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O Jardim Botânico de Curitiba, um dos pontos turísticos mais freqüentes nos 
cartões postais da capital paranaense, tornou-se cenário para as duas maiores 
perfumarias do país. Uma delas, O Boticário, está presente no local desde 1991, 
ano da inauguração - uma placa de bronze na entrada da estufa de 500 metros 
quadrados informa que a obra contou com o apoio da empresa, cuja história 
começou no centro da cidade. A discreta placa está hoje escondida por trás dos 
tapumes da paulista Natura, que está investindo cerca de R$ 1 milhão na reforma 
do local. 
 
A prefeitura abriu licitação para chamar os interessados na revitalização do parque, 
que deverá ser concluída até março, quando o município sediará dois eventos da 
Organização das Nações Unidas (ONU): a 3ª Reunião das Partes do Protocolo de 
Cartagena sobre Biossegurança (MOP3) e a 8ª Reunião da Conferência das Partes 
da Convenção sobre Diversidade Biológica (COP8). Esses encontros também 
contarão com o apoio de ambas as empresas. 
 
O diretor geral de operações Brasil da Natura, Fernando Pantaleão, informa que a 
empresa está reforçando sua atuação no Sul do país, mas não tinha a intenção de 
realizar esse tipo de ação em Curitiba. "Foi uma coincidência. O Jardim Botânico era 
uma excelente oportunidade", diz o executivo. Esse investimento, segundo ele, é 
uma das ações institucionais de peso programadas para 2006. 
 
O diretor de responsabilidade social do Boticário, Miguel Milano, conta que foi 
procurado para participar do processo de escolha da empresa que reformaria e 
adotaria o Botânico por um ano, mas optou por ficar de fora do processo. "Temos 
projetos em conjunto com a prefeitura, mas cuidamos para que responsabilidade 
social e investimento social privado não substituam o Estado", diz. 
 
A placa do Boticário deverá continuar no parque, mas a concorrente paulista 
ganhará mais espaço depois de retirados os tapumes. A Natura colocará sua marca 
na sinalização que orientará os visitantes e poderá associar sua imagem à do 
Jardim Botânico, que receberá ainda um novo sistema de irrigação. 
 
A Natura também fará a manutenção do local por um ano, com uma equipe de 12 
pessoas, entre jardineiros, roçadores e outros profissionais. Nesse período, fará o 
plantio de 125 mil mudas adequadas às estações do ano. 
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