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P: Olá, pessoal! Hoje estamos com o André Ferretti, ge-
rente sênior de Economia da Biodiversidade da Fundação 
Grupo Boticário, para trazer um pouco sobre essa nossa 
instituição que, há mais de 31 anos, cuida da nossa conser-
vação da natureza, promovendo diversos projetos. Vamos 
conhecer hoje um pouquinho da Fundação Grupo Boticá-
rio? André, obrigada pela sua presença e pela sua partici-
pação. É um prazer falar com você!

A: Oi, Paloma, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade. 
Vamos conversar um pouco sobre a Fundação. Falar um 
pouquinho da história de o que a Fundação faz, esclarecer 
algumas coisas que o pessoal às vezes tem dúvida ou gosta-
ria de saber sobre a Fundação.

P: Legal, André! Por isso, vou até começar com uma per-
gunta: a Fundação completou 30 anos de uma história 
muito inspiradora. A instituição é um exemplo dentro e 
fora do país de como que as empresas podem olhar além 
do negócio e cuidarem do mundo em que vivemos. Me 
conta um pouquinho dessa história, André?

A: Ainda no final dos anos 80, quando se falava muito pouco 
ainda, no Brasil e no mundo, sobre sustentabilidade, sobre 
conservação da natureza, o nosso fundador, o dr. Miguel 
Krigsner, já se preocupava muito com a questão ambiental, 
com o meio ambiente.

E ele, em algumas aulas que teve ainda na faculdade e em 
viagens que ele fez, viu algumas iniciativas que trouxeram 
inspiração para ele. Ele tinha vontade de, assim que ele ti-
vesse um negócio mais forte, mais robusto, ele pudesse con-
tribuir com a conservação da natureza.

Inicialmente, ele teve uma ideia de, por exemplo, plantar ár-
vores a partir da venda dos seus produtos, a partir de uma 
quantidade de produtos vendidos, ele falou: “Ah, eu posso 
plantar alguma árvore para ajudar na conservação da natu-
reza”.

Muito inspirado em iniciativas que ele viu em Israel, em que 
existiam instituições que conseguiam recuperar áreas que 
haviam sido desertificadas e conseguiam trazer o verde de 
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volta, a biodiversidade. Ele achou que a empresa dele pode-
ria contribuir com isso também.

E aí ele procurou professores da Universidade Federal do 
Paraná da engenharia florestal, foi conversando sobre isso, 
até que chegou na ideia de criar uma fundação. Porque ele 
conversando com esses profissionais, percebeu que seria 
uma tarefa muito complexa sair plantando tanta árvore as-
sim, com o passar do tempo ele ia virar um grande latifun-
diário: ter que ter tanta área, cuidar de tanta árvore, que ele 
viu que não seria uma tarefa muito fácil.

Também percebeu que existiam muitas outras demandas 
da conservação da natureza que precisavam ser atendidas 
como, por exemplo, conhecer a biodiversidade brasileira, o 
país de maior biodiversidade do mundo, proteger os ecossis-
temas, as espécies...

A ideia foi então criar uma fundação, que foi criada em 1990 
e que ajudasse a conservar áreas naturais, a estudar a biodi-
versidade brasileira para que ela pudesse ser bem conhecida 
e protegida, ajudar na formação de jovens que poderiam tra-
balhar nesse tema futuramente, ajudar o poder público pro-
movendo iniciativas demonstrativas que depois pudessem 
ser utilizadas em larga escala pelo poder público, inspirar 
outras empresas...

Então, essas foram a ideia da Fundação que foi criada, inclu-
sive, antes da Eco 92, que foi uma conferência realizada aqui 
no Brasil, uma conferência internacional de meio ambiente, 
que trouxe muito essa discussão de meio ambiente para o 
Brasil e para o mundo. A partir da Eco 92 esse assunto foi 
sendo cada vez mais debatido no mundo inteiro, mas a Fun-
dação nasceu dois anos antes, ainda em 1990.

P: É muita história hein, André? E tem alguns números, 
alguns exemplos, enfim, que você mostra como referên-
cia de todos esses 30 anos de atuação, alguns números 
de destaque que você gostaria de trazer para as pessoas 
até vislumbrarem, entenderem a dimensão que são esses 
anos de história?



A: Ah sim! A Fundação, por exemplo, ela tem duas reservas 
privadas: a Reserva Natural Salto Morato, que fica no muni-
cípio de Guaraqueçaba, aqui no litoral do Paraná, divisa com 
São Paulo, é uma reserva de Mata Atlântica, um dos bio-
mas mais ameaçados do país, junto com o cerrado. A gente 
sabe que a maior parte da população brasileira, mais de 70% 
da nossa população mora em regiões de Mata Atlântica. A 
Mata foi, desde o descobrimento do país, muito degradada. 
É o ecossistema mais ameaçado do país.

A Fundação adquiriu, ainda em 1994, uma reserva que é a 
Reserva Natural Salto Morato, que tem mais de 2.250 hec-
tares protegidos. É uma reserva aberta ao público, já reali-
zou dezenas, centenas de pesquisas, recebe 5 a 8 mil pes-
soas por ano que vão lá visitar, conhecer a Mata Atlântica.

Também tem uma reserva no cerrado, que é um bioma supe-
rimportante no Brasil, é a savana com maior biodiversidade 
do mundo. O cerrado é uma região onde tem as cabeceiras 
das principais bacias hidrográficas do Brasil, é onde nascem 
os principais rios. E lá no cerrado, a Fundação, em 2007, 
comprou uma área que é a Reserva Natural Serra do Tomba-
dor, que tem aproximadamente 8.700 hectares.

Então, essas duas áreas, justamente nos ecossistemas mais 
ameaçados do Brasil, nos dois biomas mais ameaçados, elas 
têm cerca de 11 mil hectares, o que equivale a, mais ou me-
nos, 11 mil campos de futebol para a gente ter uma ideia do 
tamanho, onde são realizadas pesquisas científicas e ações 
de conservação da natureza, também visitas para conhecer 
esses ecossistemas.

Isso é uma ação muito importante porque a gente sabe que, 
dentre as estratégias de conservação, a proteção das áreas é 
a mais efetiva. Então, a gente garantir que uma área perma-
neça para sempre conservada a gente está garantindo a con-
servação das espécies de plantas, animais e microrganismos 
que ali existem, possibilitando que essas espécies possam 
viver ali para sempre.

Então, essas duas áreas são reservas particulares que a le-
gislação brasileira chama de RPPN (Reserva Particular do 
Patrimônio Natural) em que o proprietário, a verba na ma-
trícula do imóvel é essa destinação. Essa destinação é para 
sempre, é uma garantia que qualquer proprietário privado 
pode estabelecer na sua área para que ela, para sempre, seja 
uma reserva, fica lá gravado na matrícula do imóvel e ela vai 
ser conservada.

Mas, também, a Fundação nesses anos todos apoiou muitos 
projetos de pesquisa e de conservação da natureza em di-
versas instituições do Brasil, em todos os estados. São mais 
de 1.600 projetos e iniciativas apoiadas.

Nesses projetos todos foram descobertas 176 novas espé-
cies de plantas e animais, ou seja, espécies que a ciência ain-
da não conhecia, que a gente não sabia que existiam e que 
foram descobertos por esses projetos apoiados.

Também mais de 550 Unidades de Conservação: parques, 
reservas públicas e privadas foram beneficiadas por esses 
projetos. Então temos aí, se a gente fosse somar todos es-
ses projetos em uma linha do tempo, o tempo de pesquisa, 
de dedicação desses projetos no campo dá mais de 1 mil 
anos de pesquisa científica, se fosse colocado em uma linha 
do tempo em sequência cada uma dessas pesquisas. 

É muita pesquisa, e mesmo assim a gente viu aí que são 
176 espécies novas descobertas e certamente muitas outras 
virão com o tempo, o que mostra que o Brasil é, de fato, 
uma potência mundial de diversidade que a gente tem ainda 
muito o que conhecer.

P: Que bacana, André! Um time aí bem dedicado. Até pes-
quisei aqui um pouco sobre a Salto Morato, vi que dá para 
fazer visitação pública, deve estar fechado em questão da 
Covid, mas já me deu a vontade aqui de conhecer mais 
essa reserva. E, também, a do Tombador, que eu vi que 
não pode, mas acho que como importante é essa estraté-
gia para o combate ao fogo ali do bioma do cerrado que 
a gente vem acompanhando nos últimos anos, parabéns 
por esse trabalho!

Eu estou com uma outra pergunta aqui que é: atualmente, 
acompanhamos um debate ideológico que coloca o desen-
volvimento econômico e a conservação da natureza em 
lados opostos como se fossem rivais. Muitos acreditam 
que as duas coisas não conseguem andar juntas. Isso é 
verdade?

A: Não, muito pelo contrário. Conservação da natureza e de-
senvolvimento andam sempre juntos. Se a gente fizer um 
exercício de tentar imaginar uma região desenvolvida, cer-
tamente a gente vai pensar em tecnologia, em qualidade de 
vida. Quando a gente for pensar nisso, vai ser um ambiente 
equilibrado, uma área arborizada, com áreas verdes, com jar-
dins, parques... o que mostra muito bem que conservação da 
natureza faz parte do dia a dia das pessoas e é essencial para 
a nossa qualidade de vida.

A gente não consegue viver bem em uma área totalmente 
degradada, com problemas de falta de água, com enchentes, 
com deslizamentos de terra, área muito árida, sem verde. A 
gente quando pensa em um lugar agradável sempre pensa 
em um ecossistema bem equilibrado. Quanto mais equilibra-
do estiver esse ecossistema, melhor vai ser a qualidade de 
vida das pessoas e menores serão os impactos de problemas 
como os que a gente tem visto cada vez mais frequentes no 
mundo causados pelas mudanças climáticas.

As mudanças climáticas são um desequilíbrio que são cau-
sadas pela grande emissão de gases de efeito estufa para a 
nossa atmosfera e isso acaba aquecendo o planeta e desre-
gulando o clima da Terra, trazendo graves consequências.

Os lugares que mais sofrem essas consequências são justa-
mente aqueles em que os ecossistemas, as áreas naturais, 
foram mais degradadas porque os ecossistemas não estão



funcionando bem e qualquer desequilíbrio piora ainda mais 
o problema. 

A natureza é essencial para essa qualidade de vida, mas tam-
bém para os negócios. Tem um tipo de negócio que cresce 
cada vez mais no mundo que tem tudo a ver com natureza, 
que é o turismo. Dentro do turismo: turismo de natureza ou 
ecoturismo. Todo mundo ouve falar disso. As Cataratas do 
Iguaçu, aqui no estado do Paraná, são um dos três pontos 
mais visitados por turistas no país, assim como o Rio de Ja-
neiro onde tem a Floresta da Tijuca. Imagina o Rio de Janeiro 
sem aquela floresta, que é a maior floresta urbana do mun-
do, ou a Cataratas do Iguaçu sem toda aquela quantidade 
de água e a floresta estão lá? Então, isso mostra bem essa 
importância.

Mas, também, o meio ambiente é essencial para tudo o que 
a gente tem na vida: para os nossos negócios a gente preci-
sa de matéria-prima, a gente precisa produzir alimentos de 
qualidade e se pensar que é a natureza que nos provê o solo 
para que essa produção seja desenvolvida, a fertilidade do 
solo, as chuvas que vão ser essenciais para o crescimento 
das plantas, os polinizadores dessas plantas, que são essen-
ciais para que as flores possam gerar frutos e esses frutos 
possam ser colhidos para o nosso próprio uso. A natureza 
está sempre presente, ela não é um entrave para o desen-
volvimento, muito pelo contrário. Ela é uma condição para 
que a gente tenha, de fato, um desenvolvimento.

P: Nossa, muito interessante, André. Então, voltando para 
Fundação, a instituição se posiciona como um ator que 
faz a diferença para a sociedade e para o mundo em que 
vivemos. Eu queria entender um pouquinho mais sobre 
a atuação da Fundação, você já trouxe números... contou 
um pouquinho sobre as duas reservas, já trouxe um pou-
co sobre as pesquisas, os projetos, as espécies, mas queria 
saber um pouquinho mais de como que, realmente, a ins-
tituição está fazendo a diferença para a sociedade, para o 
desenvolvimento das comunidades locais e para o mundo 
em que a gente vive.

A: Então, a Fundação tem um propósito de promover ecos-
sistemas íntegros como solução para os principais desafios 
da sociedade, sempre buscando ampliar o uso do que a gen-
te chama de Soluções Baseadas na Natureza, para resolver 
os desafios da sociedade.

A gente acha que a natureza por si só já apresenta uma série 
de soluções que, se bem utilizadas, podem nos ajudar a me-
lhorar a nossa qualidade de vida e a solucionar os desafios 
em que a gente tem se empenhado em resolver para melho-
rar a vida da humanidade.

A gente tem atuado basicamente em regiões específicas, 
buscando trabalhar com ecossistemas conservados e gerar, 
a partir disso, oportunidades de atividades socioeconômi-
cas que sejam separação nessas regiões e algumas agendas 
de conservação (que já são agendas de amplitude nacional, 
não são regiões localizadas, e sim temas bem abrangentes 

e que interagem com todo o país), temas em que a gente 
busca fortalecer a conservação no ambiente social, político 
e econômico, gerando essas soluções, o impacto em escala 
em todo o país.

Então, dentre as regiões com as quais a gente tem traba-
lhado, eu posso mencionar uma delas: é a Bacia da Baía de 
Guanabara, uma região muito conhecida no Brasil. O mundo 
inteiro ouve falar da Baía de Guanabara, onde está o Rio de 
Janeiro e várias outras cidades ali. São 17 municípios.

O que a gente está buscando na Baía de Guanabara é tra-
balhar com a conservação de áreas estratégias para a segu-
rança hídrica daquela região, que é uma região: ao mesmo 
tempo em que ela depende de buscar água em outras áreas, 
outras regiões para abastecer aquela população, também 
em momentos de grandes chuvas, no verão principalmente, 
ela tem bastante problema com alagamento, deslizamento 
de terra. Ela vive nos dois mundos: ela sofre com a falta 
de disponibilidade de água para abastecimento das pessoas 
que ali vivem, das indústrias que estão ali localizadas, e so-
fre com enchentes em períodos de chuva.

A ideia ali é trabalhar com estratégias que ajudem a con-
servar melhor a água, a manter os mananciais existentes e 
conservar melhor também as propriedades dos ecossiste-
mas que ajudem a evitar esses problemas de alagamento e 
de deslizamentos de terra, ou seja, manter a vegetação nas 
costas, buscar não ocupar áreas inadequadas com riscos. 
É preciso evitar risco de deslizamentos de terra, é preciso 
também buscar atividades econômicas que garantam ren-
da para essas comunidades ao mesmo tempo que ajudem a 
conservar esses serviços ecossistêmicos importantes, como: 
a produção de água, conservação do solo, segurança hídri-
ca... essa é uma área que a gente tem trabalhado bastante, 
estimulando o que a gente chama de Negócios de Impacto 
Socioambiental, que são negócios que geram emprego, ge-
ram lucro e ao mesmo tempo ajudam na conservação dos 
ecossistemas e dos serviços ecossistêmicos essenciais para 
a sociedade.

E a gente tem também uma área aqui nos litorais dos esta-
dos de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, que é uma região 
conhecida como Grande Reserva Mata Atlântica. É uma área 
de mais de 2 milhões de hectares, que envolve cerca de 60 
municípios e que tem muita biodiversidade. É a região que 
concentra o maior remanescente contínuo de Mata Atlânti-
ca em bom estado de conservação.

Então, a gente tem: a Serra do Mar, protegendo várias espé-
cies de plantas e animais superimportantes; uma região de 
IDH baixo, o Vale do Ribeira em São Paulo; no litoral do Pa-
raná e Santa Catarina também, próximo a grandes cidades, 
mas regiões que precisam se desenvolver e ao mesmo tem-
po conservar esses recursos ambientais que são essenciais 
para todo mundo.

A ideia é estimular também negócios de impacto positivo 
socioambiental para que a gente dê oportunidades de renda



para as populações que ali residem, gere recursos e rique-
zas e ao mesmo tempo continue conservando esses ecossis-
temas que são superimportantes para a qualidade de vida 
deles e de todo mundo. São regiões que são berçários de 
peixes, por exemplo, tem a região de Jureia, Cananeia em 
São Paulo, de Guaraqueçaba, Paranaguá, Guaratuba no Pa-
raná, Baía da Babitonga em Santa Catarina, que são regiões 
superimportantes para a reprodução, por exemplo, de pei-
xes, que são também muito importantes para a economia 
dessas regiões. 

Temos também outra região em que a gente atua que é no 
cerrado, onde a gente tem a Reserva Serra do Tombador, lá 
em Goiás. É uma região também no entorno do Parque Na-
cional da Chapada dos Veadeiros, que é um polo de ecotu-
rismo superimportante. É uma região que sofre muito com 
problema de incêndios, o fogo é um problema ali, então a 
ideia é trabalhar para buscar soluções para combater esse 
fogo causado por ações do ser humano ali e buscar alter-
nativas de renda para as pessoas de lá, ajudando a manter 
os ambientes que são superimportantes inclusive porque ali 
se concentram as nascentes de grandes bacias hidrográficas 
do Brasil e aproveitando todo esse potencial de turismo, de 
natureza que já existe lá.

Temos mais uma região de atuação nossa, que é aqui no 
entorno da região metropolitana de Curitiba, na Bacia do 
Rio Miringuava, que é uma bacia superimportante para o 
município de São José dos Pinhais, que é o município vizinho 
a Curitiba. Existe o Rio Miringuava que abastece todo esse 
município, o excedente de água ajuda a abastecer a região 
metropolitana de Curitiba. É a região em que o sistema de 
abastecimento de água de Curitiba está ampliando agora 
as estruturas para ampliar o fornecimento de água para a 
região. Está sendo construída uma represa na Bacia do Rio 
Miringuava. Antes mesmo de essa represa estar pronta, a 
gente tem reunido uma série de atores, de parceiros, para 
trabalhar na conservação dessa bacia hidrográfica, para que 
essa água seja mantida com bastante qualidade, para abas-
tecer a região metropolitana de Curitiba, e porque essa é 
uma região que concentra 70% da produção agropecuária 
do município de São José dos Pinhais. Além disso, esses pro-
dutos são comercializados principalmente na CEASA aqui 
de Curitiba, abastecendo toda a região metropolitana com 
alimentos frescos e de qualidade. É uma região muito impor-
tante para a segurança hídrica e alimentar.

Essas são as principais regiões que a gente tem atuado hoje. 
Dentro das agendas nacionais com as quais a gente tem tra-
balhado, uma delas é a agenda de oceanos. A gente sabe 
que as Nações Unidas elegeram essa década, que começa 
agora em 2021, como a Década dos Oceanos. A Fundação, 
nesses mais de 1.600 projetos apoiados que a gente teve aí 
em mais de 30 anos de atuação, a gente sabe que cerca de 
quase 30% desses projetos foram em regiões costeiras, a 
gente sempre teve uma relação muito grande com oceanos. 
A ideia é buscar atuar nessa década com foco também em 
oceanos, ajudando na conservação desses ecossistemas que 
são essenciais para a qualidade de vida da maior parte da 

população brasileira que está ali, próxima do litoral.

Os oceanos são importantes como produtores de oxigênio. 
É no oceano que se produz a maior parte do oxigênio que a 
gente tem disponível no planeta, é no oceano que a gente 
tem também muitas atividades de turismo, nas praias, no 
litoral todo, os recifes de coral, os mangues... a gente tem 
muita produção de alimento que vem desses ambientes, 
muitas atividades econômicas, sejam elas de turismo ou de 
pesca, são dependentes dos oceanos, assim como as ativida-
des portuárias.

A gente tem buscado atuar junto à sociedade brasileira, bus-
cando incentivar políticas públicas de conservação dos oce-
anos como a Lei do Mar, uma lei que está sendo discutida há 
vários anos no Congresso Nacional e precisa ser aprovada, 
ajudando na regulação das atividades que são realizadas no 
oceano e definindo normas, instrumentos econômicos que 
estimulem atividades sustentáveis nos oceanos.

Temos também uma agenda de turismo em áreas naturais, 
uma agenda que se aplica em todo o país. O turismo é uma 
das atividades econômicas que mais cresce no mundo. A 
gente tem um país com altíssima biodiversidade, áreas na-
turais belíssimas, um litoral de mais de 8.500 quilômetros 
de praia em linha reta, a maior floresta tropical do mundo 
(a Amazônia); a savana de maior biodiversidade do mundo 
(cerrado); a maior planície alagada do mundo (pantanal), um 
ecossistema, um bioma exclusivo do Brasil (caatinga, que 
é muito pouco conhecida ainda pelos próprios brasileiros, 
mas é um ecossistema super rico, superimportante); Catara-
tas do Iguaçu (referência mundial de turismo de natureza); 
o Rio Amazonas; o Rio São Francisco; as chapadas espalha-
das aí pelo Brasil (das Mesas, Diamantina, dos Guimarães). 
A gente tem cânions como Cânion do Guartelá, os aqui da 
Região Sul, serras...

A gente tem muitas áreas naturais superimportantes que 
podem ajudar no desenvolvimento dessas regiões por meio 
do turismo de natureza, ainda mais depois do que a gente 
tem vivido aqui com as restrições devido a pandemia em 
que as pessoas estão loucas para, quando passar tudo isso, 
poderem sair de casa. E o turismo de áreas naturais é uma 
grande oportunidade para as pessoas terem qualidade de 
vida e para a gente gerar desenvolvimento nessas regiões 
todas.

Uma outra agenda que a gente tem atuado é o que a gente 
chama de Cidades Baseadas na Natureza. A ideia aqui é a 
gente incentivar a utilização da própria natureza para resol-
ver os desafios que a gente tem nas grandes áreas urbanas 
e regiões metropolitanas do país que sofrem, cada vez mais, 
com problemas devido a degradação do meio ambiente, falta 
de água, enchentes em época de chuvas, muito calor, ondas 
de calor por conta da falta de área verde e tudo o mais... a 
ideia é promover ações que utilizem a natureza para melho-
rar a qualidade de vida nas regiões metropolitanas também.

P: Nossa, André, realmente são muitos projetos ao longo



desses 30 anos, como que vem atuando por todo o Brasil, 
contribuindo com o impacto positivo não só ambiental, 
mas também social. Acho que fica o nosso convite para 
todo mundo conhecer a Fundação no nosso site, nas redes 
sociais, também visitarem os projetos, a Reserva Salto 
Morato. Obrigada mais uma vez! Estou aqui mais do que 
encantada pela Fundação, parabéns pelo trabalho que 
vocês vêm conduzindo ao longo desses mais de 30 anos, 
fundado pelo dr. Miguel, que também é outra inspiração 
para todo mundo. Obrigada pelo seu tempo, parabéns 
pelo trabalho e mais uma vez, vamos juntos fazer aí um 
impacto ainda mais positivo e deixar o legado enquanto 
empresa. Obrigada pelo seu tempo, André! 

A: Muito obrigado, qualquer informação que precisem, en-
trem no site da Fundação: www.fundacaogrupoboticario.
org.br. Lá, a gente tem várias informações, tem publicações 
sobre esses temas todos e disponíveis para quem tiver in-
teresse em conhecer mais da Fundação e ajudar na conser-
vação do patrimônio natural brasileiro, que é algo que nos 
torna praticamente únicos no mundo, que nos dá um grande 
diferencial.

P: Com certeza, muito orgulho! Obrigada, André. Eu com 
certeza já vou entrar para saber mais, fiquei curiosa de 
vários projetos. Obrigada, querido.

A: Obrigado, até logo!

Você ouviu: podcast Beleza Transparente do Grupo  
Boticário.


