
Natura inaugura complexo industrial sustentável na Amazônia

Instalado em área de 175 hectares no município de Benevides (PA), o projeto ecológico é
baseado em uma rede transformadora de cooperação de empresas com interesses comuns e

necessidades complementares.

A Natura, maior fabricante brasileira de cosméticos e produtos de higiene e beleza,
inaugura neste 12 de março, um complexo industrial em Benevides, município de 50 mil
habitantes localizado a 35 km de Belém (PA). Chamado de “Ecoparque”, o
empreendimento vai concentrar a produção de sabonetes e de essência e óleos fixos da

Natura, além de gerar cerca de 250 empregos diretos e indiretos.

O Ecoparque está construído às margens da rodovia PA 391 em uma área de 175
hectares, anteriormente ocupada por uma propriedade particular. O projeto tem espaço
para sediar outras empresas interessadas em compor o polo industrial, já que a Natura
ocupa somente 10% da área total. Planejado para ser um empreendimento
ecologicamente correto, o “Ecoparque” apresenta forma inovadora de atuação. O projeto
é inspirado no conceito de simbiose industrial ao conectar empresas de diferentes
segmentos de mercado, desde que tenham interesses comuns e necessidades
complementares.

“A ideia é criar uma operação verdadeiramente
compartilhada, uma rede de cooperação, em que as
indústrias instaladas em um mesmo espaço possam
trocar recursos e articular alternativas conjuntas para
gerar economia de custos com menor impacto ambiental
possível”, explica Alessandro Carlucci, presidente da
Natura.



A nova unidade fabril da Natura na Amazônia inicia atividades com capacidade de
produção de 280 milhões de barras de sabonetes e 480 toneladas de essências e
óleos fixos. Além desses produtos, o Ecoparque também absorverá a produção de
“noodles”, massa base para fabricação de sabonetes, que anteriormente era fabricada na
antiga unidade da empresa, localizada também na cidade de Benevides (PA). “O
Ecoparque nos permitirá abastecer o mercado brasileiro e internacional com produtos
100% fabricados na Amazônia”, ressalta Josie Romero, vice-presidente de Logística da
Natura.

O conceito de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente também está presente nas
instalações e estruturas do empreendimento. A Natura utilizou a tecnologia de jardins
filtrantes, que trata efluentes e condiciona lodos em estações de tratamento de esgoto
(ETEs) com intuito de transformá-los em fertilizantes ou biorremediação para
revitalização de rios e lagos. Outra forma de poupar recursos ambientais foi a
implantação de sistemas de geotermia. Tratam-se de equipamentos que captam o ar
externo e promovem troca térmica no subsolo antes de diminuir a temperatura no interior
dos edifícios.

“Também reutilizamos água da chuva e fazemos aproveitamento da ventilação e
iluminação natural das instalações. Incentivamos o uso de bicicletas e disponibilizamos
carros elétricos para facilitar a mobilidade dos colaboradores e visitantes dentro do
Ecoparque”, comenta João Paulo Ferreira, vice-presidente Comercial e de
Sustentabilidade da Natura.

O Ecoparque integra um projeto ainda maior da Natura, chamado de Programa
Amazônia. Lançado em 2011, visa unir ciência com conhecimento tradicional de
comunidades agroextrativistas para gerar produtos inovadores, oportunidades de trabalho e
renda para as famílias da região. A riqueza da biodiversidade amazônica estimulou a
Natura a desenvolver uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento que resultou na
criação de produtos em harmonia com a natureza, dentro de um modelo socioeconômico
sustentável. Os objetivos do Programa são aumentar de 11% para 30% a utilização de
matérias-primas cosméticas com origem na região, movimentar R$ 1 bilhão em recursos
próprios e beneficiar mais de 10 mil famílias agroextrativistas.

Para atingir essas metas, a Natura criou o Núcleo de Abastecimento da Biodiversidade,
que auxilia as comunidades no planejamento da demanda de insumos naturais e garante
que o extrativismo ocorra por meio de boas práticas de manejo.

“Diante dessas iniciativas, a Natura reforça suas crenças
e valores no que se refere à importância do



desenvolvimento sustentável e da inovação em rede. A inauguração do Ecoparque, junto
às outras ações que implementamos na região, agrega valor aos nossos produtos,
gera benefícios sociais, ambientais e econômicos para a população local, além de
estimular o uso racional da biodiversidade amazônica,” finaliza Alessandro Carlucci,
presidente da Natura.

Sobre a Natura
Fundada em 1969, a Natura é a maior fabricante brasileira de cosméticos e produtos de
higiene e beleza e líder no setor de venda direta no Brasil, com receita líquida anual
de R$ 7 bilhões. A empresa conta com sete mil colaboradores, que atuam nas
operações do Brasil, Argentina, Chile, México, Peru, Colômbia e França. A paixão
pelas relações fez a companhia adotar a venda direta como modelo de negócios e
atualmente reúne mais de 1,5 milhão de consultoras, que disseminam a proposta de
valor da empresa aos consumidores. A Natura acredita na inovação como um dos
pilares para o alcance de um modelo de desenvolvimento sustentável. Em 2013,
destinou R$ 181 milhões à inovação e lançou 179 itens. Esse investimento fez com que
a empresa atingisse um índice de inovação, percentual da receita proveniente de
produtos lançados entre 2012 e 2013, de 72%.
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