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C O M U N I D A D E 

ACOLHENDO PESSOAS 
PROGRAMAS REALIZADOS EM COMUNIDADES CARENTES QUE VISAM 

TREINAMENTO E P R O F I S S I O N A L I Z A Ç Ã O DESTACARAM A NATURA 
QUANDO SE TRATA DE R E L A Ç Õ E S COM A COMUNIDADE 

DA REDAÇÃO 

Dentro dos conceitos de sustentabilidade 
e governança corporativa, as ações em 
comunidade são muito valorizadas. 

Empresas que buscam atuar diretamente com a 
população das áreas onde estão inseridas, com 
programas educacionais e profissionalizantes, 
por exemplo, costumam ser bem-vistos pelo 
mercado e pelos consumidores, além de conta
rem com os moradores como grandes aliados. 

A Natura, campeã do quinto ranking "As 
Empresas mais Sustentáveis Segundo a Mídia", 
foi destaque no assunto "comunidade", graças a 
uma série de programas que vem desenvolven
do, os quais envolvem não só suas consultoras 
em diversas cidades do Brasil como as incenti
vam a trabalhar em prol de suas comunidades. 
Trata-se do "Programa Acolher". 

"A empresa de cosméticos chega ao topo pelo 
sucesso e pela expansão dos seus investimentos 
na região Norte do país e pelo trabalho com as 
comunidades. Ela entra na Amazônia explorando 

de maneira correta as riquezas da floresta e no 
Rio de Janeiro faz seleção e treinamento de 
revendedoras para levarem os produtos de porta 
em porta, como na Rocinha. As matérias publi
cadas na Revista Exame e no jornal O Globo 
apontam isso", afirma a PR Newswire. 

Outras ações também destacam a relação da 
empresa com a comunidade. Tendas são monta
das com apoio de organizações não governa
mentais, onde são ministradas aulas e treina
mentos sobre temas diversos. No Complexo do 
Alemão, por exemplo, junto com a AfroReggae, 
já foram oferecidas oficinas de dança, circo e 
percussão para crianças e para os adultos, ofici
nas de automaquiagem e de massagem para as 
mãos, comandadas pelas colaboradoras da 
Natura, além de espaços de experimentação de 
produtos e informações de como se tornar um 
consultor da empresa. Já na comunidade da 
Rocinha, a seleção e a capacitação de vendedoras 
porta a porta são os focos da empresa. 

Outros projetos do "Movimento Natura" que 
podem ser citados são: "Água de,Viver" (monito
ramento da qualidade da água), "Canta Brasil" 
(aulas de dança e musicalização), "Gol de Letra" 
(educação de crianças e jovens), "Mulheres da 
paz" (Capacitação de líderes comunitárias), 
"Reciclagem", entre outros, que acumulam deze
nas de parceiros pelo Brasil. Todas essas inicia
tivas contribuíram para que a empresa alcançasse 
a visibilidade entre os veículos de imprensa. 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 25, n. 281, p. 58, ago. 2012.




