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a Natura 





Após uma 

reflexão e 

revisão 

estratégica 



Inspirados por nossa Essência  

e com a proximidade que temos  

com a natureza, a ciência e a 

tecnologia, nos propomos a ampliar e 

mobilizar nossa rede de relações 

em busca de soluções criativas  

que promovam uma vida com  

beleza, prazer e sustentabilidade, 

ao mesmo tempo. 



Como nosso RH está 

organizado 



BUSINESS PARTNER 
ÁREAS 

CORPORATIVAS 

csc 

Adotamos o modelo de CSC para 
nossa operação 



ESTRUTURA E ESCOPO 
 

VISÃO DE NEGÓCIO DA ÁREA 
 

 

 

Assegurar o cumprimento da legislação 

trabalhista, normas e políticas de RH 

Contribuir para que a Natura seja uma referência 

na relação que mantém com  seus colaboradores, 

através da prática de processos sustentáveis que 

permitam a evolução e produtividade da operação. 

Praticar a Cultura de Serviços buscando, através 

da nossa essência, a excelência no atendimento  

aos clientes. 

A Administração de Recursos 

Humanos na CSC atua em três 

frentes:  Coordenação de Serviços 

de RH, de Administração de Pessoal 

e Projetos. 



Revisao da estrutura 

Organizacional 

Revisao e automatização. 

de processos em busca de 

oportunidades 

A busca pela eficiência 

Internalização de 

algumas estruturas 
Renegociação de contratos 

com fornecedores 



Revisão da estrutura Organizacional 

• Identificação de sobreposições, 

processos e pessoas 

• Revisao e otimização de processo 

• Benchmark de estruturas 



Revisão e automatização de processos em 
busca de oportunidades. 
 
Exemplos: 

– Recrutamento e seleção 

– Gestão de desempenho 

– Indicadores de pessoal 



— Governança especifica para compras 

— Novas concorrências 

— Ampliação da vigência 

— Contratação de serviços integrados 

Renegociação de contratos com 
fornecedores 



– Jurídico 

– Tecnologia Digital 

– Recrutamento e Seleção 

Internalização de algumas estruturas 



Jurídico 

_Financeira:  Economia de ~1 MM/ano 

_Sentimento de maior pertencimento por parte dos 

integrantes  

_Plano de carreira estruturado com a identificação de 

sucessores em todas as gerências 

_Efetiva transversalidade na Diretoria Jurídica 

_Confidencialidade / Retenção de Informação 

_Redução de Turnover 

 

Antes: 

_Contratados: 32 

_Internos Natura:19 

_Total: 51 

Depois 

_Contratados: 26 

_Internos Natura:19 

_Total: 45 



Tecnologia 
digital 
_Melhorar a qualidade de serviços prestados pela TD, 

retendo o conhecimento e otimizando as despesas 

operacionais, alinhado com a estratégia da Natura. 

_Otimização das atividades 

_Previsão de redução dos custos em 5 anos em R$62MM 

 

Antes: 

Total equipe própria + 

PJ:212 

Depois 

Total equipe própria: 185 



_Ganho financeiro no business case no comparativo 

entre custo de manutenção da equipe terceira  

_Especialização da equipe para promover evolução  

_Velocidade na execução com otimização dos SLAs 

_Especialização da equipe e retenção de 

conhecimento 

_Qtd: 7 ao longo do tempo, equipe chegou a ser 

50% terceira, hoje é 100% própria 

Recrutamento e 
Seleção 



Obrigada! 
 

Katia Moraes 
Talent Managent e People Analytics 



AGENDA E CONTEÚDO 

Comitê de Gestão de Pessoas - Outsourcing no RH | Construindo parcerias de sucesso 
 
O outsourcing de Recursos Humanos vai muito além de automatizar processos e reduzir custos. A necessidade de dedicar-se a 
tarefas estratégicas, tem feito com que atividades operacionais da área, sejam assumidas por terceiros. Porém, para que isso 
aconteça de forma efetiva, é preciso contar com parceiros capazes de entender as necessidades, princípios e valores da organização, 
além de, diante do momento econômico, possibilitar a renegociação de contratos e atender ao aumento de exigência por 
produtividade. Executivos debatem práticas de terceirização diante do cenário atual. 
 
 

Outsourcing no RH | Construindo parcerias de sucesso 
 
08h00 - Welcome Coffee 
08h30 - Abertura Amcham 
08h40 - Momento para a troca de experiências 
09h00 - Apresentação 
10h00 - Espaço aberto para perguntas e debate 
10h30 - Encerramento 



Katia Moraes Rodrigues 
Gerente de RH Senior na Natura 

Mais de 15 anos de atuação em RH de empresas de grande porte e diferentes 

segmentos, especialmente em People Analytics (MIS), Talent management, 

Engajamento, Change Management, Remuneração, Saúde, Planejamento Estratégico 

e Business Partner. 

Atualmente lidera na Natura as áreas de Talent Management, People Analytics  e 

Planejamento estratégico. 

 

Sua experiência anterior foi como Superintendente de RH no Banco Santander, onde 

permaneceu por 14 anos. 

 

Formada em Direito, com cursos de extensão pela FGV, FIA, ISE e certificada como 

Coach pelo ICI. 


