Revenue: Between R$47 billion and R$49 billion in the fiscal year to 
be ended on December 31, 2023. 
 

• Consolidated EBITDA Margin: Between 14% and 16% in the fiscal year to be ended 
on December 31, 2023. 
 

• Consolidated Net Indebtedness Ratio: Net debt equal to or less than 1.0x EBITDA of 
the twelve months prior to December 31, 2023 

 
The projections disclosed above include assumptions such as the Company’s consolidated budget 

for the current year, as well as its strategic plan for the subsequent years. Furthermore, the 
Company considers the following factors: 
 

(a) growth in the global market for cosmetics, fragrances and personal care items; 
 

(b) expectation of increased penetration of online sales; 
 

(c) Avon International's transformation plan supported by investments in the implementation 
of a new commercial model, digitalization of the business and brand rejuvenation 
program;  
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(d) investments on the evolution of the digitalized direct sales model, product innovation and 

geographic expansion; and 
(e) all amounts denominated in US$ consider the exchange rate of US$ 1.00 to R$ 5.00. 

 
Specifically for the EBITDA Margin projection, the Company considered the following 
assumptions: 
 

(f) revenue growth of all distribution channels, such as, direct sales, own stores, e-commerce, 
franchises and others; 

(g) gains in operational leverage due to the increase of consolidated revenue; 
(h) expansion of the EBITDA margin, deriving from the expansion of the EBITDA margin 

of Avon International (as described below);  
(i) the continuous margin increase from (i) Natura &Co Latam segment, and (ii) other 

business segments based on their respective strategic plans with focus on innovation and 
expansion of their sales channels, such as retail and e-commerce; and 

(j) completion of the capture of synergies arising from the business combination with Avon 
(as described below). 

 
Specifically regarding the projection related to the net indebtedness ratio, the Company 
considered a ratio of up to 1.0x its EBITDA is reasonable to its business profile. The net debt 
calculation excludes impacts of Purchase Price Allocation (PPA) and leasing obligations. 

 
(ii) Projections of the Avon International segment 
 

• EBITDA Margin in 2024: mid-teens, on December 31, 2024; and 
 

• Investment program in the period between the fiscal years of 2021 and 2024 of US$163 
million in operational expenses (using a foreign exchange rate of US$1.00 to R$5.00). 

 
The projections disclosed above include assumptions such as the Company’s consolidated budget 

for the current year, as well as its strategic plan for the subsequent years, as well as the initiatives 
described for the projections related to the Company on item (i) above. 
 
(c) Projections related to the synergies arising from the business combination between the 
Company and Avon 
 
In addition, the Company reviewed its synergies projection arising from the business combination 
between the Company and Avon, which were reinstated on November 12, 2020, as per Material 
Fact published on the same date. 
 
In view of the above, the Company expects to gradually capture, during the period from 2020 to 
2024, operational synergies in the range of US$350 million to US$450 million on an annual 
recurring basis (using a foreign exchange rate of US$1.00 to R$5.00), as indicated below: 
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These estimates do not consider the one-time costs for the achievement of the initiatives related 
to such synergies, which are estimated by the Company to be approximately US$230 million over 
the same period of 2020 to 2024. 
 

 
 
The expected synergies are based on the assumption that the Company will be able to successfully 
implement the following initiatives, among others: 
 

• Sourcing: optimization of purchases of raw materials, catalogs, freight services, storage, 
advertising, as well as administrative functions. These activities are expected to account 
for synergy gains between US$85 million to US$115 million; 
 

• Manufacturing and distribution: optimization of the distribution centers network, 
reducing the complexity of our factory structure and consolidating transportation 
activities, improving service levels for Natura’s consultants and Avon representatives, 

considering, also, synergies captured aside from Natura &Co Latam. These functions are 
expected to account for synergy gains between US$100 million and US$125 million 
(previously estimated in between US$ 50 million and US$ 75 million); 
 

• Administrative expenses: integration of areas such as information technology, data 
center, administrative functions in general, among others. These activities are expected 
to account for synergy gains between US$75 million and US$90 million; and 
 

• Natura &Co Latam Revenue: revenue synergies related to Natura &Co in the range of 
US$90 million to US$120 million. 
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The projections are valid until their effective implementation or until a new analysis and/or 
reviews by our management that may alter the projections presented as a result of changes in the 
underlying assumptions. Such reviews will be carried out at least annually. 
 
The projections hereby consist of mere estimates from the Company’s management, and thus are 

subject to risks and uncertainties, and, under no circumstances, constitute a performance promise. 
In case of material change in these factors, the projections will be reviewed. The information 
about the business perspectives, projections and financial goals consist of mere predictions, based 
on the management’s current expectations regarding the future of the Company. Said expectations 
depend on market conditions and on the economic outlook in Brazil as well as in the countries 
and sectors in which we operate. Any change in the perception or in the factors described above 
may cause actual results to differ from projections presented. 
 
In light  of the above, section 11 of the Company's Reference Form will be updated within the 
period established in CVM Ruling 480, in such a way it will be made available for access by the 
investors both through CVM’s website (http://www.cvm.gov.br) and through the Company's 
investor relations website (https://ri.naturaeco.com/pt-br/). 
 
This Material Fact is merely informative and shall, under any circumstances, neither be 
interpreted as an investment recommendation, nor an offer to acquire any securities issued by the 
Company. 
 

São Paulo, April 16, 2021. 
 

Viviane Behar de Castro 
Investor Relations Officer 

 
 

http://www.cvm.gov.br/
https://ri.naturaeco.com/pt-br/

