
Natura envolve seu canal de vendas em campanha pelo voto responsável  

Objetivo é difundir para suas mais de 660 mil consultoras a importância da participação do 
cidadão, que começa com o voto e continua com o seu envolvimento permanente. 

A Natura vai envolver suas mais de 660 mil consultoras e seus 6 mil colaboradores na 
campanha “Plante seu voto com responsabilidade e colha um Brasil melhor”, de incentivo ao 
voto responsável. Em sua segunda edição, a iniciativa tem como objetivo transmitir a 
mensagem de que a participação democrática não se encerra no voto: é preciso acompanhar, 
opinar, cobrar e participar dos resultados. 

A proposta é estimular as consultoras e colaboradores a buscarem informações sobre 
candidatos e propostas antes das eleições, mas, principalmente, contribuir para formar a 
cultura de uma democracia participativa, em que os cidadãos estejam próximos aos 
administradores das cidades, participando ativamente dos fóruns destinados à sociedade civil 
organizada. 

No site (www.natura.net/votoresponsavel) estarão relacionados os critérios básicos para 
escolha dos candidatos, conceitos de democracia, cidadania, história das eleições no Brasil, a 
função de cada um dos cargos em disputa, dicas para acompanhar os trabalhos dos eleitos, 
além de formas de participação do cidadão. 

As consultoras e colaboradores já começaram a receber informações sobre a campanha, por 
meio material impresso, vídeos e orientações para encontros presenciais. 

Idealizada pelo Movimento Natura, programa responsável pelas ações sociais e ambientais 
para a força de vendas da empresa e consultoras em todo Brasil, a campanha pelo voto 
responsável é suprapartidária. A companhia não pretende interferir de nenhuma forma em 
posicionamentos e convicções políticas. 

“Queremos conscientizar que somos co-responsáveis. Essa responsabilidade começa no voto, 
mas não termina aí. A cidade que todos desejamos precisa ser construída por todos nós, o 
tempo todo”, afirma Susy Yoshimura, gerente de Marketing de Relacionamento e responsável 
pelo Movimento Natura. 

A campanha foi desenvolvida pelo Movimento Natura em parceria com o Instituto Ágora em 
Defesa do Eleitor e da Democracia, como já ocorreu nas eleições de 2006. A entidade orienta e 
estimula a participação ativa do eleitor no processo eleitoral, fornece ferramentas para o 
acompanhamento de mandatos e na cobrança dos governantes. 

O Movimento Natura tem como objetivo conscientizar e mobilizar as consultoras para serem 
agentes de transformação social, cidadãs ativas que compartilham das mesmas crenças e 
atitudes. O movimento é guiado pelo princípio de que todos podem, por meio de pequenas 
atitudes, contribuir para essa construção. 

Além da ação pelo voto responsável, outro exemplo do trabalho desenvolvido pelo Movimento 
Natura é a contribuição das consultoras na identificação e incentivo às pessoas que não 
concluíram o ensino fundamental a voltar para a escola. 

Desde 2005, as consultoras levaram mais de 170 mil pessoas de volta à escola. “Nosso esforço 
é de sensibilizar, orientar e fornecer ferramentas. Mas o que faz a diferença é a própria 
pessoa. É o querer agir, interferir, fazer a sua parte. E essa vontade pode ser despertada para 
diversos temas: educação, inclusão social, meio ambiente e o voto responsável”, completa 
Susy. 



Sobre a Natura 

Criada em 1969 a partir de um laboratório e uma pequena loja em São Paulo, a Natura é a 
maior fabricante brasileira de cosméticos e produtos de higiene e beleza e líder no setor de 
venda direta. Com mais de 5.900 colaboradores, a empresa registrou receita bruta de R$ 4,3 
bilhões no ano de 2007, um crescimento de 10,6% em relação ao ano anterior. A Natura está 
presente no Brasil, Argentina, Peru, Chile, México, Venezuela, Colômbia, Bolívia e França – 
onde mantém uma loja e um centro-satélite de pesquisa e tecnologia. Sua força de vendas é 
formada por 761,9 mil consultores, sendo 660,3 mil no Brasil e 101,6 mil no exterior. 
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