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

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

Fazer juntos tem mais força.
Respeitamos e valorizamos 
a diversidade.
É preciso ousadia e flexibilidade 
para alcançar resultados.
As Consultoras de Beleza
Natura formam uma rede que 
pode transformar o mundo.
Nos indignamos quando crianças 
e jovens não têm oportunidade 
de aprender.
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mensagem do diretor-presidente
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Acreditamos que o 
acesso à educação 
de qualidade para 
todas e todos é 
uma ação afirmativa 
de combate às 
desigualdades 
sociais na América 
Latina.

David Saad
Diretor-Presidente
do Instituto Natura

Todos os anos milhões de crianças e jovens ingressam 
e se formam nas escolas da rede pública. Apesar de 
estarem dentro de instituições de ensino, a maioria 
desses estudantes ainda não têm acesso à educação 
com a qualidade e a equidade que merecem e a que 
têm direito. A necessidade de transformar essa 
realidade fica mais urgente a cada criança que 
entra, a cada jovem cidadão que sai. 

Mais um ano passou e não foi uma jornada fácil 
porque, em 2021, sentimos os fortes impactos da 
pandemia de Covid-19 na Educação Básica. 
Percebemos que era necessário recalcular a rota e, em 
conjunto com os nossos parceiros, buscamos 
soluções para a recomposição das aprendizagens dos 
estudantes, o combate à evasão escolar, a promoção 
da saúde mental nas escolas e o apoio na retomada às 
aulas presenciais com segurança, sem nunca perder o 
foco em nossos maiores objetivos e sem deixar de 
avançar nas ações do nosso planejamento estratégico 
de longo prazo. 

O Instituto Natura realiza ações estruturantes de apoio 
a políticas públicas educacionais, de articulação 
das agendas prioritárias da Educação e de 
comprometimento com a educação e 

mobilização da nossa rede de Consultoras de 
Beleza Natura. Com esses 3 pilares de atuação 
queremos contribuir, de forma grandiosa, com a 
Educação da América Latina.

América Latina? Sim, você leu certo, a nossa escolha 
pela Educação ultrapassou as fronteiras brasileiras. 
Em 2020 começamos a atuar na Argentina, no México 
e no Chile, e encerramos 2021 com a nossa bandeira 
pela promoção da Educação na Colômbia e no Peru, 
porque acreditamos que o acesso à educação 
de qualidade para todas e todos é uma ação 
afirmativa de combate às desigualdades sociais 
na América Latina. 

Sabemos que estar presente em 6 países é uma 
grande responsabilidade e que, para alcançarmos a 
transformação na Educação com que tanto sonhamos, 
precisamos estar juntos de pessoas e organizações 
que sonhem com a gente. A todos que compõem a 
nossa rede, o nosso sincero agradecimento por mais 
um ano de cooperação. E um agradecimento especial 
às Consultoras de Beleza Natura, que abraçam a nossa 
causa e financiam as nossas ações por meio da venda 
dos produtos Natura Crer Para Ver. Todos nós temos 
um papel importante e podemos ser agentes de 
transformação. A Educação precisa da nossa união. 

Enfim, querida leitora e querido leitor, 
convidamos você a explorar o Relatório Anual 
2021 e conhecer as nossas iniciativas, avanços
e desafios em busca de educação de qualidade 
para todas e todos! 

a educação 
pede urgência 
e união

https://www.natura.com.br/crer-para-ver


quem
somos
Fomos criados em 2010 com o 
propósito de ampliar os investimentos 
em Educação já feitos pela Natura 
desde 1995 – investimentos que só 
são possíveis por meio da 
mobilização das Consultoras de 
Beleza Natura, que vendem os 
produtos Natura Crer Para Ver 
sem a obtenção de lucro. 

Bruna, professora de Ensino 
Médio Integral (São Paulo) 



Somos uma organização sem fins lucrativos, que 
atua em conjunto com diferentes setores da 
sociedade para transformar a Educação, sempre 
em busca de garantir aprendizagem de qualidade 
para todas as crianças e jovens.

Começamos no Brasil mas, entre os anos de 2020 
e 2021, expandimos para mais 5 países da América 
Latina: Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru. 
Em todos esses países iremos atuar com modelo 
similar ao do Brasil e todos terão sedes 
independentes.

Durante os nossos 12 anos de existência, 
amadurecemos e compreendemos que é 
necessário transformar a Educação de forma 
colaborativa, grandiosa e sistêmica. Por isso, de 
acordo com os contextos e necessidades de cada 
localidade em que estamos presentes, nossa forma 
de atuação global segue 3 grandes pilares:

o instituto
natura

quem somos
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Apoiar a implementação 
de políticas públicas de 
Educação

Impulsionar a articulação 
de agendas prioritárias 
da Educação

Nathan, estudante 
de Ensino Médio 
Integral (Sergipe) 

Promover a educação 
e a mobilização para as 
Consultoras de Beleza Natura
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países

estados/províncias em parceria

3.611
escolas envolvidas

2.595.225
estudantes beneficiados

228.498
Consultoras de Beleza Natura 
beneficiadas pelas ofertas de Educação

Brasil
21 estados em parceria

3.431 escolas envolvidas

2.568.526 estudantes beneficiados

154.433 Consultoras de Beleza Natura
beneficiadas pelas ofertas de Educação

Argentina
4 províncias em parceria

84 escolas envolvidas

15.000 estudantes beneficiados

28.297 Consultoras de Beleza Natura
beneficiadas pelas ofertas de Educação

México
2 províncias em parceria

96 escolas envolvidas

11.699 estudantes beneficiados

24.055 Consultoras de Beleza Natura
beneficiadas pelas ofertas de Educação

Chile*

4.865
Consultoras de 
Beleza Natura
beneficiadas pelas 
ofertas de Educação

Colômbia*

13.017
Consultoras de 
Beleza Natura
beneficiadas pelas 
ofertas de Educação

Peru*

3.831
Consultoras de 
Beleza Natura
beneficiadas pelas 
ofertas de Educação

*Países que, em 2021, estavam em fase inicial de implantação e, por isso, não realizaram apoio a políticas públicas.

quem somos
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onde 
estamos

BRASIL

ARGENTINA

PERU

CHILE

COLÔMBIA

MÉXICO



quem somos
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nossos
números

Brasil Argentina Chile Colômbia México Peru

Todas as nossas ações de apoio à Educação só
são possíveis por conta da arrecadação de Natura 
Crer Para Ver.  A nossa grande rede de Consultoras 
de Beleza Natura, mobilizados pela causa, 
divulgam e vendem os produtos não cosméticos  

Natura Crer Para Ver sem a obtenção de lucro, que é 
integralmente investido em nossas iniciativas. Em cada 
país em que atuamos, as iniciativas são financiadas 
com a arrecadação local. Confira os nossos gráficos 
de arrecadação e nossos investimentos em Educação:  

2018 20202019 2021

29,1

38,7
55,9

46,6

2018 20202019 2021

25
28,9

36,4
48,6

2020 2021

8,0
11,2

2020 2021

3,2
7,7

2020 2021

3,2 3,6

2020 2021

3,3 4,6

2020 2021

2,13,1

2020 2021

4,1
0,9

2020 2021

6,7
11,3

2020 2021

4,0
8,1

2020 2021

2,2 1,3

2020 2021
0,7 2,6

Arrecadação 
Crer Para Ver
(R$ milhões)

Investimento
em iniciativas
de Educação
(R$ milhões)

Demonstração financeira Brasil
clique aqui

https://www.natura.com.br/crer-para-ver
https://www.natura.com.br/crer-para-ver
https://www.institutonatura.org/wp-content/uploads/2022/05/INSTITUTONATURA21.DEZ_.pdf


Silvia, professora de Ensino 
Médio Integral (Paraná)

apoio a
políticas 
públicas 
de educação

nossa atuação: 

  



Apoiamos a esfera pública na implementação e 
expansão de políticas públicas educacionais robustas 
e baseadas em experiências bem-sucedidas porque 
apenas elas são capazes de promover mudanças 
grandiosas e concretas na qualidade da Educação. 
Analisamos com muita seriedade as necessidades, 
fragilidades, contextos e características únicas de 
cada país em que atuamos para escolher as políticas 
públicas que iremos apoiar. 

No Brasil nossas grandes inspirações foram o 
Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC), do 
Ceará, e o Programa de Educação Integral de 
Pernambuco. Ambas as políticas foram responsáveis 
por elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB) desses estados e foram reconhecidas, 
nacional e internacionalmente, pelo impacto positivo 
na qualidade da Educação. 

Já para guiar a nossa atuação na Argentina, no Chile, 
na Colômbia, no México e no Peru, apoiamos a 
realização de um extenso estudo comparativo sobre a 
melhoria dos sistemas educacionais na América 
Latina, chamado “As Chaves da Educação”. As 
“chaves” encontradas nesse estudo fazem parte do 
nosso desenvolvimento nesses países, impulsionando 
e guiando a atuação no apoio às políticas públicas 
transformadoras.

10ra.21

por que apoiamos 
políticas públicas 
de educação? 

Queremos ver uma melhoria 
efetiva no aprendizado de 
todos os estudantes e isso 
só é possível com o 
protagonismo da esfera 
pública e toda a sua 
capacidade de implementar 
políticas que são 
transformadoras em 
grande escala. 

Emily, estudante de Ensino 
Médio Integral (Sergipe) 

nossa atuação
apoio a políticas públicas de educação 

https://www.institutonatura.org/hispana/wp-content/uploads/2020/11/Las_llaves_de_la_educacion-v3_DEF.pdf
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Alfabetizar as crianças na idade certa é umas das 
urgências da Educação brasileira. Com a pandemia de 
Covid-19 o cenário da alfabetização se agravou devido
ao fechamento das escolas e às dificuldades do ensino 
remoto, já que a interação entre professor e aluno é 
fundamental para esse processo.

Em 2021 pudemos perceber esse impacto com o aumento em 
1 milhão de crianças de 6 e 7 anos não alfabetizadas, de acordo 
com a percepção de seus responsáveis. Segundo a nota 
técnica publicada pelo Todos Pela Educação, o número de 
crianças que não sabem ler e escrever passou de 1,4 milhão em 

2019 para 2,4 milhões em 2021. Essa lacuna de aprendizagem 
traz consequências negativas à vida escolar e cidadã dessas 
crianças e a toda a sociedade. 

Para reverter esse cenário, que já era desafiador antes da 
pandemia, desde 2019 temos como foco de atuação essa etapa 
da Educação Básica e, junto de nossos parceiros Fundação 
Lemann e Associação Bem Comum, formamos a Parceria pela 
Alfabetização em Regime de Colaboração (PARC). 
Trabalhamos apoiando estados para que eles desenhem e 
implementem políticas públicas robustas e bem-estruturadas de 
alfabetização, em regime de colaboração com seus municípios. 

No Brasil atuamos 
com o apoio às 
políticas públicas 
de Alfabetização 
na Idade Certa e o 
Ensino Médio 
Integral.

Brasil

alfabetização
na idade certa
Queremos assegurar 
que todas as crianças 
sejam alfabetizadas até 
os 7 anos de idade.

nossa atuação
apoio a políticas públicas de educação 

https://todospelaeducacao.org.br/noticias/aumenta-em-1-milhao-o-numero-de-criancas-nao-alfabetizadas/
https://fundacaolemann.org.br/
https://abemcomum.org/


11 27.717
escolas impactadas***

1.748.380
crianças beneficiadas*estados

em parceria

alfabetização 
na idade certa
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Conheça o professor 
Paulino Barbosa, que 
colaborou na produção do 
Material Didático 
Complementar, criado pelo 
Governo do estado do Amapá. 

Conheça a professora 
Lorena de Cássia, que utilizou 
a cultura alimentar como 
recurso pedagógico para 
alfabetizar crianças goianas.  

Conheça a professora 
Eliane dos Santos, que 
detalha como os estudantes 
foram beneficiados no 
Espírito Santo.

voz de quem faz parte

veja mais histórias aqui 

receberam o apoio da PARC em 2021 (GO, MA, MT, MS, PI e RS). 
Agora o nosso apoio PARC totaliza 11 estados brasileiros.

   Expansão: 6 novos estados

10 estados apoiados pela PARC aplicaram as avaliações de 
fluência leitora, com a participação de mais de 280.000 
estudantes do 2o ano do Ensino Fundamental, isto é, com a 
adesão de 60% dos estudantes.

   Avaliação: 

6.673 escolas receberam materiais didáticos complementares 
nos estados de AP, ES, PE e SE, os quais foram distribuídos aos
alunos de 1o e 2o anos para os apoiar na etapa de alfabetização.

   Materiais com qualidade: 

mais de 3.000 pessoas participaram do Seminário PARC, 
um grande encontro online para discutir e refletir sobre alfabetização, 
que contou com a presença de Governadores, Secretárias(os) 
Estaduais de Educação, Prefeitas(os) e Secretárias(os) Municipais. 

   Troca de conhecimento:

ampliamos nosso apoio aos municípios e, juntos do Instituto Gesto e da 
Associação Bem Comum, passamos a apoiar os municípios de Maceió (AL), 
Macapá (AP), Vila Velha (ES), Vitória (ES), Aracaju (SE) e Recife (PE) com 
programas de alfabetização em sinergia com os seus programas estaduais.

   Apoio aos municípios:

novo apoio robusto ao estado de São Paulo, que resultou na elaboração, 
em parceria com a Nova Escola, de material didático complementar para o 
1o e 2o anos do Ensino Fundamental e a realização da avaliação de fluência 
leitora, impactando mais de 744.000 alunos.

   Alfabetização em SP:

firmamos parceria com a B3 Social para ações formativas e de recomposição 
de aprendizagem nos estados apoiados. Também com a Accenture, que 
ofereceu apoio aos estados do Amapá e do Espírito Santo. 

   Novas parcerias:

Destaques
2021

MA

AP

PI

AL
SE

ES

GO

MS

MT

SP

RS**

PE

*Os alunos equivalem ao número de matrículas de 1o e 2o anos do Ensino Fundamental nos municípios aderidos à PARC 
e nos municípios aderidos ao apoio oferecido a São Paulo, segundo Censo 2021. **Firmamos parceria com o RS em 
dezembro de 2021, mas o programa de alfabetização do estado ainda não foi lançado, por isso não o contabilizamos 
no número total de estados parceiros em 2021. ***O número de escolas não foi contabilizado na página 7, em “onde 
estamos”, pois o apoio oferecido às políticas públicas de alfabetização no Brasil não ocorre diretamente com as escolas.

nossa atuação
apoio a políticas públicas de educação 

https://youtu.be/2ZMPEZKiRks
https://youtu.be/ABNarS4_F5g
https://youtu.be/S_5GtxJu2GM
https://abemcomum.org/seminario-parc-2021-2/
https://instituto-gesto.gupy.io/
https://abemcomum.org/
https://novaescola.org.br/
https://youtube.com/playlist?list=PLlSpkfwkSZOUZhk9Fl72VgVNU2GkghuIg
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A política pública de Ensino Médio Integral (EMI) 
tem como base a proposta pedagógica de 
ampliação da jornada escolar e a formação 
integral do estudante, abrangendo suas 
dimensões socioemocionais e cognitivas. 
Junto de nossos parceiros Instituto Sonho 
Grande (ISG) e Instituto de Corresponsabilidade 
pela Educação (ICE), apoiamos a expansão e a 
implementação das Escolas de Ensino Médio 
Integral. Além disso, levantamos evidências 
sobre o EMI com o intuito de apoiar os estados 
na qualificação dessa política pública.

A expansão do Ensino Médio Integral 
é uma das principais estratégias de 
enfrentamento dos impactos da 
pandemia na Educação. Afinal, com 
mais tempo e ensino de qualidade, 
os estudantes terão um ambiente 
favorável para recompor suas 
aprendizagens.Ana Paula, estudante de Ensino 

Médio Integral (São Paulo) 

ensino médio 
integral
Promovemos a qualidade 
do Ensino Médio com foco
no desenvolvimento 
integral de todos os jovens.

nossa atuação
apoio a políticas públicas de educação 

https://www.sonhogrande.org/l/pt
https://icebrasil.org.br/


*Jovens beneficiados equivalem ao número de matrículas nas escolas EMI em todo o Brasil, segundo 
Censo 2021. **Reportamos o total de escolas de EMI do Brasil segundo acompanhamento interno (escolas 
de fomento federal/MEC + escolas de fomento estadual).

14ra.21

20 3.431
escolas de ensino
médio integral**

820.146
jovens beneficiados*estados

em parceria

Conheça a Sunamita, 
ex-aluna do Ensino Médio 
Integral de Pernambuco, que 
agora é engenheira química. 

Conheça a Adriana Tárcia, 
professora de projeto de vida 
do Ensino Médio Integral no 
Amapá, que coloca em prática 
a pedagogia da presença. 

Conheça o Everton, ex-aluno 
do Ensino Médio Integral em 
Goiás, que ingressou na 
universidade pública. 

voz de quem faz parte

AP

MA

AL
SE

ES

GO

MS

PR

AM
CE

AC

MG

MT

SP

PB
RN

PE

RO

SC

TO

ensino 
médio integral

implantadas em todo o país.
Ampliação: 692 novas escolas integrais

48 jovens estudantes do Ensino Médio Integral de 16 
estados foram formados para serem porta-vozes e 
engajarem outros jovens de suas regiões, com apoio de 
técnicos das Secretarias Estaduais de Educação.

Jovens protagonistas:

mais de 4.200 visualizações em 3 grandes eventos 
online: 1. Caminhos da Comunicação, que ofereceu 
inspirações e ferramentas de comunicação para os 
professores do EMI; 2. Conexão Integral, que conectou 
Secretários de Educação, especialistas da área, 
professores e estudantes para falarem sobre suas 
experiências com o EMI; 3. Histórias de Transformação, 
que apresentou como o EMI vem transformando a vida 
de milhares de famílias pelo Brasil. 

Visibilidade ao Ensino Médio Integral:

equipes técnicas das 20 Secretarias Estaduais de Educação 
parceiras participaram das 12 Reuniões Técnicas do Ensino 
Médio Integral que realizamos ao longo do ano, promovidas 
com o objetivo de fortalecer as equipes estaduais de EMI. 

Troca de conhecimento: 

veja mais histórias aqui 

nossa atuação
apoio a políticas públicas de educação Destaques

2021

https://youtu.be/t1E-jdZ6YTo
https://youtu.be/x_7KtS0j2TQ
https://youtu.be/bDMeJbn4jSU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnGYUjVRry9jnozXx88WfUE3xRvj_-h_I
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnGYUjVRry9jN-hFfx5SwhIJf48qV9xe6
https://youtu.be/Nb5A4F8YzuI
https://www.institutonatura.org/historias-de-transformacao-emi/


apoio a duas novas províncias, Salta e Entre Ríos, 
com 3.000 estudantes beneficiados. 

Alfabetização para as crianças: 

apoio a duas novas províncias, Misiones e Mendoza, 
com 12.000 estudantes beneficiados. 

Educação Secundária 
de qualidade: 

em todas as províncias que recebem o nosso 
apoio ocorreram a formação de professores e a 
distribuição de livros para meninos e meninas 
em idade de alfabetização. 

Formação de professores 
e material didático:

foram incluídas estratégias e materiais didáticos 
para que os professores pudessem desenvolver 
atividades no ensino híbrido nas escolas que 
participaram das políticas apoiadas. 

Adaptação na pandemia: 

Apesar dos desafios, 
tivemos grandes 
conquistas no ano 
que passou: 

O nosso trabalho acontece em 4 diferentes 
províncias: Misiones, Mendoza, Salta e 
Entre Ríos. Em cada um desses territórios 
atuamos por meio da formação de 
alianças multissetoriais com os governos 
provinciais e com parceiros estratégicos, 
como CIPPEC e Asociación Civil Dale. 

Como 2020 e 2021 foram os anos iniciais 
da nossa atuação com o apoio a políticas 
públicas na Argentina, os principais 
desafios do ano foram iniciar a 
implementação da transformação da 
Educação Secundária na província de 
Misiones e iniciar o trabalho de apoio às 
províncias de Salta e Entre Ríos, para 
desenvolver uma política abrangente de 
alfabetização. 

Na Argentina atuamos 
com o apoio às políticas 
públicas de transformação 
da Educação Secundária e 
fortalecimento da etapa de 
alfabetização das crianças. 

15ra.21

Argentina iniciamamos uma aliança com a 
Dirección de Educación Pública (DEP), do 
Ministerio de Educación, e o Centro de 
Investigación Avanzada en Educación 
(CIAE) da Universidad de Chile para 
preparar propostas relevantes por meio 
de um processo de diálogo com os 
principais atores do sistema educacional.

Parcerias:

iniciamos a nossa atuação em conjunto 
com 2 Serviços Locais de Educação 
Pública, de Chinchorro e de Costa 
Araucanía, para desenvolver e implementar 
propostas para a melhoria das 
aprendizagens nesses territórios em 2022.

Serviços Locais de 
Educação Pública : 

apoiamos à Educación 2020 para o ciclo 
de pesquisas #estamosconectados, que 
avaliou o impacto da pandemia em 
diferentes atores do sistema educacional, 
além da conexão e interesses dos 
diferentes atores em relação ao processo 
da nova Constituição.

Avaliação:
Apesar de estarmos 
iniciando a nossa 
atuação no país, 
2021 foi um ano 
de muitos avanços: 

Com um planejamento a longo prazo, 
queremos contribuir significativamente 
para a redução das diferenças entre os 
estudantes que aprendem mais e os 
que aprendem menos no sistema 
educacional chileno, focando na 
melhoria da qualidade da educação 
pública, que hoje está no centro da 
agenda nacional de reformas do país.

No Chile, 
trabalhamos para 
reduzir as 
desigualdades de 
aprendizagem.

Chile

nossa atuação
apoio a políticas públicas de educação 

https://www.cippec.org/
http://propuestadale.com/
https://www.educacion2020.cl/
https://educacionpublica.cl/
https://ciae.uchile.cl/


formalizamos a nossa aliança estratégica com a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), para fortalecer uma 
política abrangente que permita melhorar os resultados de aprendizagem de 
meninos e meninas na 1a, 2a e 3a séries primárias.

Alianças estratégicas: 

Veracruz e Yucatán são os dois primeiros estados que assinaram acordos 
conosco para implementar essa abrangente política integral de 
aprendizagens fundamentais.

Estados apoiados:

com o nosso apoio às políticas públicas de aprendizagens fundamentais, 
impactamos 11.699 estudantes, 825 docentes e 96 escolas.

Alunos, escolas e professores beneficiados:

Os anos de 2020 e 2021 foram um período de implementação e início da 
nossa atuação com o apoio a políticas públicas educacionais no México. 
Portanto, tivemos o desafio de obter o conhecimento e a confiança das 
principais autoridades, educadores e atores da Educação. Mesmo assim, 
tivemos avanços significativos no ano que passou: 
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No México fortalecemos uma 
política pública abrangente, que 
busca melhorar os resultados 
das aprendizagens fundamentais 
das crianças.

México

Como iniciamos a nossa atuação em 
2021, o principal desafio do ano foi 
definir qual seria a nossa prioridade de 
atuação com o apoio a políticas 
públicas. Pela análise de dados 
e diagnósticos educacionais na 
Colômbia, definimos que a 
transformação integral da Educación 
Media é uma questão prioritária no 
país, por isso já iniciamos o processo 
de desenvolvimento de estratégias 
em conjunto com aliados como Unicef 
e o Ministerio de Educación Nacional.

Iniciamos as nossas operações 
no Peru recentemente e ainda 
estamos em processo de 
desenvolvimento e 
institucionalização, por isso 
ainda não temos definido o 
nosso apoio às políticas públicas 
educacionais deste país. 

Na Colômbia a nossa 
prioridade é o apoio 
à melhoria da 
Educación Media.

Colômbia

Peru

nossa atuação
apoio a políticas públicas de educação 

https://www.unicef.org/colombia/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/
https://es.unesco.org/fieldoffice/mexico


nossa atuação: 

  

articulação
das agendas
prioritárias
da educação



Nos 6 países em que atuamos, este é o nosso pilar- 
guardião de todos os elementos que compõem e 
influenciam a jornada educacional dos estudantes e, 
para isso, o nosso trabalho se constitui na forma de 
articulação e de parcerias estratégicas com as 
organizações do terceiro setor educacional, mas 
sendo o setor público o grande protagonista na 
implementação das políticas públicas, visando uma 
transformação sistêmica. Acreditamos que a 
Educação é responsabilidade de todos e, como parte 
integrante de um ecossistema, temos como 
compromisso impulsionar as agendas que são 
centrais para o funcionamento da Educação com 
qualidade e equidade. 

por que atuamos 
com a articulação 
das agendas 
prioritárias da 
educação? 
A agenda da Educação é 
sistêmica, por isso não basta 
olharmos isoladamente para cada 
fase desta jornada, é preciso um 
olhar para o todo.
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Osmar, gestor de escola de 
Ensino Médio Integral (São Paulo)

nossa atuação
articulação das agendas prioritárias da educação



A nossa atuação com as principais agendas da 
Educação no Brasil está conectada a agenda 
denominada "Educação Já!". Trata-se de uma iniciativa 
suprapartidária liderada pela organização Todos Pela 
Educação. Em 2018, esta agenda definiu um conjunto 
de medidas para elevar a qualidade e reduzir as 
desigualdades dos sistemas educacionais do Brasil. 
Em 2022, o documento do Educação Já! foi atualizado 
tendo em vista o amadurecimento de algumas políticas 
e a necessidade de abranger as pautas introduzidas ou 
agravadas pela pandemia de COVID-19.

Agendas prioritárias 
da Educação:

Brasil
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somamos mais de 5.000 municípios com currículos 
alinhados à BNCC em 2021. 

BNCC:

celebramos a homologação dos novos currículos da 
reforma do Ensino Médio em 18 estados.

Ensino Médio: 

apoiamos o Itaú Educação e Trabalho, em parceria com os 
estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Minas 
Gerais, na implantação da Política Estadual de Educação 
Profissional e Tecnológica. 

Educação Profissional e Tecnológica:

em 2021 a tecnologia passou a ser um de nossos temas 
prioritários e já conseguimos avançar no eixo de viabilidade 
e disponibilidade, com uma visão clara para infraestrutura, 
formação de professores e adoção de tecnologias pelas 
redes públicas de ensino.   

Tecnologia: 

Tivemos avanços 
relevantes em 
grandes agendas 
da Educação 
brasileira:

Financiamento 

Tecnologia

Primeira Infância

Alfabetização 

Anos Finais 
do Ensino 
Fundamental 

Ensino Médio

Professores Gestão Escolar  

Base Nacional 
Comum Curricular 
(BNCC) 

Governança e 
Gestão da Educação 

nossa atuação
articulação das agendas prioritárias da educação

https://educacaoja.org.br/
https://todospelaeducacao.org.br/
https://www.itaueducacaoetrabalho.org.br/
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Especialmente a partir de 2020, no contexto da pandemia 
da Covid-19, o Brasil foi um dos países que manteve as 
escolas fechadas por mais tempo, com média de 279 
dias entre escolas públicas e privadas, segundo 
levantamento do Inep.

Juntos com nosso parceiro Fundação Lemann, elaboramos 
um documento denominado “Recomposição das 
Aprendizagens: Estratégias Educacionais para Enfrentar os 
Desafios Agravados pela Pandemia”, para disseminar um 
conjunto de boas práticas de busca ativa, de recomposição 
das aprendizagens e de saúde mental, mapeadas em redes 
no Brasil e no mundo. Também atuamos na disseminação 
dos estudos nacionais e internacionais nas Câmaras 
Técnicas de Educação do Senado e da Câmara dos 
Deputados, influenciando e contribuindo para os debates 
em torno das estratégias de enfrentamento à pandemia. 

Nesse contexto, o nosso maior desafio foi pensar em 
estratégias para apoiar as redes públicas de ensino com 
ações visando a mitigação dos efeitos devastadores da 
pandemia na vida dos estudantes, familiares e 
profissionais da Educação. Empenhamos esforços 
para prestar apoio personalizado às redes 
educacionais em 10 estados. Foram elaborados e 
implementados os protocolos de biossegurança; as 
ferramentas de monitoramento da evasão escolar 
passaram por adaptações; e desenvolvemos ações de 
comunicação para sensibilizar a comunidade escolar 
sobre a importância da retomada às aulas presenciais.  

Além disso, apoiamos a campanha 
#TánaHoradaEscola, liderada pela Fundação Maria 
Cecilia Souto Vidigal, que, utilizando os meios de 
comunicação e a parceria de outras 26 instituições, 
emplacou a hashtag #TánaHoradaEscola para 
sensibilizar a opinião pública e colocar a reabertura das 
escolas em pauta. Uma segunda mobilização da qual 
fizemos parte foi a campanha contra a evasão escolar 
promovida pela Fundação Roberto Marinho, intitulada 
"Volta às Aulas: Não Abandone o seu Futuro”. 

Nos últimos anos 
aconteceram avanços 
significativos no acesso 
à Educação. No entanto, 
ainda temos muitos 
desafios a serem 
superados em relação à 
qualidade e à equidade 
da Educação Básica. 

Fabiano, professor de Ensino 
Médio Integral (Sergipe) 

nossa atuação
articulação das agendas prioritárias da educação

https://fundacaolemann.org.br/
https://www.institutonatura.org/wp-content/uploads/2022/02/Guia-sobre-Aprendizagem.pdf
https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/
https://www.frm.org.br/


Em 2021 a nossa atuação com as 
agendas prioritárias da Argentina, do 
Chile, da Colômbia, do México e do 
Peru teve como foco a construção 
de estratégia, o mapeamento e o 
diálogo com organizações do 
terceiro setor, articulando para que 
possamos atuar de forma 
colaborativa e complementar. Além 
disso, realizamos alianças para 
mitigar os impactos da pandemia de 
Covid-19 na Educação. 

Na Argentina estabelecemos 
parceria com a organização 
Argentinos por la Educación, que 
atua na análise de importantes 
dados educacionais do país e na 
mobilização social pelo tema. No 
Chile apoiamos o Educación 2020, 
que realizou o ciclo de pesquisas 

#EstamosConectados para 
compreender o impacto da 
pandemia no sistema educacional 
chileno. 

Na Colômbia e no Peru 
reforçamos a nossa aliança com a 
Fundación Empresarios por la 
Educación, para o desenvolvimento 
de pesquisas sobre temas centrais 
da Educação. Também firmamos 
uma parceria com o UNICEF 
Colômbia, para apoiar estratégias 
de retorno às aulas presenciais de 
forma gradual e segura, com a 
abrangência de 28 municípios 
colombianos. Já no México 
estabelecemos parceria com o 
Mexicanos Primeiro, que promove e 
defende o direito de crianças e 
jovens ao aprendizado. 
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ARGENTINA

PERU

CHILE

COLÔMBIA

MÉXICO

Conheça a nossa atuação com as 
agendas prioritárias da Educação 
na Argentina, no Chile, na Colômbia, 
no México e no Peru.

nossa atuação
articulação das agendas prioritárias da educação

https://argentinosporlaeducacion.org/
https://www.educacion2020.cl/
https://fundacionexe.org.co/
https://www.unicef.org/colombia/
http://mexicanosprimero.org


educação e 
mobilização 
para as 
consultoras 
de beleza 
natura

nossa atuação: 

Veridiana, Consultora de Beleza 
Natura, e sua filha (São Paulo)



As Consultoras de Beleza Natura têm um papel imprescindível para 
o nosso apoio à causa da Educação: são elas que divulgam e 
vendem os produtos da linha Natura Crer Para Ver, portanto, são 
as grandes financiadoras e viabilizadoras da nossa atuação.

Temos um compromisso com essa rede e suas famílias, por isso 
oferecemos oportunidades de educação com o objetivo central de 
desenvolver integralmente esse grupo, apoiando a ampliação de 
sua visão de mundo, promovendo seu engajamento cidadão e lhes 
possibilitando mais autonomia. As oportunidades de educação 
que oferecemos têm foco na aquisição de conhecimentos 
relacionados à leitura, escrita, matemática, educação financeira, 
educação digital e ampliação de escolaridade formal. Também 
estimulamos o engajamento dessa rede em prol da causa da 
Educação porque as Consultoras formam uma rede potente, 
de cerca de 1,9 milhão de pessoas, que pode transformar os 
mais diversos espaços por onde passa. 
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por que promovemos a 
educação e mobilização 
para as consultoras de 
beleza natura? 

nossa atuação
educação e mobilização para as consultoras de beleza natura

Luana, Consultora de
Beleza Natura (Goiás) 

https://www.natura.com.br/crer-para-ver


Obtivemos destaque e evolução nas frentes de 
educação financeira, letramento digital e educação 
formal em 2021.   

No Brasil, visando contribuir com a conclusão e 
continuidade dos estudos formais das Consultoras, 
criamos um curso próprio de preparação para o 
ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adultos), que está 
disponível para toda a nossa rede. Também com 
o foco nos estudos formais, na Argentina e na 
Colômbia, oferecemos um programa para apoiar
as Consultoras  a concluírem o Ensino Médio.

Em todos os países, exploramos a acessibilidade 
do WhatsApp para oferecer cursos de educação 
financeira e digital. Além disso, proporcionamos a 
Tutoria Digital para as Consultoras com mais 
dificuldades no acesso e na utilização de 
plataformas digitais.

Já com os objetivos de minimizar os impactos da 
pandemia de Covid-19 e pensar no bem-estar da 
nossa rede, realizamos cursos e lives com 
especialistas em questões socioemocionais e de 
Educação, para apoiar as famílias no 
acompanhamento da aprendizagem das crianças 
e jovens que estavam afastados das escolas e 
realizando aulas remotas. 

educação 
para as 
consultoras de 
beleza natura
Mais de 228.000 Consultoras 
de Beleza Natura e Líderes 
de Negócios Natura foram 
impactadas pelas nossas 
iniciativas de Educação nos 
6 países em que temos atuação. 
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Davane, Consultora de 
Beleza Natura (Amapá)

nossa atuação
educação e mobilização para as consultoras de beleza natura



Conheça a Gelza, Consultora de Beleza 
Natura que ganhou uma bolsa de estudos 
para cursar o Ensino Superior. 

Conheça a Aureni, Consultora de Beleza 
Natura que participou do curso gratuito de 
letramento digital.

Conheça a Jacileia, Consultora de Beleza 
Natura que cursa a faculdade de Direito por meio 
do crédito educacional subsidiado com recursos 
arrecadados pela linha Natura Crer Para Ver. 

voz de quem
faz parte
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Veridiana, Consultora de 
Beleza Natura (São Paulo)

No Brasil mais de 220.000 Consultoras de 
Beleza Natura participaram da campanha 
Aprender Hoje e refletiram sobre os seus projetos 
de vida e a importância da Educação em suas vidas. 

A campanha teve como principais pilares a 
sensibilização e o estímulo à aprendizagem de 
nossa rede. Com o mote da importância de a 
educação acontecer também ao longo de toda a 
vida adulta, a campanha ofereceu uma jornada de 
reflexão que levou à construção de um “projeto de 
vida”, para o diagnóstico dos sonhos e aspirações 
de cada participante. Ao responderem a
um questionário rápido e interativo, as Consultoras 
receberam indicações para conhecerem as 
oportunidades gratuitas de educação que 
oferecemos, como cursos de educação digital e 
educação financeira, preparatórios para as provas 
do ENEM e ENCCEJA, inglês e bolsas de estudos 
para o Ensino Superior.

Como um dos principais resultados, a campanha 
Aprender Hoje fortaleceu a conexão das 
Consultoras de Beleza Natura com a causa
da Educação.

mobilização para 
as consultoras
de beleza natura

220.000
Consultoras de Beleza Natura
participaram da campanha
Aprender Hoje. 

228.000
Consultoras de Beleza Natura
e Líderes de Negócios Natura
foram impactados pelas nossas
iniciativas de Educação nos
6 países em que 
temos atuação.

nossa atuação
educação e mobilização para as consultoras de beleza natura

https://youtu.be/-Yyh9B4LUIY
https://youtu.be/Fz7EfaraIHU
https://youtu.be/3wMvxSgaWX4


nossa
rede
Nossa atuação só é possível graças a uma rede 
conectada em torno de uma causa: a Educação.
Juntos trabalhamos para formar uma sociedade que 
caminhe rumo a uma Educação transformadora.
Nossa rede diversa é composta por colaboradoras 
e colaboradores, conselheiros, organizações do 
terceiro setor, Consultoras  de Beleza Natura, 
gestores públicos de ensino, professoras e 
professores, mães, pais, alunos e todos que têm 
o sonho de uma Educação de qualidade para a 
América Latina.
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Conselheiros
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governança
Conselho de 
administração

Presidente
Lucilene Prado

Conselheiras
Lavinia Junqueira
Cynthia Hobbs

Conselho 
fiscal | BrasilContamos com um grupo 

de lideranças da Natura e com 
integrantes de fundações e 
institutos parceiros em nossa 
governança. Anualmente 
realizamos 4 encontros, 
dedicados ao direcionamento 
estratégico da atuação do 
Instituto Natura e à 
transparência dos 
investimentos. 
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nossa rede
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nossa
equipe
Ao longo de 2021, mesmo à 
distância, desenvolvemos 
diversas ações para promover a 
diversidade e o bem-estar de 
nossa equipe. Convidamos 
especialistas para palestras e 
formações, que abordaram 
questões sobre as desigualdades 
raciais, de gênero, de pessoas 
com deficiência e LGBTQIA+. 
Também realizamos a campanha 
interna #VamosNosCuidar, 
oferecendo um cardápio de 
benefícios para os colaboradores 
durante a pandemia, como kit 
ergonômico, flexibilidade de 
horários, auxílio para sessões de 
psicoterapia, além da realização 
de rodas de conversas e 
pequenos grupos de encontros 
online para estimular a troca e o 
compartilhamento de vivências. 
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nossa rede

juntos somos mais fortes!



nossos
parceiros

• Accenture 
• Argentinos por la Educación 
• Asociación Civil Dale! 
• Associação Bem Comum
• Associação Cidade
• Avante
• B3 Social
• Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
• BCG
• Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais 
   – FGV (CEIPE)
• Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB)
• Centro de Investigação em Teorias e Práticas de Superação 
   de Desigualdades - Universidade de Barcelona (CREA)
• CIAE de la Universidad de Chile
• CIPPEC 
• Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed)
• Corpoeducación
• Corporación Ágape Educación
• Dirección Nacional de Educación Pública
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nossa rede

• Educación 2020 
• Eidos Global 
• Expergo Consultores
• Fundação Lemann
• Fundação Maria Cecília Souto Vidigal
• Frente Parlamentar Mista da Educação
• Fundação Roberto Marinho
• Fundação SM
• Fundação Telefônica Vivo
• Fundação Vanzolini
• Fundação Victor Civita
• Fundación 99 
• Fundación Empresarios por la Educación
• Instituto Ayrton Senna
• Instituto Chapada de Educação e 
  Pesquisa 
• Instituto Conceição Moura
• Instituto de Corresponsabilidade pela 
  Educação (ICE)
• Instituto Gesto
• Instituto Humanize
• Instituto Península
• Instituto Positivo
• Instituto Reúna
• Instituto Sonho Grande
• Instituto Unibanco
• Instituto Votorantim
• Itaú Educação e Trabalho
• Itaú Social

• Jeduca
• Lys Academy 
• Mexicanos Primero
• Ministerio de Educación Nacional
• Movimento Colabora Educação
• Movimento Pela Base
• Movimento Profissão Docente
• Núcleo de Investigação e Ação Social e 
  Educativa (NIASE)
• Oi Futuro
• Parceiros da Educação
• Porticus
• Secretaría de Educación de Atlántico
• Secretaría de Educación de Norte de Santander
• Servicio Local de Educación Pública Chinchorro 
• Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía 
• Tech Sabana
• Territorio Coquimbo
• Todos Pela Educação
• UNESCO México
• União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
  Educação (Undime)
• Unicef Colômbia
• Uniendo Caminos 
• Universidad de los Andes 
• Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
  UNAD
• Vía Educación
• Zorro Rojo
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