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Para as companhias, investir em responsabilidade social é muito mais do que destinar parte 
dos recursos para ajudar a preservar a natureza e dar melhores condições de educação para a 
população. Empresas como a Natura, que integra o ISE da Bovespa desde sua criação, 
defendem que a sustentabilidade não é apenas uma das vertentes da companhia, mas sua 
filosofia.  
 
"Desde o nosso nascimento, em 1969, nos preocupamos com o desenvolvimento sustentável. 
Acreditamos que o valor e a longevidade de uma empresa estão ligados à sua capacidade de 
contribuir para a evolução da sociedade e seu desenvolvimento sustentável. Nosso modelo de 
negócio tem por base a geração de resultados econômicos em sintonia com seus reflexos na 
sociedade e no meio ambiente", disse o diretor de Assuntos Corporativos da Natura, Rodolfo 
Gutilla.  
 
A Natura lançou em 2007 o programa Carbono Neutro, para reduzir e compensar as emissões 
de gases de efeito estufa desde a extração dos recursos naturais até a disposição dos produtos 
da companhia. Gutilla avalia os resultados da ação como excelentes. Ainda no ano passado, as 
emissões de gases foram reduzidas em 7%.  
 
"Mas isto só foi possível, porque adotamos iniciativas ambientalmente responsáveis ao longo 
dos anos, como a vegetalização das nossas linhas de produtos, em substituição aos insumos 
de origem animal e mineral. Queremos que nossos produtos sejam um veículo para a 
sustentabilidade. Por isso, dirigimos esforços no sentido de potencializar os benefícios sociais 
para as comunidades envolvidas. Outras iniciativas neste sentido foram a substituição do 
álcool convencional pelo álcool orgânico nos produtos de perfumaria e a adoção da tabela 
ambiental nos rótulos e nas embalagens de lançamentos." 
 
De acordo com o executivo, todos os funcionários da Natura são estimulados a participar dos 
projetos. "Acreditamos nas relações humanas como grande expressão da vida. Nossos 
consultores, por exemplo, foram fundamentais para o sucesso do programa Crer para Ver. 
Através de uma linha de produtos de mesmo nome, que faz parte do nosso catálogo, 
levantamos recursos para investimento na educação pública do país. Esses produtos são 
vendidos voluntariamente pelos consultores. Eles também conseguiram identificar, em seus 
círculos de relacionamento, pessoas que haviam abandonado a escola. E, com isso, pudemos 
ajudar mais de 100 mil pessoas a ingressar na Educação de Jovens e Adultos", comentou 
Gutilla.  
 
O diretor afirmou que a Natura busca sempre ter relação transparente com os consumidores e 
disponibiliza informações para que possam praticar o consumo consciente. Um exemplo disso, 
segundo ele, é a tabela ambiental que está disponível nas embalagens da companhia.  
 
"Nossos produtos são a maior expressão de nossa essência. Para desenvolvê-los, mobilizamos 
amplas redes sociais capazes de integrar conhecimento científico à sabedoria das comunidades 
tradicionais, promovendo, ao mesmo tempo, uso sustentável da rica biodiversidade botânica 
brasileira. Na sua produção, não utilizamos testes em animais e obedecemos as mais rigorosas 
normas de segurança internacionais. Acreditamos sim que cada vez mais o consumidor está 
atento à história da empresa por trás dos produtos que consome." 
 
Sobre a participação no ISE, Gutilla disse que a Natura faz grande esforço para se manter no 
grupo e busca criar valor para a sociedade, gerando resultados integrados nas dimensões 
econômica, social e ambiental.  
 
"É um desafio constante, porém vem ao encontro da nossa visão. Vamos crescer reforçando 
nossos compromissos com o desenvolvimento sustentável e com o modelo de negócio que não 
apenas gera, mas também compartilha com toda a sociedade resultados econômicos, sociais e 
ambientais. Foi com essa disposição que lançamos em 2007 o inovador programa Carbono 
Neutro, destinado a reduzir e a compensar nossas emissões de gases do efeito estufa. Além de 



controlar as emissões em nossas fábricas e processos, estamos reduzindo-as ao longo de toda 
a cadeia produtiva, até o descarte final dos produtos, envolvendo também nossos 
fornecedores. Para nós este é o único caminho", concluiu Gutilla. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 nov. 2008, Responsabilidade Social, 
p. C-4. 


