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NATURÁGUA

CONQUISTAS
Naturágua é uma das pioneiras 
do setor de água mineral do 
Brasil a obter a ISO 22000

COMEMORAÇÃO
Há mais de 20 anos em harmonia 
com a natureza, além de manter 
elevado padrão de qualidade em seus 
produtos e no atendimento ao cliente, 
a Naturágua ainda apoia diversos 
projetos socioambientais



COM OLHOS NO FUTURO E PENSAMENTO NO PRESENTE; E EXPERIÊNCIAS ADQUIRIDAS COM O 
PASSADO, A NATURÁGUA COMEMORA MAIS DE 20 ANOS NA CASA DOS CEARENSES

CONSTANTE

Larissa Viegas
larissaviegas@opovo.com.br

Há mais de 20 anos, a Naturá-
gua realiza um trabalho que 
vai além do simples engar-
rafamento de água mineral, 

sempre visando atender bem os seus 
clientes e estar em harmonia com a 
natureza.“É um desafio e, ao mesmo 
tempo, muito gratificante trabalhar-
mos com um produto da natureza, de 
saúde, de bem-estar”, coloca Aline 
Telles Chaves, diretora da Naturágua.

Reconhecida pela pureza e leve-
za de seus produtos, a Naturágua é 
vista também pelo consumidor como 
comprometida com os rígidos padrões 
de qualidade. Dentro de sua sede, que 
recebeu ampliação em 2014, a em-
presa possui um sistema totalmente 
automatizado (de envase, empaco-
tamento e fechamento automático), 
além de um completo laboratório vol-
tado para suas análises de qualidade. 

INOVAÇÃO

HIGIENIZAÇÃO 
E SAÚDE
Para garantir a limpeza 
correta de garrafões, o 
álcool isopropílico a 70% é o 
produto certo a ser utilizado. 
O material garante a total 
assepsia da parte externa 
e da boca do gargalo do 
garrafão, antes de ser posto 
no bebedouro ou suporte. 

2006
Naturágua celebra em seus 
rótulos o Natal.

2010
Mais um rótulo comemorativo 
em alusão a datas especiais para 
consumidores Naturágua. Na foto, 
comemoração do Dia das Mães.

A naturágua inovou e passou a usar 
seus rótulos para comemorar datas 
importantes. Veja alguns exemplos 
de sucesso:

A HISTÓRIA 
DOS RÓTULOS

2000
Primeiro rótulo com a estampa 
de um bebê,  parte da campanha 
Bebê Naturágua.

A Naturágua ainda comemora a 
conquista da ISO 22000, certificação 
que aborda a segurança alimentar 
tanto na cadeia de fornecimento, co-
mo também em questões éticas e de 
conscientização dos consumidores.

PIONEIRISMO
Sempre investindo em inovações, 

a Naturágua foi a primeira a aplicar o 

PERSONALIDADE E SAÚDE
Além dos rótulos, os garrafões da 

Naturágua contam com outras três 
exclusividades: garrafões coloridos, 
lacres e lenços umedecidos para hi-
gienização. Alegres e diferenciadas, 
as embalagens foram criadas para 
atuar em outros segmentos e con-
quistar novos públicos, conforme 
explica Aline. Das crianças aos con-
sumidores adultos, os garrafões cau-
sam empatia.

Para facilitar ainda mais o uso 
das embalagens, as tampas vêm com 
uma aba que basta ser puxada que o 
lacre é rompido. Já os lenços umede-
cidos, cortesia que vem junto com o 
garrafão, têm álcool a 70%, garan-
tindo a qualidade do produto na casa 
do consumidor.

INTERAÇÃO
 Já para o começo deste mês, a 

Naturágua reservou mais uma grande 
inovação: Naturágua Brinq - garrafas 
de 315 ml com tampas interativas em 
formato de blocos de montar que se 
encaixam não só entre si, mas com 
blocos já disponíveis no mercado. Os 
acessórios coloridos prometem esti-
mular a imaginação.

“Não se trata apenas de um lan-
çamento para aos jovens e crianças, 
mas, sobretudo, um produto único 
sob o ponto de vista ecológico. São 
inúmeros os usos das tampinhas e, 
principalmente, com custo zero para 
quem já consumiu a água mineral”, 
explica a diretora da Naturágua.

DIFERENCIAIS 
DO GARRAFÃO 

Garrafões coloridos

Lenços higienizadores

Tampas com abas

Sacos de proteção

rótulo de 360 graus nos garrafões. Em 
seguida, surgiu a ideia de ir além, usan-
do essa ferramenta como uma forma 
de comunicação. Assim, além de apre-
sentar a pureza e a qualidade de seus 
produtos, os rótulos também têm fun-
ção social e edições comemorativas. 
Desde então, datas, como São João, Dia 
das Mães, Páscoa, Dia dos Pais e Natal, 
nunca mais “passaram em branco”.

EMPRESA 
ON-LINE

Sempre interessada em ouvir e 
atender os seus clientes, a Naturá-
gua conta, há mais de dez anos, com 
o Serviço de Atendimento ao Cliente 
(SAC). Já são mais de 14 mil clien-
tes cadastrados no sistema. Além de 
atender a solicitações e registrar re-
clamações, o SAC também tem fun-
ção de centro de distribuição, para 
o qual o cliente pode ligar para so-
licitar água.

A empresa possui uma estrutura 
composta por engenheiros de alimen-
tos e engenheiros químicos, disponí-
veis para atender e tirar as dúvidas 
dos consumidores. No Facebook (/
NaturaguaOficial) e no Instagram (@
naturaguaoficial), os clientes tam-
bém podem acompanhar as novida-
des sobre a marca. Mais informações 
pelo 0800 722 7210 ou pelo site 
www.naturagua.com.br. 
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E que tal ter ao seu lado uma 
floresta? Esse é o cenário da 
Naturágua. A Floresta do Curió, 
“menina dos olhos” da empre-

sa, possui 70 hectares (o equivalente 
a um Parque do Cocó e meio). Atual-
mente, a gestão do local é responsabi-
lidade do Grupo Telles a partir da sua 
Oscip, que com o apoio da Naturágua, 
desenvolve as ações de visitação junto 
à comunidade.

Com resquícios da Mata Atlântica, 
a Floresta é aberta ao público, possui 
segurança privada e espaço para visita-
ção de escolas, com horta, três trilhas 
e mais de 500 espécies de animais ca-
talogadas. O espaço já foi até agracia-
do com o Prêmio CNI, em Brasília.

Para os próximos 20 anos, a Natu-
rágua espera que a comunidade usu-
frua mais do trabalho já desenvolvido 
na Floresta do Curió. “A Floresta é co-
mo um presente que ainda não foi de-
sembrulhado”, explica Aline.

EM UM FUTURO PRÓXIMO
Com o acompanhamento da Funda-

ção Dom Cabral, que há dois anos cola-
bora com o planejamento estratégico 
da Naturágua, a empresa já tem traça-
do seus planos para os próximos cinco 
anos. Segundo a diretora, o foco, além 
de incluir os resultados financeiros, es-
tá em questões socioambientais, como 
apadrinhamento de praças e projetos 
para a infância. “Sempre tivemos uma 
relação muito forte com a comunidade 
em nosso entorno, são  projetos volta-
dos para a infância e juventude nessa 
área que apoiamos. Pretendemos am-
pliar essa capacidade de interagir com 
o meio próximo sempre com uma visão 
de sustentabilidade”, completa.

FLORESTA CURIÓ
PALMEIRA BURITI 
(MAURITIA FLEXUOSA)
Podendo atingir 25 metros de altura, a 
palmeira buriti gosta de climas quentes 
e ensolarados. Seu fruto costuma ser 
transformado em doces, sucos e licores. 
Já sua palha é matéria-prima para 
artesanato, sendo transformada em 
bolsas, cestas, tapetes, entre outros.

CARCARÁ 
(CARACARA PLANCUS)
Parente distante dos falcões, o carcará 
se alimenta de pequenos animais, tanto 
vivos quanto mortos, bem como de 
alguns grãos e sementes. Chega a medir 
cerca de 56 centímetros e a ter 123 
centímetros de envergadura e seu nome 
vem exatamente do som que ele emite.

VIDA PRESENTE NA 
FLORESTA

NOVIDADES
Sempre investindo em inovações, 

a Naturágua foi a primeira a aplicar 
o rótulo de 360 graus nos garrafões. 
Em seguida, surgiu a ideia de ir além, 
usando essa ferramenta como uma 
forma de comunicação. Assim, além 
de apresentar a pureza e a qualidade 
de seus produtos, os rótulos também 
têm função social e edições comemo-
rativas. Desde então, datas como São 
João, Dia das Mães, Páscoa, Dia dos 
Pais e Natal, entre outras, nunca mais 
“passaram em branco”.

PERSONALIDADE E SAÚDE
Além dos rótulos, os garrafões da 

SOCIOAMBIENTAL
ENGAJAMENTO

DENTRO DE SUA LINHA DE CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE E COM O SEU 
ENTORNO, A NATURÁGUA ABRE, ESTE ANO, SUAS PORTAS PARA A VISITA 
DE ESTUDANTES DE FACULDADES E DE CURSOS TÉCNICOS; E AINDA ESPERA 
ESTIMULAR RESPONSABILIDADE AMBIENTAL EM CRIANÇAS

Para o segundo semestre de 
2015, a Naturágua planeja 
intensificar ainda mais suas 
ações em prol do meio am-

biente. Como uma empresa do Gru-
po Telles - que tem em seu DNA uma 
histór ia de engajamento ambien-
tal -, a Naturágua recebe, a partir 
deste segundo semestre, grupos de 
estudantes de graduação e de cur-
sos técnicos de todo o Estado. Vá-
rias instituições já estão marcando 
visitas às instalações da empresa, 
que explica tudo sobre o processo 
de aquisição da ISO 22000, um ver-
dadeiro sistema de gestão da segu-
rança de alimentos.

“O nosso relacionamento com o 
meio ambiente vem do Grupo Tel-
les, que sempre teve preocupação 
com essa área. A empresa sempre se 
preocupou com o reaproveitamento 
de materiais e é responsável pela 
preservação da Floresta Curió, por 
meio do Instituto Natureza Viva. É 
algo que já está no sangue do Grupo 
Telles e Naturágua absorveu. A qua-
lidade da água está, completamente, 
ligada à preservação do nosso entor-
no”, analisa Aline Telles, diretora da 
Naturágua. 

PROGRAMA AMBIENTAL  
NATURÁGUA

A partir da criação do Programa 
Ambiental Naturágua, a empresa 
recebe, até o final do ano, turmas 
de até 50 pessoas, na última sexta-
-feira de cada mês, para falar de 
todo o processo de certificação da 
ISO 22000. Assim os alunos podem 
entender requisitos normativos da 
ISO ligados a pontos como a iden-
tificação, avaliação e controle dos 
perigos razoavelmente expectáveis; 
comunicação da informação apro-
priada sobre questões da segurança 
alimentar dos produtos, ao longo 
da cadeia alimentar; e informações 
mais recentes sobre os perigos para 
a segurança alimentar.

EDUCAR PARA A VIDA
Para 2016, a proposta é também 

receber crianças de turmas do Fun-
damental para estimular o cuidado 
com o meio ambiente. Uso da água, 
noções de aspectos da natureza e até 
cuidados pessoais, como a escovação 
ideal, entrarão nos temas a serem 
abordados junto à criançada.

CURIOSIDADE
 

A Floresta do Curió é uma 
Unidade de Conservação 
Estadual devidamente 

homologada pela 
Superintendência Estadual 
do Meio Ambiente do Ceará 
(Semace) e mantida pelo 
Instituto Natureza Viva 
(INV), uma Organização 
da Sociedade Civil de 

Interesse Público (Oscip) 
autorizada pelo Ministério 

da Justiça.

SERVIÇO:
Para marcar as visitas, basta ligar 
para a Naturágua, pelo telefone  
85 3307 8165.
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CERTIFICAÇÃO

ENTRE AS TRÊS 
EMPRESAS DO SETOR 
DE ÁGUA DO BRASIL 
A TER A ISO 22000, 
OBTIDA EM MAIO DE 
2014, A NATURÁGUA 
TEVE A CERTIFICAÇÃO 
REVALIDADA, 
EM PROCESSO DE 
MANUTENÇÃO ANUAL 
REALIZADO EM MARÇO 
DESTE ANO 

NATURÁGUA

CONQUISTA
ISO 22000

Sabryna Esmeraldo
ligiafranco@opovo.com.br

Em maio de 2014, a Naturágua se 
tornou uma das três empresas do se-
tor de água do Brasil a obter a ISO 
22000. Primeira norma internacional 

para implementação de um Sistema de 
Gestão de Segurança de Alimentos, a 
ISO 22000 certifica o compromisso da em-
presa com a qualidade de seus produtos, 
comprovação alcançada por meio das inú-
meras exigências do processo de auditoria. 

Com sua certificação válida até 2017 e 
já revalidada em manutenção anual realiza-
da em março deste ano, a Naturágua sentiu 
os benefícios da conquista dentro da em-
presa, com reconhecimento e comprovação 
da qualidade de seus produtos e serviços e, 
principalmente, na relação de confiança que 
já estabeleceu com seus clientes ao longo de 
seus mais de 20 anos de trabalho.   

“Não é qualquer empresa que conquista 
isso. A ISO 22000 é chamada de Segurança 
Alimentar. É reconhecida no mundo. Ter a 
ISO 22000 nos torna aptos a exportar para 
qualquer país, ter uma certificação natural, 
uma credibilidade mundial”, explica Aline 
Telles, diretora da Naturágua.

Os funcionários de uma em-
presa certificada com o ISO 
22000 também saem ganhando. 
Além das mais de seis mil horas 
de treinamento, reconhecimen-
to profissional no mercado é um 
dos reflexos da certificação. “Um 
dos principais pontos foi a capa-
citação intensa dos colaborado-
res com treinamentos (internos 
e externos), valorizando a mão 
de obra, diferenciando-os dos 
demais profissionais e tornando-
-os preparados para as exigências 

Um dos três organismos 
acreditados pelo Inmetro para 
emissão de certificados no País é o 
Bureau Veritas. Segundo José Luiz 
Martini, lead auditor da Bureau 
Veritas, a obtenção da ISO 22000 
significa que a empresa segue 
uma norma que fornece requisitos 
para um Sistema de Gestão de 
Segurança de Alimentos (SGSA). 

“Demonstra que a organização 
tem habilidade em controlar 
os perigos físicos, químicos e 
biológicos que podem ocorrer 
nos processos de produção de 
alimentos, a fim de garantir que o 

alimento seja seguro no momento 
do consumo humano, em toda a 
cadeia produtiva”, explica. 
 
O Bureau Veritas conta com 
auditores técnicos com 
especialização no tipo de produto 
produzido e com no mínimo 
quatro anos de experiência 
na indústria de alimentos. 
São analisadas as instalações 
da empresa, desde o setor 
produtivo, passando pelas áreas 
de apoio, laboratórios, Central 
de Atendimento ao Cliente e 
departamentos envolvidos com 
qualidade e segurança de alimentos.

AS EXIGÊNCIAS DA ISO 22000
Para ter qualidade, é preciso cuidado em 

cada etapa do processo de produção. Conhe-
cida pelo rigor de suas normas, a ISO 22000 
audita a empresa a ser certificada em todos 
os âmbitos necessários, contemplando-a 
com a certificação apenas com o total cum-
primento das boas práticas estipuladas. 

Um exemplo que a gerente industrial 
Joelma Maurício aponta dos muitos requisi-
tos da ISO 22000 é a exigência de que todos 
os fornecedores de embalagem que entram 
em contato com a água tenham o chamado 
Laudo de Migração. O documento garante a 
resistência de determinado material à con-
taminação de componentes químicos, após 
testes que o expõem a variadas condições de 
temperatura, humidade, pressão. “Qualquer 
coisa que entre em contato com a água, seja 
a resina da embalagem, seja a própria tam-
pa, tem que ter esse documento. Nós só po-
demos usar, hoje, fornecedor creditado com 
a ISO e com esse Relatório de Migração”, 
aponta a gerente.

COMPROMETIMENTO
Para a obtenção do ISO 22000 em ape-

nas um ano e meio, o comprometimento 
por parte dos funcionáriosa Naturágua foi 
fundamental. Conforme explica Lúcia Ro-
cha, supervisora de Controle de Qualidade 
da Naturágua, foi feita a preparação de 
documentos de controle do sistema, mo-
nitoramento desses controles, adequação 
da infraestrutura, seleção e qualificação 
de todos os fornecedores, qualificação da 
equipe interna de Segurança dos Alimen-
tos na interpretação da norma e qualifi-
cação de todos os colaboradores nos pro-
cedimentos internos e de Boas Práticas de 
Fabricação (BPF). 

“Além disso, houve treinamentos para 
todos os terceirizados e prestadores de ser-
viços, implantação dos requisitos da norma 
no Sistema de Gestão da empresa, audito-
rias internas de BPF, 5S, Programa de Pré-
-requisitos (PPR), pré-auditoria com órgão 
certificador e auditoria de certificação”, 
afirma a supervisora.

BENEFÍCIOS
DE MÃO DUPLA

CURIOSIDADE 
Com exigências 

específicas sobre a conduta 
dos funcionários, a ISO 22000 
estabelece que a equipe de 

produção não use maquiagem, 
esmaltes e acessórios, como 
brincos e anéis. Todos são 
entrevistados dentro do 

processo da ISO e têm seus 
exames de saúde inspecionados. 

BUREAU VERITAS

e desafios do mercado”, comenta 
Lúcia Rocha.

Além disso, a Naturágua bus-
ca oferecer outros diferenciais a 
sua equipe, como o programa de 
Participação por Lucros e Resul-
tados (PRL). A partir do alcance 
de metas, discutidas e definidas 
previamente, os colaboradores são 
premiados. “No fim do ano, é le-
vantado o resultado final e o cola-
borador ou uma determinada área 
ganha uma participação nos re-
sultados”, explica a gerente admi-
nistrativa Cícera Alves. Segundo a 
gerente, a ideia surgiu como forma 
de premiar as equipes e motivar o 
envolvimento dos funcionários. 
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A nova sede administrativa da Natu-
rágua faz parte das comemorações 
das duas décadas da empresa, bem 
como do processo de expansão. 

É também uma forma de demonstrar seu 
comprometimento com os rígidos padrões 
de qualidade. O novo prédio, com 434 m2 
de área construída, tem projeto arquitetô-
nico assinado pelo escritório de arquitetu-
ra César Fiuza. 

O espaço, que fica no endereço da se-
de atual da Naturágua, no bairro de Lagoa 
Redonda, visa também ao conforto de seus 
colaboradores. A nova sede conta com dois 
pavimentos, com salas destinadas para a 
área administrativa e uma ampla área para 
convivência, das mais diversas formas, 
inclusive para palestras. Junto ao ad-
ministrativo, na parte superior, também 
está um auditório multiuso, com capaci-
dade para 50 pessoas. “A ideia é que pos-
samos receber escolas, fazer o trabalho 
de visitação, principalmente para fazer 
um link com a Floresta do Curió”, acres-
centa Aline Telles Chaves.

Localizada dentro de uma área total de 
102 mil m2, a nova sede abriga toda a par-
te operacional (envase, empacotamento e 
fechamento automatizado), bem como as 
áreas de transportes, inspeção de vasilha-
mes e um laboratório de análises.

CUIDADOS GERAIS 
COM A ÁGUA DE BEBER

A NOVA SEDE DA NATURÁGUA, COM UMA ÁREA TOTAL DE 102 MIL M2, 
ABRIGA TODA A PARTE OPERACIONAL, BEM COMO AS DE TRANSPORTE, 
INSPEÇÃO DE VASILHAMES E LABORATÓRIOS DA EMPRESA

2
Sempre higienizar 
as mãos antes de 
manusear o garrafão 
ou bebedouro

3
Estabelecer frequência 
de limpeza interna do 
bebedouro, incluindo 

assistência para a 
reposição de peças.

1
Não utilizar produtos 

com odores fortes para 
higienização do garrafão 

e do bebedouro

4
Não deixar o 
garrafão  ao sol

5
Usar o garrafão

somente como reservatório 
para água mineral

6
Não guardar em locais com 
presença de animais ou 
produtos químicos
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