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“Da energia solar às 
práticas de reaproveitamen-
to de resíduos, passando pelo 
apoio à comunidade, valori-
zação de nossos colabora-
dores e desenvolvimento de 
embalagens biodegradáveis, a 
Naturágua possui diversas ini-
ciativas”

de reaproveitamento e de cuidado com 
os colaboradores e a comunidade do 
entorno, faz parte da cultura, não ape-
nas da Naturágua, mas do Grupo Telles 
desde a sua fundação.

Este relatório pretende reunir as ações 
sustentáveis da Naturágua a fi m de 
disseminar as práticas e inspirar fu-
turas gerações para multiplicarmos 
ações desta natureza e, sobretudo, 
atestar que o econômico-fi nanceiro 
caminha de braços dados com a Sus-
tentabilidade e o bem-estar do Pla-
neta. Somos todos responsáveis, em 
maior ou menor escala, pelas nossas 
ações e seus refl exos no meio ambi-
ente. A Naturágua acredita que pode 
fazer ainda muito mais. Os primeiros 
passos já estão sendo dados...ѳ

Crescer, prosperar, lucrar e partilhar 
tendo como base o cuidado com o 
meio ambiente, as pessoas e a comu-
nidade em seu entorno. A Naturágua 
entende que a empresa que não 
conseguir vivenciar estes aspectos 
está na contramão do sucesso e da 
prosperidade. Estudiosos do tema já 
alertam: toda empresa sustentável 
é longeva, ou melhor, toda empresa 
longeva é sustentável. É um conceito 
que perpassa uma área, um departa-
mento, um setor. Ele deve fazer parte 
da estratégia empresarial, estar na es-
sência da organização, envolver sua 
cultura e inspirar seus colaboradores 
e stakeholders nesta direção.

Da energia solar às práticas de 
reaproveitamento de resíduos, pas-
sando pelo apoio à comunidade, 
valorização dos colaboradores e 
desenvolvimento de embalagens 
biodegradáveis, a Naturágua possui 
diversas iniciativas. Todas alinhadas 
com a cultura e a estratégia do Gru-
po Telles há gerações. Sabemos da 
importância de cuidar da natureza e 
dos parceiros dos quais a empresa 
depende como um ecossistema úni-
co, no qual todos precisam participar 
para garantir a prosperidade comum.

Precisamos, urgentemente, aprender 
a transformar subprodutos e resí- 
duos em fontes geradoras de recur-
sos, seja pelo reúso, reaproveitamen-
to ou reciclagem. Essa consciência, 

Mais vida,
mais amor ao mundo

Aline Telles Chaves
DIRETORA DA NATURÁGUA
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Relatório Socioambiental
Naturágua (2019/2020)

Inovação, empreendedorismo e com-
promisso socioambiental são carac-
terísticas do Grupo Telles. Com sede 
em Fortaleza, é formado por sete 
empresas: Agropaulo, Ceará Mirim, 
Ypetro, Naturágua, Yplastic, Santeli-
sa Embalagens e iPark Complexo 
Turístico. A história da mais antiga 
empresa familiar do Brasil, começou 
em 1846, com o português Dario Te- 
lles de Menezes, produtor de aguar-
dente de cana-de-açúcar na Fazenda 
Ypióca, em Maranguape, na Região 
Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Com a missão de ser referência no 
compromisso com a vida, valori-
zação e respeito ao ser humano e ao 
meio ambiente por meio da excelên-
cia de seus produtos, a Naturágua, há 
quase três décadas atua no mercado 
do Ceará. Possui fontes de captação 
de água mineral em duas unidades 
industriais, em Fortaleza e Horizonte, 
na RMF.

A indústria conta com equipamentos 
importados, de última geração, assim 
como sistemas de extração e envasa-
mento totalmente automatizados e 
assépticos, que garantem a qualidade 
do produto comercializado nas em-
balagens PET de 20 litros, 5 litros, 1,5 
litros, 500 ml, e de 315 ml, as duas úl-
timas com e sem gás.

Em 2014, a Naturágua foi a primeira 
água mineral brasileira a obter a certifi -

cação ISO 22.000 (Sistema de Gestão 
e Segurança de Alimentos). Desde en-
tão, anualmente mantém essa acredi-
tação pelo Bureau Veritas S.A (BVQI). 
Classifi cados como hipotermais na 
fonte (32,2ºC), os produtos Naturágua 
estão em conformidade com as exi- 
gências da Agência Nacional de Mi- 
neração (ANM) e da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Apresentamos, neste documento, 
nossas principais ações voltadas 
para a coletividade, em 2019 e 2020. 
O objetivo é evidenciar e dar trans-
parência aos aspectos econômicos, 
sociais, ambientais e de responsabi-
lidade pública para estimular práticas 
da Sustentabilidade e Responsabili-
dade Social Empresarial.ѳ

Sede Naturágua
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Equilíbrio Ecológico, Desenvolvimento 
Humano, Justiça Social, Valorização 
Cultural e Viabilidade Econômica. 
Acreditamos que, desta forma, con-
tribuiremos para o fl orescimento de 
uma comunidade, de uma cidade, 
de um país e até de um planeta 
mais sustentáveis, levando, 
conforme nosso propósito, 
mais vida e mais amor ao 
mundo.ѳ

Cinco Dimensões

É comum que as ações de Sustenta- 
bilidade de uma empresa sigam três 
eixos principais, em consonância com 
o triple botton line do Desenvolvimen-
to Sustentável, com ações que con-
tribuam para o equilíbrio ecológico e 
para a justiça social, sendo também 
necessário demonstrar a viabilidade 
econômica. Contudo, escolhemos 
reforçar nossas ações, considerando 
pelo menos mais duas dimensões 
as quais consideramos fundamen-
tais para um efetivo Desenvolvimento 
Sustentável: a valorização cultural e o 
desenvolvimento humano.

Apresentamos, na sequência, nosso 
Relatório Socioambiental, tendo como 
norte o Desenvolvimento Susten- 
tável com as seguintes dimensões: 

Desenvolvimento
Sustentável

Desenvolvimento
Humano

Valorização
Cultural

Justiça
Social

Equilíbrio
Ecológico Viabilidade

Econômica
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Projetos Apoiados
Instituição

Associação Shalom

Candido Couto Filho

Escola de Desenvolvimento e 
Integração Social para 
Jovens e Crianças (Edisca)

Fundação Dom Cabral (FDC)

Fundo Municipal Direito da 
Criança

Instituto de Educação Portal 
(IEP)

Lar Torres de Melo

Valores 2019-2020

R$3.811 

R$129.945

R$10.747

R$7.300 

R$5.840

R$34.000

R$48.200
 

R$7.200
  

R$7.100
 

R$2.500

R$1.000
 

R$70.535
 

R$7.100 

Projeto

Espetáculo A Paixão de Cristo

Halleluya *

Renascer

Natal Shalom

Réveillon da Paz

A História do Ceará Navegando 
nas Ondas do Rádio  **

Dançando a Vida *

Projetos Raízes

Educare ***

Fórum IEP de Sustentabilidade

Cidades Criativas e Sustentáveis

Projeto de Qualificação Profissional 
para Adolescentes e Jovens na 
Situação de Risco e Vulnerabilidade 
Social na Comunidade São Miguel

Longevidade com Dignidade: Cuidar, 
Proteger e Promover ****

* Lei de Incentivo à Cultura | ** Edital Mecenas do Ceará | *** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (FMDCA) | **** Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Fortaleza

Justiça Social

Dentre as principais iniciativas de 
promoção da sustentabilidade so-
cial promovidas pela Naturágua, es-
tão aquelas junto ao Projeto Fonte da 
Vida, que, desde 2003 vem contribu-
indo com o desenvolvimento de cri-
anças e adolescentes em situação de 
risco social no Parque São Miguel.

Comunidade localizada no entorno da 
empresa, onde cerca de 400 pessoas 
são benefi ciadas com programas que 
visam educação e arte como me-
canismos transformadores. Reforço 
escolar, esporte, aulas de música, en-
tre tantas outras ações promovem o 
cuidado às pessoas e o fortalecimen-
to da nossa relação com a sociedade. 
Já são 17 anos em funcionamento 
desde a implantação da metodologia 
Teia da Vida, hoje, uma referência de 
trabalho social comunitário.

Desenvolvimento de parcerias; di-
minuição da desnutrição infantil; melho-
ria do rendimento escolar; encaminha- 
mento de jovens ao mercado de trabalho; 
criação de grupos que trabalham a arte 
de forma independente; realização de 
cursos e capacitação; e melhoria na qua- 
lidade de vida e autoestima dos mora-
dores se destacam entre as conquistas.

Outro projeto a ser ressaltado é o Mu- 
lheres em Ação, por meio do qual as 
mulheres da comunidade do Parque 
São Miguel são estimuladas a con-
feccionar produtos, como bolsas e 

acessórios, a partir da reutilização de 
fardamentos do Grupo Telles. Elas tam-
bém são responsáveis pela realização 
de bazares que promovem as peças 
confeccionadas nesta ofi cina e geram 
uma renda extra para as famílias.ѳ
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A Naturágua e o Instituto de Educação 
Portal (IEP), desde 2012, mantêm 
uma parceria consolidada no Pro-
grama Jovem Aprendiz, que ofereceu 
a experiência empregatícia a diversos 
jovens ao longo destes anos.

Em 2020, celebramos mais uma im-
portante parceria com o IEP para 
implementação do projeto Polo de 
Qualifi cação Profi ssional para Ado- 
lescentes e Jovens. O programa 
objetiva a inclusão produtiva de 25 
jovens em situação de risco e vulnera-
bilidade social, do Parque São Miguel, 
não apenas para a empresa, mas para 
o mercado.

O IEP é uma Organização da So-
ciedade Civil de Interesse Público 
(Oscip) sem fi ns lucrativos com 
o objetivo de fomentar a inclusão 
econômica, social e cultural, por 
meio de um programa continuado de 
educação e formação profi ssional, 
articulando comunidades, governos, 
ONGs, empresas privadas, institui- 
ções da sociedade civil e outras no 
intuito de contribuir para políticas 
públicas e gerar capital humano e 
social.

O diferencial é a aplicação da edu- 
cação integral por meio da Tec-
nologia Social Espaços Mundos, 
desenvolvida na sua formação, e 
reconhecida pela Fundação Banco 
do Brasil e ONU.

Programa Jovem Aprendiz
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Programa Raízes

Outra parceria de sucesso para for-
mação de jovens das comunidades 
carentes do entorno, foi fi rmada com 
a Fundação Dom Cabral (FDC) em 
2018. Por meio do seu Programa de 
Inovação Social Raízes, a FDC traz 
para o Ceará sua expertise na ca-
pacitação de líderes. A Naturágua, 
juntamente com outras empresas no 
Ceará, fi nancia jovens para participar 
dessa experiência única desenvolvi-
da uma vez ao ano pelo período de 
um mês.

No Raízes, jovens de 15 a 20 anos são 
sempre convidados ao exercício do 
pensar. O objetivo é possibilitar o aces-
so a conteúdo humanista e de diferen- 
tes áreas do conhecimento, que não 
são acessíveis na escola tradicional, 
na perspectiva de que os jovens pos-
sam, não só ampliar a visão de mundo 
e fortalecer o senso de cidadania, mas 
também aprender e apreender a diver-
sidade de signifi cados do mundo à sua 
volta, para tornarem-se atores e au-
tores do próprio processo de inclusão.

Doações para instituições
Instituição

Associação Estação da Luz

Centro de Educação Cívico de
Messejana

Empresa Amiga da Criança

ONG Fonte da Vida

Valores 2019-2020

R$63.000
 

R$1.500

 
R$14.509

 
R$154.800

 

R$1.500
 

R$4.500
 

R$22.426
 

R$4.500

Projeto

Projeto Chama

Projeto Seu Viver e Dona Arte

Abrinq

ONG Fonte da Vida

Projeto Gestantes

Projeto Coral

Assessoria Social

Projeto Mulheres em Ação
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Balanço Social
ONG Fonte da Vida

99 alunos
matriculados
Incentivo à escolaridade
Incentivo à leitura
Projeto Adolecer – 17 alunos (10 a 
12 anos)
Início da Rádio Fonte de Notícias
Capoeira
Coral
Flauta
Presente de Natal – adoção das 
cartinhas
Apadrinhamento – 3 adolescentes  
– Programa Raízes (FDC)

Cursos
Corte e costura
Doces e Salgados

Adultos
Reunião com pais – Temas familia- 
res / escolares
Palestras – Nutrição / Comporta-
mento / Saúde
Dia da Mulher - Alongamento / 
Corte e pintura de / Sorteio de 
brindes

Serviços de
orientação
Tabagismo – Acompanhamento 
médico
Frequência paciente – 71,4%
Taxa de abandono – 10%
Pararam de fumar – 51,1%
Diminuíram mais de 86% da quan-
tidade de cigarros fumado dia – 
42,8%
Gestantes – Orientação / doação 
de produtos para o bebê (14 ges-
tantes)
Alfabetização e letramento – turma 
com 10 adultos – 4 concludentes
Mulheres em Ação – confecção de 
bolsas, tapetes, aventais e outros 
(10 mães)

Parceiros
IEP (Indicação de adolescentes da 
comunidade para curso)
Instituto Aliança (capacitação de 
voluntários da ONG)
Núcleo de Ação pela Paz (Napaz)
Posto de Saúde Terezinha Parente
Universidade Estadual do Ceará 
(Uece)
Universidade de Fortaleza (Unifor)

2019



2020108 alunos 
matriculados
Incentivo à escolaridade
Incentivo à leitura
Projeto Adolecer – 18 alunos (12 a 
14 anos)
Rádio Fonte de Notícias
Aula de violão – 5 crianças/adoles-
centes
Atendimento psicológico às crian- 
ças

Doação de 
instrumentos
Naturágua – 20 flautas
Instituto Beatriz e Lauro Fiuza – 5 
violões, 18 flautas e 1 teclado

Curso
Polo de Qualificação Profissional 
para Adolescentes e Jovens – 25

Adultos
Reunião com pais– Temas familia- 
res / escolares

Serviços de 
orientação
Tabagismo – Acompanhamento 
médico
Atendimento nutricional – profes-
sora e alunos – live e presencial
Atendimento psicológico aos volun- 
tários

Parceiros
Instituto Aliança
Núcleo de Ação pela Paz (Napaz)
Posto de Saúde Terezinha Parente
Universidade de Fortaleza (Unifor)

Em 2020 houve uma redução nas ativ-
idades por causa da pandemia de 
Covid-19
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Instituto Natureza
Viva (INV) 

Custos operacionais 
(segurança, limpeza, 
manutenção...) 

Valores 2019-2020

R$456.878

Equilíbrio Ecológico

Ecossistema é um dinâmico e com-
plexo relacionamento entre plantas, 
animais, micro-organismos e ele-
mentos não vivos (solo, água, ar), 
todos interagindo em equilíbrio. Os 
serviços ecossistêmicos são os bens 
e serviços que nós obtemos dos ecos-
sistemas direta ou indiretamente. Na 
dimensão ambiental, as principais 
contribuições da Naturágua se dão 
por meio das ações do Instituto Na-
tureza Viva (INV).

Uma floresta na cidade
O INV é uma Oscip fundada em 
março de 2006, cuja ação de maior 
relevância é a criação e manutenção 
da Unidade de Conservação (UC) da 
categoria Área de Relevante Interes-
se Ecológico (Arie) denominada Sítio 
Curió, popularmente conhecida como 
Floresta do Curió.

Em plena capital do Estado do Ceará, 
é possível caminhar dentro de uma fl o- 
resta em segurança. A primeira expec-
tativa é de visitar um parque urbano. 
Mas, ao entrar na Floresta do Curió, a 
sensação é de estar saindo da cidade. 
O verde fi ltra a poluição sonora e do 
ar que podem denunciar a metrópole 
de 2,6 milhões de habitantes ao redor.

Com 57,35 hectares de extensão, a 
Arie do Sítio Curió reúne a típica vege- 
tação de Tabuleiro Litorâneo, ameni-

zando o calor, protegendo recursos 
hídricos e servindo como refúgio para 
animais silvestres em plena área ur-
bana, além de estimular a prática es-
portiva e atividades de Educação Am-
biental.

Primeira Arie do Ceará, criada em 
2006, com o apoio do Governo do 
Estado do Ceará, é formada por di-
versas espécies vegetais nativas e 
frutíferas. Além da fl ora, a mata abri-
ga uma grande diversidade de fauna, 
contabilizada em 92 espécies, que 
contribuem para o equilíbrio ecos-
sistêmico e tornam a visita ao local 
ainda mais interessante.

Uma sala ao ar livre é dedicada a 
cursos, palestras e aulas práticas, 
realizadas por meio de convênios 
com escolas e universidades locais. 
É aberta à visitação pública de terça 
a domingo das 6h às 15h30, com 
acesso gratuito.

Anualmente, são realizadas diversas 
atividades, como: Festa Anual das 
Árvores, Semana da Biodiversidade, 
Semana do Meio Ambiente e Semana 
Estadual de Proteção Animal; além de 
projetos com o apoio de instituições 
parceiras e voluntários, entre eles: 
Ecomapss, Projeto Vem Passarinhar, 
Plantando Saberes e Projeto Viva o 
Parque. Todas com o objetivo de pro-
mover Educação Ambiental e recone- 
xão da comunidade com a natureza.ѳ



Ao entrar na Floresta do 
Curió, a sensação é de estar 
saindo da cidade. O verde 

filtra a poluição sonora e do 
ar que podem denunciar a 
metrópole de 2,6 milhões de 

habitantes ao redor
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Balanço Social
Instituto Natureza Viva | Floresta do Curió

23.538 visitantes

Atividades
Movimento Teia da Vida
Aulas de campo de escolas e uni-
versidades
Primeira Ação Mais Educação – 
100 alunos Escola Terezinha 
Parente
Reuniões de grupos de amigos, 
igrejas e instituições
Cessão de espaço para eventos
Pilates / Yoga

Comemorações
Festa Anual das Árvores
Semana do Meio Ambiente
III Arraiá da Floresta Curió
Semana dos Animais
Programa Vem Passarinhar
Inauguração do Ecomapss, com a 
presença do reitor da Urca, Francis-
co do O’ Lima Júnior; do secretário 
do Meio Ambiente, Artur Bruno; e 
representantes do Grupo Telles, 
Paulo Neto e Aline Telles
Início das obras da Areninha
Programa Viva o Parque

2019 2020
11.606 visitantes*

Atividades
Visitas guiadas
Reuniões de grupos de amigos, 
igrejas e instituições
Pesquisas - alunos de Biologia e 
outros
Programa Vem Passarinhar
Inauguração da Areninha
Início das obras do vestiário e 
banheiros
Programa Viva o Parque
Estudo levantamento fl orístico
Vistoria na poligonal da Floresta
Palestras e cursos on-line com te-
mas ambientais (enquanto esteve 
fechada)

Comemorações (on-line)
Festa Anual das Árvores
Semana do Meio Ambiente
Semana dos Animais

*Visitas até novembro. A Floresta fi cou 
fechada em abril, maio e junho e os even-
tos presenciais foram realizados on-line 
por causa da pandemia de Covid-19



17

Integrar

DesenvolverCelebrar

Comunicar Conscientizar

Desenvolvimento Humano

Uma gestão responsável e preocupa-
da com o Desenvolvimento Humano 
de seus colaboradores. Nesta direção 
a Naturágua trabalha os pilares junto 
aos colaboradores desde quando inici-
am na empresa: Integrar, Desenvolver, 
Conscientizar, Comunicar e Celebrar.

Integrar
Os funcionários participam, desde a 
chegada, de inúmeros momentos de 
integração para que possam se sentir 
realmente parte da empresa, além de 
serem treinados em todas as normas 
e procedimentos, contribuindo para 
uma melhor adaptação. A informação 
da chegada de mais um colaborador é 
difundida para todos, via aplicativo de 
comunicação interna, Sellet, facilitando 
sua apresentação às várias empresas.

Desenvolver
Depois de fazer parte, a empresa 
precisa estar atenta aos talentos 
contratados. É visando o desenvolvi-
mento das pessoas, que a Naturágua 
tem tantos projetos que valorizam os 
profi ssionais que nela trabalham.

Já nos primeiros dias, o colaborador 
participa do Programa Qualifi ca, que 
tem o objetivo de orientá-lo sobre to-
das as atividades e responsabilidades 
para o melhor desempenho das ativi- 

dades em seus locais de trabalho, 
contribuindo para a melhoria da pro-
dutividade e diminuição dos riscos 
inerentes.

Outro programa importante é o 
Gestão por Competências que traz 
à prática a identifi cação das com-
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petências necessárias para cada car-
go na organização. Ele proporciona 
aos colaboradores que ocupam tais 
posições o desenvolvimento e apri-
moramento de suas capacidades 
a fim de contribuir de forma mais 
eficiente no alcance dos objetivos 
estratégicos da empresa. Vale res-
saltar, que após o mapeamento, é 
realizado um plano de ação para apri-
moramentos dos gaps identificados, 
com a execução de todas as etapas 
do PDCA: planejar (plan), fazer (do), 
checar (check) e agir (act).

O Projeto Formação de Líderes, di-
recionado para líderes e talentos 
em potencial, tem como objetivo 
fazer com que os gestores atuem 
de forma estratégica, acelerando o 
desenvolvimento das competências 
e assegurando a transferência dos 
aprendizados para o dia a dia de 
suas equipes.

Em 2020, uma grande conquista foi 
celebrada: o convênio para espe-
cialização de gerentes e coorde-
nadores pela Fundação Dom Cabral 
(FDC) no curso de pós-graduação 
em Gestão de Negócios, na turma 
2021. A FDC ocupa a nona posição 
entre as dez melhores escolas de 
negócios do mundo.

Outro benefício é o oferecimento de 
Bolsas de Estudos em faculdades, 
cursos de aperfeiçoamento e Curso 

de Inglês que visam a capacitação 
dos colaboradores, abrindo novos 
horizontes, favorecendo a melho-
ria do senso crítico e aprimorando 
a capacidade profissional. A partir 
da qualificação, são garantidos pro-
cessos mais eficientes e se dá um 
estímulo a mais para a permanência 
dos talentos na empresa.

A Naturágua trabalha também em 
parceria com o Projeto Faça de um 
Deficiente um Atleta do Centro Pa-
radesportivo Edivaldo Prado. Os atle- 
tas são funcionários do Grupo, no 
entanto, fisicamente, eles permane-
cem no Centro, praticando atividades 
físicas. Sua atuação abrange a parti- 
cipação em campeonatos regionais e 
nacionais.

O PCD Atleta possibilita oportuni-
dades iguais a todos. Tem o propósi-
to de acabar com o preconceito, 
melhorar a acessibilidade para fun-
cionários, além de impactar nos re-
sultados da empresa.

Conscientizar
Diversas ações são promovidas men-
salmente a fim de conscientizar to-
dos os colaboradores sobre variadas 
temáticas. A saúde e a segurança são 
sempre priorizadas nessas ações, 
com o reforço das práticas que con-
tribuem para a promoção do bem-es-



Ações internas para colaboradores

Bolsa para graduação e pós-graduação 

Cestas básicas
 
Especialização para gerentes e
coordenadores (FDC) - Matrícula
 
Kit escolar para filhos dos
colaboradores
 
Previdência privada
 
Seguro de vida
 
Vale-presente 

Valores 2019-2020

R$14.096

R$172.178 

R$4.500 

R$2.368 

R$5.327 

R$63.156 

R$3.590 

Sede Naturágua Auditório Sede
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tar geral dos funcionários e, a partir 
daí, a conscientização da sociedade 
em geral.

Comunicar
Comunicação e engajamento: de 
maneira geral, melhorar o diálogo 
no ambiente de trabalho contribui 
para propor soluções, expor ideias, 
explicar estratégias, fazer acordos, 
entre muitas outras vantagens. Para 
garantir que a comunicação interna 
seja acessível a todos os colabora-
dores, a empresa conta com uma 
plataforma digital, o aplicativo Se-
llet. O canal de comunicação inter-
na torna as informações muito mais 
interativas e ágeis e conta com di-
versas funcionalidades, como: co-
municados, vídeos, seleção interna, 
benefícios, contracheques, enque- 
tes, ouvidoria e outros.

A Pesquisa de Clima proporciona 
uma otimização na comunicação, 
geração de um ambiente de trabalho 
mais seguro, melhor percepção da 
imagem e reputação da empresa 
por parte dos colaboradores. O mo- 
nitoramento contribui também com 
a redução do índice de rotatividade 
dos funcionários, possibilitando au-
mento na produtividade.

Após a apresentação dos resultados 
da pesquisa, estes são replicados a 

todos os funcionários, considerando 
as respectivas áreas, e é estruturado 
um plano de ação em busca de me- 
lhorias com todos os envolvidos no 
processo.

Celebrar
Comemorar as conquistas aumenta a 
confi ança dos colaboradores, estimu-
la positivamente a equipe a se man-
ter fi rme nos objetivos e demonstra o 
quanto ela é importante para a orga-
nização.

Ao longo dos anos, a Naturágua es-
tabeleceu um processo constante de 
integração entre os colaboradores. A 
empresa mantém um calendário so-
cial, com ênfase em datas comemo-
rativas, celebrações religiosas e ativi- 
dades de conscientização. Palestras, 
missas e outros eventos com dis-
tribuição de lembranças são momen-
tos de interação, celebração da vida, 
reafi rmação de valores e engajamen-
to de funcionários.

Da mesma forma, o Programa de 
Participação nos Lucros e Resulta-
dos (PLR) foi implantado há mais de 
5 anos, como incentivo aos colabo- 
radores para que se comprometam 
cada vez mais com os objetivos da 
empresa, gerando melhores resulta-
dos organizacionais, por meio de par-
ceria entre empresa e funcionário.ѳ20 Outubro Rosa



21

Integração
120 colaboradores

Eventos
Comemorações de aniversários
Missas (Páscoa e Natal)
Café com a Diretoria
Evento Dia da Mulher
Momento Dia das Mães
Ações no Dia dos Pais
Entrega de kits escolares e 
vales-presente (por assiduidade)

PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados)

Bolsa de estudos

2019
Integração
67 colaboradores (até outubro)

Eventos*
Comemorações de aniversários
Café com a Diretoria
Evento Dia da Mulher
Palestra Outubro Rosa
Palestra Novembro Azul
Entrega de kits escolares e 
vales-presente (por assiduidade)

PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados)

Bolsa de estudos

2020

Balanço Social
Gestão de Pessoas



22

Promover saúde também consta na 
proposta de valor da empresa. Es-
tendendo a preocupação com o ser 
humano para o lado de fora e bene-
fi ciando a integração do colaborador 
com a sociedade, a Naturágua reali-
za, todos os anos, atividades de es-
porte, lazer e arte compatíveis com a 
cultural local e que possam contribuir 
para a manutenção da integração en-
tre colaboradores e a comunidade do 
entorno.

Destacam-se as caminhadas, os 
torneios de futebol, os grupos de cor-
rida, além do incentivo e apoio às ins- 
tituições do Coral Vozes de Outono, 
Projeto Semear, Lar Torres de Melo, 
Edisca e Shalom, dentre outros.

Esportes em comunidade
Em 2019, o Governo do Estado do 
Ceará, começou a construção da 
Areninha Sítio Curió, em frente à 
Naturágua e ao lado da entrada da Flo-
resta do Curió. Em 2020, a empresa 
abraçou a iniciativa e deu início à im-
plantação de banheiros e vestuários 
para os atletas. A Areninha serve ao 
propósito da realização de atividades 
físicas e desportivas com a comuni-
dade do entorno, trazendo benefícios 
à saúde física e mental, como re-
dução da ansiedade e formação, por 
meio do esporte, de crianças e ado-
lescentes críticos.

Valorização Cultural
Arte, Esporte e Lazer

A Areninha Sítio Curió foi inaugurada 
em setembro de 2020. Desde então, 
foi estabelecida uma tabela de jogos, 
na qual se revezam 12 comunidades, 
de terça a domingo, entre rachas, jo-
gos com times ofi ciais, escolinha de 
futebol e projetos sociais. A ONG Fon-
te da Vida participa com seu time de 
futebol de adolescentes. Os colabo- 
radores da Naturágua também jogam, 
numa ação de integração entre os 
setores. O espaço tem desempenha-
do, desta forma, um papel de intera- 
ção entre a empresa e os moradores 
do entorno.ѳ

As atividades esportivas são 
estimuladas pela Naturágua 
como forma de promoção da 
saúde física e psíquica, além 

da integração da empresa 
com a comunidade



Projeto Chama
Festival Halleluya
Projeto Seu Viver e Dona Arte
Fundação Abrinq pelos Direitos da 
Criança e do Adolescente
Dançando a vida
Fórum IEP de Sustentabilidade

2019

Projeto Chama
Festival Halleluya
A História do Ceará Navegando nas 
Ondas do Rádio
Projeto Seu Viver e Dona Arte
Fundação Abrinq pelos Direitos da 
Criança e do Adolescente
Cidades Criativas e Sustentáveis

2020

Balanço Social
Atividades de Cultura, Esporte e Lazer
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A sustentabilidade econômica é um 
conjunto de práticas econômicas, 
financeiras e administrativas que 
visam o desenvolvimento econômi-
co garantindo a manutenção dos 
recursos naturais para as futuras 
gerações.

Demonstrar a capacidade de investi-
mento da empresa em ações que be- 
nefi ciam tanto os colaboradores inter-
nos quanto as comunidades vizinhas, 
incluindo o meio ambiente, inspira 
novas ações de sustentabilidade, ino- 
vação e responsabilidade social na 
esfera empresarial.

Linha Naturágua ECO
Não restam dúvidas de que investir 
no bem-estar da coletividade é, além 
de tudo, um bom negócio. A Linha 
Naturágua ECO, por exemplo, com in-
vestimento de R$ 13 milhões, tornou 
possível o desenvolvimento de uma 
embalagem com 30% menos plástico.

A Linha Naturágua ECO chega ao 
mercado com uma garrafa de 500 ml 
mais leve, com apenas 9 gramas (em 
média as marcas disponíveis no mer-
cado atuam com 13,5g) e, por isso, se 
posiciona frente à nova tendência do 
segmento de embalagens, que tem 
priorizado a redução de matéria-pri-
ma, de recursos e a efi ciência ener- 
gética na produção.

Viabilidade Econômica

Outro produto da linha ECO é o copo 
biodegradável. A aceleração da de-
gradação do plástico é realizada por 
meio do aditivo P-Life, composto de 
ácido graxo derivado do óleo de coco, 
uma tecnologia já testada e aprovada 
por instituições internacionais, com 
certifi cados de degradação acelerada.

“Reduzir material signifi-
ca, automaticamente, diminuir 
a utilização de recursos para 
a produção como um todo. O 
ciclo produtivo inteiro é im-
pactado, o que gera um pro-
duto muito mais sustentável”

Aline Telles Chaves
DIRETORA DA NATURÁGUA
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O copo produzido com esse políme-
ro pelo nosso fornecedor, é certifi-
cado pela SP Technical Research 
Institute da Suécia e aprovado pelo 
FDA (Food and Drug Administra-
tion), nos EUA.

Além disso, o produto se diferencia 
por ser proveniente de novas fontes 
de água mineral, que apresentam pH 
acima de 7, implantadas em uma área 
de mais de 50 hectares. Inovar e ser 
mais sustentável são premissas e 
uma realidade para a indústria mundi-
al e, com o lançamento da Naturágua 
Eco, a Naturágua atingiu as duas me-
tas de uma só vez.

Além disso, para manter seu com-
promisso com a vida e com o 
meio ambiente, a nova fábrica da 
Naturágua usufrui de compressores 
de alto rendimento, que demandam 
menor consumo de energia, e a im-
plantação de usina solar, que deve 
abastecer toda a fábrica com ener-
gia limpa.

Solidariedade
O lucro resultante dos investimentos 
em inovação, tecnologia e sustenta- 
bilidade se traduz em ainda mais con-
tribuições para a coletividade, o que 
pode ser observado especialmente 
por meio das doações realizadas nos 
dois últimos anos.ѳ

Um copo plástico leva, em 
média, de 250 a 400 anos 
para se decompor, prejudi-

cando o equilíbrio ecossitêmi-
co de diversas formas. Consci-
entes disto, ampliamos a Linha 
Naturágua ECO e lançamos 
um copo biodegradável com 

tempo de decomposição médio 
de 2 anos, quando em contato 
com agentes ativadores (calor, 

umidade, luz, oxigênio).



Durante a pandemia

No dia 11 de março de 2020, a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) de-
clarou a pandemia de Covid-19, doença 
causada pelo novo coronavírus (Sars-
Cov-2). A partir daí, muitas coisas mu-
daram no Planeta inteiro. No Ceará, a 
partir de 16 de março, o Governo do 
Estado passou a editar decretos com 
medidas de isolamento social para 
evitar a propagação da doença. Com 
isso, muitas pessoas que trabalha-
vam na informalidade ou que já viviam 
em situação de vulnerabilidade social 
foram mais severamente afetadas.

Em meio a tantas incertezas, e com 
intuito de ajudar os grupos menos 
favorecidos, no dia 6 de abril, a 
Naturágua divulgou, em seu Insta-
gram, que ela e o Grupo Telles es-
tavam doando água mineral e álcool 
a 70% para instituições sociais que 
atendessem grupos prioritários no 
combate à Covid-19.

“Para a Naturágua, os nossos verdadeiros heróis são, além de nossos funcionários que seguem 
firmes na linha de produção, os homens e mulheres que ajudamos; que estão na linha de frente doando 
alimentos e água para os mais vulneráveis; que se arriscam porque sentem verdadeira compaixão. 
Instrumentos de Deus. São eles que usam nossa doação para ir ao encontro dos mais fracos. E, sim, 
nos sentimos um pouquinho melhor, um pouquinho mais humanos, por meio deles. Por isso mande sua 
doação, iremos te ajudar”

O resultado consolidou a doação de 
um total de 58.732 litros de água, be- 
nefi ciando aproximadamente 93.124 
pessoas entre abril e outubro de 2020, 
por meio do apoio a inúmeras institui- 
ções, entre elas: Shalom Amigo dos 
Pobres, Lúmen, Grupo Espírita Casa 
da Sopa, ONG De Grão em Grão, Igre- 
ja do Cristo Rei, Amigos Solidários, 
Fundação Reconstruir, Associação 
Social Fortaleza Independente, Cristo 
nas Ruas, Associação Unidos do Bem, 
O Bom Samaritano e S.O.S Vidas.ѳ

Pandemia

Doações de
água

Pessoas
beneficiadas

Litros doados

R$50.016

93.124

58.732

Aline Telles Chaves - Instagram Naturágua (6/4/2020)



A Comunicação está intrinsecamente 
ligada às ações de Sustentabilidade e 
é ela quem expõe a narrativa de edu- 
cação e/ou simpatia do público em 
relação à temática, por meio da divul-
gação de ações empresariais, prin-
cipalmente ao dar visibilidade a ino- 
vações que passarão da vanguarda 
ao modismo e à referência histórica.

Comunicar a sustentabilidade é vital 
para empresas e organizações. Afi nal, o 
tema tem a capacidade de engajar, re-
forçar valores, construir reputação e in-
serir a empresa em uma agenda atual e 
positiva. Mas ela deve ser naturalmente 
derivada de sua estratégia, posiciona-
mento e ações. Para isso, é necessário 
obter o compromisso das lideranças, 
juntamente com decisões estratégicas 
e ouvir as partes interessadas.

Mensagem

De todas as iniciativas de Comuni-
cação para a Sustentabilidade, a mais 
conhecida no universo das empresas 
é o relatório anual de sustentabilidade, 
que pode receber diversos nomes e 
ter variados formatos, de acordo com 
as ações desenvolvidas por cada or-
ganização. No caso da Naturágua, 
defi nimos que Relatório Socioambi-
ental era o mais adequado.

O propósito deste Relatório Socio-
ambiental da Naturágua 2019/2020 
é de não apenas mostrar ações de 
sustentabilidade que já fazem par-
te da cultura da empresa, mas que 
também seja inspiração para outras 
empresas, fornecedores e toda a co-
munidade para a busca constante 
do equilíbrio das atividades para um 
mundo saudável.ѳ

Vista aérea



Registros fotográficos



Momentos compartilhados
ONG Fonte da Vida

Atividade lúdica Coral de criançasProjeto Mulheres em Ação

Fundação Dom Cabral Naturágua

Projeto Raízes - jovens patrocinados pela Naturágua Time de futebol



Floresta do Curió

Visita de estudantes

Semana de Proteção Animal Inauguração do Ecomapss - Catalogação da 
fauna e flora com QR Code

Projeto Vem Passarinhar na Floresta

Projeto Viva O Parque

Semana da Árvore

Visita do professor da FDC Pedro Lins, mestre 
em Administração Pública pela Harvard Kenne-
dy School



Unidade Naturágua N01

Sede Naturágua

Bênção da capela na NaturáguaLançamento aplicativo interno Sellet

Treinamento da Brigada de Incêndio

Curso de Eneagrama

Missa de Natal

Aniversariantes do mês Café com a Diretoria Projeto Líderes em Ação

Palestra Setembro Amarelo Palestra Outubro Rosa Palestra Novembro Azul



Concerto Jacques Klein - Cineteatro São Luiz

Espaço Naturágua Eco - Shopping Iguatemi

- Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU)Festival Halleluya

Fórum IEP de SustentabilidadeEdisca
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Informações corporativas

Naturágua Águas Minerais Indústria e Comércio S/A

Avenida Professor José Arthur de Carvalho, 1001.
Lagoa Redonda - CEP 60.831-370
Tel (85) 4005-8831
https://naturagua.com.br/

Equipe gestora responsável pelo relatório

Aline Telles Chaves – Diretora
Cícera Alves – Gerente Administrativa
Geissa Rocha – Gerente de Marketing
Janete Girão – Assessoria Social
Shirleuda Taveira – Gerente de Recursos Humanos

Consultoria, redação, edição, design editorial

Eco Nordeste – Agência de Conteúdo
www.agenciaeconordeste.com.br
Maristela Crispim – Editora-chefe
Magda Maya – Consultora em Sustentabilidade
Flávia P. Gurgel – Design e Projeto editorial interno

Relatório Socioambiental
Naturágua 2019-2020

sustentabilidade@naturagua.com.br
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