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FATO RELEVANTE
Natura Cosméticos S.A. (“Companhia” ou “Natura”), nos termos do art. 157, §4º, da Lei 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”), e da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358/02”),
vem comunicar e esclarecer a seus acionistas e ao mercado em geral acerca das informações publicadas
hoje no artigo “Avon, After Breakup, Explores Deal That Would Put It Back Together” (Avon, Após
Separação, Explora Negócio Que a Colocaria Junta Novamente) na edição online do Wall Street
Journal, reproduzido por outros veículos de comunicação, bem como em resposta à solicitação de
esclarecimentos recebida da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, por meio do Ofício 142/2019-SAE, de 22
de março de 2019 no âmbito do Convênio de Cooperação firmado com a Comissão de Valores
Mobiliários (“Ofício”), transcrita abaixo:
“22 de março de 2019
142/2019-SAE
Natura Cosméticos S.A.
At. Sr. José Antonio de Almeida Filippo
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pela Agência Estado - Broadcast, em 22/03/2019, sob o título “DJ/Fonte: Avon
considera vender operações para Natura e ação sobe mais de 5% em NY”, consta, entre outras
informações, que as conversas envolvem um cenário no qual a Natura compraria o negócio da Avon
na América do Norte, que agora é uma empresa de capital fechado à parte, além da Avon que é
negociada em bolsa e opera ao redor do mundo.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até 25/03/2019, com a sua confirmação ou não,
bem como outras informações consideradas importantes”
A esse respeito, a Companhia confirma que vem mantendo discussões com a Avon Products, Inc. a
respeito de potencial transação envolvendo ambas as companhias. Natura não pretende fazer
comentários adicionais neste momento, porém comunicará ao mercado quando apropriado.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral atualizados sobre quaisquer novas
informações relevantes.
São Paulo, 22 de março de 2019.
JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA FILIPPO
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Natura Cosméticos S.A. (“Company” or “Natura”), in compliance with the provisions of the Brazilian
Corporate Law No. 6,404/1976 and with the provisions of the Brazilian Securities Commission
(“CVM”) Ruling No. 358/2002, hereby informs and clarifies its shareholders and the market in general
about the information published today in the article “Avon, After Breakup, Explores Deal That Would
Put It Back Together” in the online edition of the Wall Street Journal, reproduced by other media outlets,
as well as in response to the request for clarification received from B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, by
means of the Letter (Ofício) 142/2019-SAE, dated March 22, 2019, through the Cooperation
Agreement (Convênio de Cooperação) entered into with the Comissão de Valores Mobiliários (“Official
Letter”), transcribed below:
“March 22, 2019
142/2019-SAE
Natura Cosméticos S.A.
At. Sr. José Antonio de Almeida Filippo
Chief Financial and Investor Relations Officer
Ref.: Request for clarifications regarding information published in the press
Dear Sirs,
In article reproduced by “Agência Estado – Broadcast”, on March 22, 2019, with the headline
“DJ/Source: Avon considers to sell operations to Natura and stock rises more than 5% in NY”,
contains, amongst other information, that discussions involve a scenario in which Natura would buy
Avon’s businesses in North America, that now is a closely-held company apart, in addition to the Avon
that is traded on the stock exchange and operates around the world.
We request clarifications on the item indicated above, until March 25, 2019, with your confirmation or
not, as well as other information considered important”.
With this regard, the Company confirms that it has engaged in discussions with Avon Products, Inc.
concerning a potential transaction involving both companies. Natura does not intend to comment further
at this time, but will communicate to the market if and when appropriate.
The Company will keep its shareholders and the market in general updated on any new material
information.

São Paulo, March 22, 2019.
JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA FILIPPO
Chief Financial and Investor Relations Officer
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