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Porque juntos a gente tem mais força. 

Por isso nós, do Instituto Natura, 
fazemos parte dessa grande rede 
voltada para a Educação. 

Essa rede diversa, formada por tantas 
pessoas e organizações que todos os 
dias atuam para garantir que crianças 
e jovens do Brasil frequentem escolas 
públicas de qualidade.

E que aprendam muito nessas escolas, 
para que tenham a oportunidade de 
sonhar, transformar e conquistar. 
Existir em sua plenitude. 

Essa rede que inclui também outras 
organizações do terceiro setor. Para ter 
voz mais alta e trabalhar em conjunto 
com a esfera pública e toda a sociedade. 

Essa rede que conta também com 
os recursos provenientes da venda 
dos produtos Crer Para Ver e com a 
mobilização de mais de 1,5 milhão 
de Consultoras e Consultores 
de Beleza Natura. Que vendem esses 
produtos e abrem mão de seus lucros. 

Precisamos 
falar sobre 
educação. 
Uma Educação de todos e para todos. 

Que inclua sempre crianças e 
jovens, professores e famílias, 
comunidades inteiras. 

Precisamos falar sobre Educação.   
Uma Educação pública de qualidade, 
que abre portas, amplia horizontes 
e faz do mundo um lugar mais justo, 
próspero e solidário. 

É dessa Educação que estamos 
falando. É ela que precisamos alcançar 
de forma sistêmica e grandiosa. 

Todos nós sabemos que não é um 
caminho simples, mas é preciso mudar. 

E só conseguiremos isso se  
estivermos juntos. 

Instituto Natura
Nosso manifesto

Essa rede coloca a Educação no 
centro e gira em torno dela como se 
ela fosse o nosso Sol. 

Essa Educação de todas e todos para 
todas e para todos.

Que transforma a vida de crianças, de 
jovens e famílias. Essa Educação que 
faz do mundo um lugar bonito de viver. 

Precisamos 
fazer essa 
educação 
acontecer.
 
Todos aprendemos.  
Todos ensinamos.  
Todos somos responsáveis.

Instituto Natura
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Propósito Aspiração Crenças

O mundo só será justo, 
próspero e solidário quando 
a Educação for de todos e 
para todos.

Atuar juntos para transformar 
a Educação do Brasil 
garantindo aprendizagem 
de qualidade para todas as 
crianças e jovens.

1.   Fazer junto tem mais força.
2.  Respeitamos e valorizamos 

a diversidade.
3.  É preciso ousadia 

e flexibilidade para 
alcançar resultados.

4.  As Consultoras de 
Beleza Natura formam 
uma rede que pode 
transformar o mundo.

5.  Nos indignamos quando 
crianças e jovens não têm 
oportunidade de aprender.

Instituto Natura
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que melhorem a Educação. Acreditamos 
que o governo federal, estados e mu-
nicípios são protagonistas das ações, 
tendo nós, do terceiro setor, para apoiar 
e impulsionar o que for necessário para 
a concretização de políticas e leis que 
fortaleçam a educação pública.

Ainda que seja um trabalho árduo e 
desafiador, entendemos que apenas 
juntos faremos com que todas as 
crianças e jovens tenham acesso a 
um aprendizado transformador, pos-
sibilitando que eles se tornem adultos 
protagonistas de suas histórias. 

Mesmo com os desafios impostos 
pela pandemia, conseguimos avançar 
e encontrar soluções, ao lado de 
governos e parceiros do terceiro 
setor, para o enfrentamento da nova 

David Saad 
Diretor-presidente  
do Instituto Natura

2020 foi um ano muito desafiador para 
o Instituto Natura. No mesmo ano em 
que completamos uma década e colo-
camos em prática o nosso novo plane-
jamento estratégico, também houve a 
chegada da COVID-19 e de seus im-
pactos para a Educação.

Com o novo planejamento, passamos 
a concentrar nossa atuação em quatro 
compromissos, por meio dos quais que-
remos que todas as crianças e jovens 
frequentem escolas de qualidade, que 
lhes abram portas e deem oportunida-
des para a realização de seus sonhos, 
além de oferecer às Consultoras de 
Beleza Natura possibilidades de ampliar 
o seu desenvolvimento educacional.

Todos os nossos compromissos procu-
ram unir esforços em busca de soluções 

Queremos 
que todas 
as crianças 
e jovens 
frequentem 
escolas de 
qualidade, 
que lhes abram 
portas e deem 
oportunidades 
para a 
realização de 
seus sonhos.

Mensagem do 
diretor-presidente
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realidade e para que os estudantes 
continuassem aprendendo, mesmo 
longe das salas de aula.

Passamos a dar ênfase no que podia 
ser feito a distância, como capacita-
ção de professores e das equipes das 
secretarias estaduais de educação; 
apoio para as aulas remotas e ensino 
híbrido; e a preparação da volta às 
aulas presenciais com segurança.

Integramos uma força-tarefa de 
organizações que criou a plataforma 
Aprendendo Sempre, voltada para 
escolas e famílias, com uma incrível 
curadoria de ideias e conteúdos para 
promover a aprendizagem contínua 
durante a pandemia. Também promo-
vemos seminários on-line para discutir 
os dois temas centrais da nossa 
atuação no Brasil: Alfabetização na 
idade certa e Ensino Médio Integral

Avançamos muito, mesmo em um ano 
tão conturbado. E seguimos trabalhan-
do inspirados pela nossa aspiração de 

garantir a aprendizagem de qualidade 
para todas as crianças e jovens no Brasil 
e nos países da América Hispânica onde 
a Natura tem atuação. Em 2020, chega-
mos à Argentina, ao Chile e ao México. 
E, em 2021, também teremos sedes no 
Peru e na Colômbia. Todas elas inde-
pendentes, mas unidas pelo propósito, e 
sempre financiadas pelas vendas locais 
dos produtos Crer Para Ver. 

Tudo o que temos feito nesses anos todos 
só é possível graças à venda dos produtos 
da linha Natura Crer Para Ver, que há 25 
anos destina recursos para a Educação. 

A nossa gratidão às Consultoras de 
Beleza Natura, nossas grandes finan-
ciadoras, que nos impulsionam diaria-
mente a sempre buscar o melhor para a 
Educação. E todo o reconhecimento às 
pessoas e às organizações que cami-
nham conosco. Juntos formamos uma 
rede forte e diversa que acredita que o 
mundo só será justo, próspero e solidá-
rio quando a Educação for de todas e 
todos e para todas e todos. 

Mesmo com os desafios 
impostos pela pandemia, 
conseguimos avançar nos 
nossos compromissos.

Instituto Natura
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O Instituto Natura foi criado em 2010 
com o propósito de ampliar os investi-
mentos em Educação que a Natura faz 
desde 1995 com a linha Natura Crer 
Para Ver – cujo lucro é todo investido 
nas iniciativas voltadas a essa causa.

No mesmo ano em que comple-
tamos uma década de atuação a 
favor da melhoria da Educação no 
país, a linha Natura Crer Para Ver 
completou 25 anos. 

Também, em 2020, o Instituto Natura 
abriu suas sedes locais na Argentina, 
no Chile e no México. Cada país 
conta com uma figura jurídica própria, 
financiada com os recursos locais 
de Natura Crer Para Ver, em 
modelo semelhante ao adotado 
no Brasil. Em 2021, chegaremos à 
Colômbia e ao Peru.

Por fim, mas não menos importante, 
2020 foi marcado por ser o primeiro 
ano de nosso novo planejamento estra-
tégico, no qual colocamos um grande 
foco em políticas públicas educacio-
nais, além de apoiar as Líderes e Con-
sultoras de Beleza Natura.

Por falar nelas, as Consultoras de 
Beleza Natura estão no centro 
da nossa história. 

São hoje, no Brasil, 1,3 milhão de Con-
sultoras de Beleza Natura espalhadas 
de norte a sul, que vendem os produtos 

Natura Crer Para Ver e abrem mão dos 
seus lucros, possibilitando que todo o re-
curso seja investido na melhoria da Edu-
cação de crianças e jovens brasileiros. 

Desde 1995 até hoje, mais de R$ 360 
milhões* foram investidos em iniciati-
vas de Educação, tudo graças à dedi-
cação dessa imensa rede.

Nosso imenso agradecimento às Con-
sultoras de Beleza Natura que colocam 
a Educação no centro e contribuem para 
a transformação da vida de crianças, 
jovens, famílias e toda a sociedade.

*Os valores investidos foram corrigidos 
pelo IPCA acumulado do ano do investi-
mento de 1995 até 2020.

Consuelo, 
Consultora de 
Beleza Natura (PR)

São 1,3 milhão de consultoras 
espalhadas pelo Brasil 
que vendem produtos 
Crer Para Ver sem obter lucro.

O Instituto Natura 
e o Crer Para Ver

Instituto Natura
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2018 2019 2020

25,0
28,9

37,4

Investimento 
Instituto Natura
R$ milhões

“ Me alegra demais saber 
que eu trabalho com 
uma marca em que eu 
posso vender produtos 
Crer Para Ver e que, com 
essa ação, eu posso 
ajudar crianças em todo 
o Brasil e ser ajudado.  
Eu fico muito feliz por 
fazer parte disso.”

Diogo, 
Consultor de Beleza Natura (SP)

Arrecadação 
Crer Para Ver
R$ milhões

2018

29,1

38,7

55,9

Veja as nossas demonstrações financeiras:  
bit.ly/in-demonstracoes-2020

Instituto Natura e o Crer Para Ver
Nossos Números

2019 2020

O valor arrecadado difere do investido no mesmo ano, pois o Instituto Natura considera o 
histórico dos anos anteriores e seu próprio planejamento estratégico para projetar seu 
orçamento e para fazer a gestão responsável dos recursos. O excedente segue no fundo e é 
investido nos anos seguintes. Todos os recursos são auditados.

Instituto Natura
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Instituto Natura
Estados com Parcerias 
de Apoio A Políticas 
Públicas Em Andamento

1.321.243
alunos beneficiados 

21
secretarias estaduais de educação 

com parceria com o Instituto Natura 

2.389
escolas   

953
municípios envolvidos

145.020 
consultoras de beleza Natura impactadas 

nos benefícios de educação  
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Os 4 
compromissos 
do Instituto 
Natura Brasil

Instituto Natura
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Compromisso 1
Para mudar essa realidade, o Instituto 
Natura integra a Parceria pela Alfabe-
tização em Regime de Colaboração 
(Parc) ao lado da Fundação Lemann e 
da Associação Bem Comum. Através 
dela apoiamos os estados a dese-
nharem e implementarem políticas de 
alfabetização em regime de colabo-
ração com os municípios, de forma 
a impulsionar o número de crian-
ças alfabetizadas até o 2º ano do 
Ensino Fundamental. 

Oferecemos apoio técnico para o 
desenvolvimento de materiais didáti-
cos complementares; para a formação 
de professores e gestores escolares; 
para o desenho e implementação dos 
sistemas de avaliação das crianças do 
2º ano; e para a institucionalização 
do programa por meio de leis e oferta 
de aplicação de avaliação de fluência 
censitária para todos os alunos do 
2º ano do Ensino Fundamental dos 
estados que estamos apoiando.

Alfabetização Nosso trabalho foi inspirado no Programa 
Alfabetização na Idade Certa – Paic –, 
criado pelo governo do Ceará e transfor-
mado em política pública em 2007.

Um grande marco de 2020 foi a reali-
zação do evento on-line Escrevendo o 
Amanhã, em parceria com a Fundação 
Lemann, a Associação Bem Comum, o 
Conselho Nacional de Secretários de 
Educação (Consed) e a União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime). Foi um encontro histórico 
que contou com a participação simul-
tânea de nove governadores. Também 
participaram equipes de secretarias 
estaduais e municipais de Educação, 
especialistas, professores, organiza-
ções do terceiro setor e Consultoras de 
Beleza Natura para discutir os desafios 
e avanços da alfabetização na idade 
certa em regime de colaboração.

2020 foi um ano desafiador para 
todos, mas principalmente para as 
crianças em idade de alfabetização, 
em virtude de terem pouca autonomia 
em seu processo de aprendizagem e 
especial dificuldade de se beneficiar 
do ensino remoto e híbrido. Mesmo 
assim, muitas ações foram realizadas.

No Brasil, mais da metade das crianças 
não são alfabetizadas na idade certa 
(Avaliação Nacional de Alfabetização 
2016). Isso significa que muitas delas 
terão grandes dificuldades ao longo do 
seu percurso escolar, gerando aumento 
das taxas de evasão e podendo 
chegar à idade adulta sem estarem 
aptas a ler, escrever, fazer cálculos 
matemáticos simples e interpretar 
textos com autonomia.

Queremos assegurar que 
todas as crianças sejam 
alfabetizadas até os 
sete anos de idade

Instituto Natura
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“  um mundo em 
que nossos filhos 
e nossos alunos 
possam ter 
oportunidades e 
condições iguais.”

Lígia, 
Professora, Programa Criança 
Alfabetizada (AP)
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MS crianças foram 
beneficiadas pela Parc

Alfabetização
Estados que apoiamos

597.754 
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Compromisso 2
construção de saber inclui também 
as expectativas de aprendizagem do 
Ensino Médio e o desenvolvimento 
acadêmico dos alunos.

A atuação do Instituto Natura é inspi-
rada nos resultados bem-sucedidos 
obtidos pela Política de Ensino Médio 
Integral de Pernambuco. O estudo 
“Mais integral, mais oportunidade” – 
conduzido pelo Instituto Sonho Grande 
(ISG), nosso outro parceiro nesta ini-
ciativa – mostrou que 63% dos alunos 
que concluíram o Ensino Médio Integral 
entraram na universidade, 17 pontos 
percentuais acima quando compara-
dos com os egressos do Ensino Médio 
parcial. A mesma pesquisa aponta 
que, ao ingressarem no mercado de 
trabalho, a renda desses jovens é 18% 
superior em comparação a jovens que 
cursaram o Ensino Médio parcial e que 
não existe diferença salarial quando 
comparados jovens brancos e pretos/
pardos que fizeram a escola integral.

Cada estado desenvolve o seu próprio 
projeto para aderir ao modelo de 
Ensino Médio Integral, de acordo com 

Ensino  
médio integral

a sua realidade. E a expansão das 
escolas deve priorizar regiões de maior 
vulnerabilidade social. Em 2020, 20 
estados eram apoiados pela pareceria 
entre Instituto Natura, ISG e ICE, com 
2.389 escolas de Ensino Médio Integral 
e, aproximadamente, 720 mil alunos. 

Para amplificar as vozes envolvidas 
nessa política pública, o Instituto 
Natura promoveu o Seminário Ensino 
Médio Integral em dezembro de 2020, 
que teve duração de três dias e contou 
com a presença on-line de governa-
dores, secretários estaduais de edu-
cação, especialistas e representantes 
da sociedade civil. O evento inovou, 
sendo transmitido ao vivo pelo YouTube 
para todas as escolas de Ensino Médio 
Integral do Brasil. No seminário, foram 
apresentados os estudos de impacto 
do Ensino Médio Integral na aprendi-
zagem dos alunos. Foi apresentada, 
também, uma pesquisa inédita do 
especialista Ricardo Paes de Barros 
sobre a Avaliação do Impacto do 
Ensino Médio Integral em Santa Cata-
rina. É possível conferir mais detalhes 
sobre o evento clicando aqui.

O Ensino Médio está presente na 
atuação do Instituto Natura desde 2013, 
quando passamos a apoiar as escolas 
em tempo integral da rede pública esta-
dual de São Paulo. Esse trabalho contou 
com o apoio de diversas instituições, 
incluindo o parceiro técnico Instituto 
de Corresponsabilidade pela Educação 
(ICE), que está conosco até hoje.

A política de Ensino Médio Integral 
garante o desenvolvimento pleno dos 
estudantes. Ela coloca o aluno no 
centro, construindo toda a aborda-
gem e metodologia a partir de quem 
ele é e quem ele sonha ser. Essa 

Promovemos a qualidade 
do desenvolvimento integral 
de todos os jovens

Instituto Natura
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“A escola em tempo integral 
olhou para mim e falou assim: 
‘não só Ensino Médio! O que 
é que você quer? Você quer 
ir para uma universidade? 
Você quer ser uma 
empreendedora? O que é que 
você deseja?’. Então, eu pude 
ver que realmente eu não 
desejava só o Ensino Médio, 
o meu sonho de criança era 
ser professora.”

Sinelandia, 
Estudante egressa de  
Ensino Médio Integral (PB) 

Ensino médio integral
Estados que apoiamos
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alunos matriculados no 
ensino médio integral 

723.489

2.389 escolas de 
ensino médio 
integral no brasil
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Compromisso 3

Articulação das 
agendas prioritárias 
da educação

Impulsionamos as agendas 
prioritárias da educação por 
meio da articulação com a 
esfera pública e o terceiro setor

A partir do nosso novo planejamento 
estratégico, percebemos que, para 
alcançarmos nossa aspiração, 
ou seja, para que todas as crianças 
e jovens tenham acesso a uma 
educação de qualidade, era preciso 
muito mais. Não bastava atuar 
focados apenas na Alfabetização 
e no Ensino Médio e deixar de lado 
outras prioridades tão importantes 
para a Educação que sonhamos.

Educação pública de qualidade é um 
direito fundamental e, para que isso se 
torne realidade, é necessário um olhar 
sistêmico e integrado, e uma atuação 
coordenada de todos os envolvidos, 
tanto do Estado como da sociedade civil.

Em 2018, a partir da atuação da so-
ciedade civil, diversos especialistas 
em Educação organizaram o movi-
mento “Educação Já”, uma iniciativa 

suprapartidária que elenca as grandes 
áreas prioritárias para a melhoria da 
Educação no país. São sete as prio-
ridades escolhidas, sendo que duas 
delas contemplam nossa atuação: 
Alfabetização e Ensino Médio.

Considerando este olhar sistêmico e 
a atuação de forma coordenada, nos 
unimos a organizações parceiras, que 
contribuem com o setor público na 
construção de políticas públicas es-
truturantes e robustas para o avanço 
das demais prioridades.

Em 2020, como forma de minimizar 
os danos da pandemia na aprendiza-
gem das crianças e jovens, integra-
mos uma força-tarefa composta de 
organizações do terceiro setor que, 
dentre outras ações, lançou uma pla-
taforma com uma curadoria de con-
teúdos e soluções gratuitas voltada 
para professores, gestores escola-
res, estudantes e seus familiares – 
aprendendosempre.org.

Instituto Natura
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Compromisso 4

Educação e 
mobilização 
para as líderes e 
consultoras de 
beleza Natura

Promovemos o desenvolvimento integral 
das líderes, consultoras e consultores de 
beleza Natura e a mobilização delas pela 
causa da educação

Pesquisas realizadas com Líderes e 
Consultoras de Beleza Natura indica-
ram que cerca de 70% não possuem 
conhe cimentos adequados em Edu-
cação Financeira e que 17% ainda 
vivenciam desafios de não estarem 
digitalizadas no mundo atual. Isso 
sem falar naquelas que, pelos mais 
variados motivos, não consegui ram 
concluir a Educação Básica ou, até 
mesmo, aprender a ler e escre ver 
plenamente. Precisamos garantir que 
estas, que nos possibilitam construir 
uma educação pública de qualidade 
para tantas crianças e jovens, tenham 
oportunidades de se desenvolverem 
integralmente.

Por isso, desde 2016, oferecemos 
diferentes possibilidades de educa-
ção para as Consultoras de Beleza 
Natura. Por meio de parcerias, são 
oferecidas bolsas de estudos e des-
contos em cursos técnicos e univer-
sitários, cursos de idiomas, cursos 
preparatórios tanto para a prova do 
Enem (Exame Nacional do Ensino 

Médio) como para a prova do Encceja 
(Exame Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adultos).

Em 2020, duas grandes realizações 
foram alcançadas. Uma delas foi a 
disponibilização de um fundo para 
crédito educacional, composto por 
recursos provenientes das vendas da 
linha Natura Crer Para Ver. A partir do 
acesso simplificado a esse fundo, as 
Líderes e Consultoras de Beleza Natura 
podem ter sua educação financiada, 
por meio de empréstimos realizados 
com juros zero, para cursos técnicos, 
profissionalizantes, Educação Supe-
rior e Educação Básica. Outro grande 
feito foi a criação do Plano Emergencial 
COVID-19, com a disponibilização de 
mais de 40 vídeos formativos em diver-
sos temas, todos voltados ao enfrenta-
mento da pandemia.

Uma outra forma de atuação que 
temos com as Consultoras de Beleza 
Natura é direcionada ao engajamen-
to da rede pela causa da Educação. 

Instituto Natura
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“ a minha mensagem 
para todas as 
Consultoras de 
Beleza Natura é 
que aproveitem 
essa oportunidade, 
abracem isso, 
porque a gente 
consegue transformar 
muita coisa com a 
Educação.”

Dalva, 
Líder de Negócios Natura (SP)

145 mil consultoras de beleza Natura passaram 
por alguma oportunidade de educação 
de Crer Para Ver em 2020

Afinal, é gigantesco o efeito quando 
mais de 1 milhão de mulheres prio-
rizam a Educação como maneira de 
transformar o país como um todo. 
Pensando nisso, em 2020, lançamos 
o  movimento de mobilização nacional 
#EuEscrevoEssaHistória. A ideia foi 
sensibilizar as Consultoras de Beleza 
Natura para o tema da alfabetização 
de todas as crianças brasileiras até 
os 7 anos de idade, destacando a 
atuação do Instituto Natura e o pro-
tagonismo das Líderes e Consultoras 
como agentes mobilizadoras dessa 
causa. Distribuímos às Consultoras de 
Beleza Natura mais de 850 mil exem-
plares do livro infantil “Um sonho feito 
de linhas” e coletamos mais de 150 
mil assinaturas em uma declaração 
on-line sobre a importância da alfabe-
tização até os 7 anos de idade. Poste-
riormente, a declaração foi entregue 
a diversos secretários de educação. 

154 mil consultoras assinaram a 
declaração em defesa da 
alfabetização até os 7 anos

Instituto Natura
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O Instituto Natura 
na América 
Hispânica
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O Instituto Natura iniciou o seu proces-
so de internacionalização chegando 
a três países da América Hispânica 
em 2020: Argentina, Chile e México. 
Cada país conta com uma sede própria, 
financiada com os recursos locais do 
Crer Para Ver, em modelo semelhante 
ao adotado no Brasil. Em 2021, será a 
vez do Peru e da Colômbia. 

A forma de atuação será a mesma 
do Instituto Natura no Brasil: apoio à 
implementação de políticas públicas 
transformadoras; articulação com o 
terceiro setor e o setor público para 
fomentar as agendas prioritárias da 
educação; e o desenvolvimento in-
tegral das Consultoras de Beleza 
Natura – que são mais de 700 mil. 

No entanto, em cada país, a atuação 
está sendo desenhada de acordo com a 
realidade local.  

Na Argentina, a atuação estará voltada 
à alfabetização e à transformação das 
escolas de Ensino Médio; no México, 
a ênfase será no que é chamado de 

aprendizagens fundamentais naquele 
país: alfabetização até os 8 anos (consi-
derando as mais de 40 línguas nativas) 
e matemática; no Chile, o trabalho será 
voltado ao aumento da qualidade do 
ensino nas escolas públicas, onde estão 
concentrados os piores resultados de 
aprendizagem, comparadas às escolas 
privadas, que são mais de 60% do total.

Tanto no Peru quanto na Colômbia, 
a atuação será definida a partir dos 
resultados obtidos na pesquisa sobre a 
realidade da educação local, que será 
conduzida em 2021.

México

Peru*

Colômbia*

Argentina

Chile

O Instituto Natura  
na América Hispânica

*a partir de 2021
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Para marcar o lançamento do Instituto 
Natura na América Hispânica, foi pro-
movido um grande evento em 2020, 
com o lançamento do livro As Chaves da 
Educação – um estudo comparativo que 
aborda melhorias nos sistemas edu-
cacionais na América Latina, apoiado 
pelo Instituto Natura. O evento on-line, 
que trouxe especialistas em educação, 
reuniu 1.970 pessoas de diferentes 
países para pensar em como melhorar a 
Educação na região. Uma das priorida-
des agora é coordenar esforços entre as 
organizações não governamentais que 
atuam com Educação nos cinco países.

Outro destaque do trabalho feito em 
2020 foi identificar os pontos priori-
tários para trabalhar com a formação 
das Consultoras de Beleza Natura, 
para oferecer cursos adequados às 
necessidades desse público. São eles: 
educação formal; cálculos e interpre-
tação de texto; educação financeira 
e digital; saúde e bem-estar; saúde 
mental; e cuidados com os filhos. 

Em 2020, foi a primeira vez que recur-
sos da linha Natura Crer Para Ver dos 
países da América Hispânica foram di-
recionados para o desenvolvimento das 
consultoras que atuam nesses locais. 
Ao longo do ano, 45 mil consultoras 
passaram por algum curso oferecido 
pelo Instituto Natura na América Hispâ-
nica. A meta para 2021 é alcançar 60 
mil consultoras. Uma das ações será 
oferecer um programa de tutoria digital 
entre as próprias Consultoras de Beleza 
Natura: as consultoras que dominam os 
ambientes digitais darão apoio às con-
sultoras que ainda não estão familiari-
zadas com o mundo on-line. 

pessoas de 
diferentes países 
participaram do 
evento on-line

1.970

45 mil
consultoras passaram por 
algum curso oferecido 
pelo Instituto Natura na 
América Hispânica

Instituto Natura
na América Hispânica
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Nossa rede
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Conselho de Administração
Presidente
Pedro Villares

Conselheiros
Antonio Luiz da Cunha Seabra
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Diego Fernando de Leone
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Projetos que 
apoiamos em 
2020
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Portal Trilhas
portaltrilhas.org.br 

O Portal TRILHAS tem como 
objetivo contribuir para a for-
mação continuada de alfa-
betizadores e estudantes de 
pedagogia. Em 2020, foi rea-
lizado um cuidadoso processo 
de transição para o projeto 
passar a ser liderado pela Fun-
dação Telefônica Vivo.

Escola Digital
escoladigital.org.br 

A Escola Digital é uma pla-
taforma gratuita que oferece 
a professores, gestores es-
colares e estudantes mais 
de 30 mil recursos digitais 
de aprendizagem. O ano 
de 2020 teve como foco a 
consolidação da transição 
de gestão da plataforma, 
com a Fundação Telefônica 
Vivo assumindo a liderança. 

Comunidade  
de Aprendizagem
comunidadedeaprendizagem.com 

A iniciativa propõe um modelo 
de escola que melhora a 
aprendizagem e a convivên-
cia entre os estudantes, que 
se abre às famílias e à comu-
nidade escolar, promovendo 
eficiência, equidade e coesão 
social. A partir de 2020, o 
Grupo Baobá assume o prota-
gonismo e a implementação de 
Comunidade de Aprendizagem 
no Brasil, com apoio do Institu-
to Natura.

Conviva Educação
convivaeducacao.org.br 

O Conviva Educação é um 
sistema que apoia a gestão das 
secretarias municipais de edu-
cação do país. Trata-se de uma 
iniciativa da União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Edu-
cação (Undime). O ano de 2020 
foi o último em que o Instituto 
Natura atuou como gestor da 
iniciativa: foi realizado um pro-
cesso de transição intenso e 
cuidadoso para os novos coges-
tores, Undime e o Itaú Social.

Rede de Apoio  
à Educação
Na Rede de Apoio à Educação 
(RAE), apoiamos as secretarias 
municipais de Educação de Be-
nevides (PA) e de Cajamar (SP), 
locais onde a Natura mantém 
suas operações. Nossa ação 
tem como objetivo contribuir 
com o aprimoramento de práti-
cas de gestão e com o aumento 
da qualidade da Educação ofer-
tada. Em 2020, junto à finaliza-
ção dos mandatos municipais, 
concluímos o ciclo da Rede 
de Apoio à Educação (RAE) 
nesses municípios. 

Instituto Natura
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Nossos parceiros 
em 2020

• Associação Bem Comum
• Associação Cidade 
• Avante
• BCG
• Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID)
• Centro de Excelência e Inovação em 

Políticas Educacionais – FGV (Ceipe)
• Centro de Inovação  

para a Educação Brasileira (Cieb)
• Conselho Nacional  

de Secretários de Educação (Consed)
• Centro de Investigação  

em Teorias e Práticas de Superação  
de Desigualdades - Universidade  
de Barcelona (Crea)

• Fundação Lemann
• Fundação Maria Cecília Souto Vidigal
• Fundação Roberto Marinho
• Fundação SM
• Fundação Telefônica Vivo
• Fundação Vanzolini
• Fundação Victor Civita
• Instituto de Corresponsabilidade pela 

Educação (ICE)
• Instituto Ayrton Senna
• Instituto Chapada de Educação e 

Pesquisa Instituto Conceição Moura
• Instituto Humanize
• Instituto Península
• Instituto Positivo
• Instituto Reúna
• Instituto Sonho Grande

• Instituto Unibanco
• Instituto Votorantim
• Itaú Educação e Trabalho
• Itaú Social 
• Jeduca
• Movimento Colabora Educação
• Movimento pela Base
• Movimento Profissão Docente
• Núcleo de Investigação e Ação 

Social e Educativa (Niase)
• Oi Futuro
• Parceiros da Educação
• Porticus
• Todos pela Educação
• União Nacional  

dos Dirigentes Municipais  
de Educação (Undime)

Instituto Natura
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Coordenação geral
Instituto Natura

Projeto gráfico e diagramação
Flavia Ocaranza, Gisele Fujiura, 
Gustavo Inafuku, Luciana Mafra e 
Naná de Freitas

Texto
Tita Berton

Fotografias
Biscos Comunicação LTDA 
Tração Live Marketing

Revisão
Kátia Shimabukuro

Créditos 
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institutonatura.org

https://www.facebook.com/InstitutoNatura
https://www.instagram.com/institutonaturaoficial/
http://institutonatura.org
https://www.youtube.com/user/naturainstitutonat
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