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PROJETO SOCIAL

chamamos de Plano Rio. São várias iniciativas. O Rio tem um grande potencial
de executar com plenitude a essência da
Natura, que é gerar transformação socioeconômica e ambiental e oportunidade de
negócios”, esclarece. Por ser uma empresa de capital aberto, a Natura não divulga
números de investimentos por projetos.

Natura investe em
comunidades cariocas
Projeto social forma consultoras e beneficiará até 500
mil pessoas de 50 localidades do Rio de Janeiro
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Crianças aprendem a tocar violino em iniciativa da Natura no Complexo do Alemão

mos fazer a ativação de marca e engajar
as pessoas, percebemos que há uma série
de aprendizados que fazem a diferença.
Não adianta vir com uma solução pronta, tem de construir com os moradores.
Dessa forma, alcançamos os resultados”,
afirma o executivo, para quem as empresas que chegam com soluções prontas alcançam um nível de engajamento baixo.
O projeto criado pela Natura para as
comunidades cariocas possibilita que
mesmo aquelas pessoas que são inadimplentes tornem-se consultoras da marca.
Assim, elas podem gerar renda dentro de
casa. A Natura entra com a capacitação,
a educação financeira e um programa
de autoestima, este em conjunto com o

AfroReggae, de quem é parceira há sete
anos. “É um pacote de soluções que trabalha o ponto de vista econômico e social,
o bem-estar e o estar bem, equilibrando
as coisas com soluções criadas por eles
mesmos”, explica Rosolino. A estratégia
se mostrou acertada e a empresa decidiu,
ainda em 2012, mais do que quadruplicar o número de comunidades atendidas.
Agora, o Natura Comunidades pode até
ser ampliado para outras praças, segundo
o diretor-regional da marca. “Mas adotamos o Rio. Além do trabalho nas comunidades, estamos participando do projeto
do Museu de Imagem e do Som, patrocinamos o Jardim Botânico, e estaremos
na Rio+20. Estamos desenvolvendo o que
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Moradoras da comunidade do Complexo do Alemão experimentam os produtos da marca
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ransformar desafios socioeconômicos
e ambientais em oportunidades de negócio. O intuito, parte da essência da Natura, está sendo colocado em prática no
Rio de Janeiro por meio do projeto Natura Comunidades, que leva ações da marca
para comunidades do Rio de Janeiro, pacificadas ou não. Atualmente, o projeto já
envolve 12 localidades, mas o objetivo é,
ainda este ano, alcançar 50 delas, beneficiando aproximadamente 500 mil pessoas. A Cidade de Deus e o Complexo do
Alemão estão entre os locais onde o projeto já está sendo desenvolvido.
“Quando vemos este público, fica clara
a chance de gerar transformação social e,
ao mesmo tempo, oportunidades de negócios, que são parte da essência da Natura.
Começamos este projeto em 2007 e temos
várias iniciativas. Entendemos como as comunidades funcionam, suas linguagens e
as necessidades locais. Acreditamos que
gera valor para a empresa fazer a transformação da sociedade através da sustentabilidade”, explica Jorge Rosolino, diretor-regional da Natura no Rio de Janeiro.
A cidade foi escolhida para receber o
projeto por ser estratégica para a empresa. O piloto desta iniciativa começou na
Cidade de Deus e foi construído em parceria com os moradores. “A gente não
vem com um modelo pronto. Tentamos
entender um pouco melhor a comunidade e desenvolvemos as ações de dentro para dentro. Quando olhamos a linguagem de comunicação, como deve-

Trabalho de campo
Para conhecer melhor as comunidades, a Natura realiza visitas, workshops,
pesquisas em profundidade e etnográficas, além de entrevistas. “Fornecemos
câmeras aos moradores e visitamos residências para mapeamento de símbolos e
significados locais. Essas ações sempre tiveram o objetivo de privilegiar a proximidade com os moradores”, explica.
No Alemão, por exemplo, a Natura instalou uma espécie de quartel-general do
projeto na Estação Itararé do Teleférico,
que passou a chamar-se Estação Itararé/Natura. A ideia é que o espaço, que
tem um valor simbólico, seja um epicentro que reverbere todas as atividades do
projeto Comunidades.
“Nosso objetivo é evoluir nosso modelo de negócio, contemplando, dentro do
próprio modelo, ganhos para a comunidade, para o desenvolvimento individual
e oportunidades para a própria Natura.
Além de dar mais oportunidades de trabalho autônomo via venda direta, também
queremos contribuir para o desenvolvimento humano e implementar um processo de reinvestimento social feito e voltado para a própria comunidade”, detalha.
Entre as iniciativas da Natura estão tendas que funcionam como espaços agregadores de diversas atividades e ponto
de encontro para trocas de experiências
realizadas em cada comunidade. A ideia
é formar agendas comuns de mobilização
e exibição de iniciativas sociais, ambientais e culturais. A empresa busca ainda
identificar, reconhecer, dar visibilidade e
apoiar as iniciativas realizadas pelas UPPs
(Unidades de Polícia Pacificadoras) que
visam construir e fortalecer um novo patamar de conexão e relacionamento com
as comunidades em que estão instaladas.
Ainda como parte desta ação, a Natura
desenvolve também o Acolher na Comunidade, com o intuito de conhecer e reconhecer as ações sociais que façam a diferença
dentro das comunidades. É um programa
para promoção do e mpreendedorismo
social que procura identificar, conectar,
apoiar tecnicamente e financeiramente e
dar visibilidade a iniciativas sociais, ambientais e culturais que visam o desenvolvimento humano das comunidades do Rio.
Oportunidade para recomeçar
É no Acolher na Comunidade que está inscrita Maria Ilza Dias da Silva, moradora do Complexo do Alemão à frente
do espaço comunitário Estrela Solidária,
no qual oferece aulas como karatê, capoeira, violão e culinária. Maria conta ainda com apoio da empresa em iniciativas
que lidera em seu espaço, como a distribuição de brindes, por exemplo. Para ela,
o Estrela Solidária é um recomeço. “Eles
estão me dando uma força. Perdi um filho no tráfico, fiquei dois anos arrasada,
no chão mesmo. Tinha três lojas e tive
de vender porque chorava em cima das
coisas. O Estrela Solidária e a Natura me
trouxeram um novo rumo, me sinto melhor. Transformei minha dor em amor”, diz
ela, que tem 49 anos e outras duas filhas.
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