
L'0cdtane, um dos principais

fabricantes de cosméticos do

mundo, escolheu o Brasil

para lançar seus primeiros

produtos feitos fora da França. A em-

presa descobriu que três espécies típi-

cas da Amazônia, o buriti, o cupuaçu

e a castanha-do-pará, têm excelentes

propriedades cosméticas, e resolveu

usá-las na fabricação de uma linha

solar orgânica, com protetor, loção

pós-sol e bronzeador, lançada no país

em janeiro desse ano. O fornecimento

da matéria-prima é feito pela empre-

sa Beraca Ingredients, que executa o

trabalho em parceria com centenas de

famílias do Estado do Pará.

"Ainda não havíamos criado uma

linha solar, que era um objetivo da em-

presa. No Brasil, o sol aparece a maior

parte do ano, está ligado ao estilo de

vida das pessoas, o que seria interes-

sante para o produto", destaca Virginia

Nicolaides, gerente de marketing da

LOcdtane do Brasil. "Além disso, a bio-

diversidade do país é enorme. As pro-

priedades cosméticas que encontramos

nas espécies da Amazônia são excelen-

tes", ressalta. O buriti, por exemplo, é

a mais rica fonte de betacaroteno no

mundo, com uma quantidade três vezes

maior que a cenoura.

Uma das principais características

dos cosméticos da L'0ccitane no Bra-

sil é o processo produtivo, todo feito

de maneira orgânica e com respon-

sabilidade sodoambiental. O buriti é

colhido por famílias do município de

Igarapé-miri. Há uma atenção especial

em preservar os buritizais, evitando o

extrativismo predatório e garantindo

matéria-prima para o futuro. Cuida-

dos semelhantes também são toma-

dos no extrativismo do cupuaçu e da

castanha-do-pará, realizados, respec-

tivamente, em Tomé-açu e na Ilha de

Marajó.

"Temos funcionários que acompa-

nham a coleta de todos os produtos.

Fazemos um trabalho para que todos

saibam quando e onde pegar e como

replantar", informa Maria Inês Broise,

diretora técnica da Beraca. "Também

investimos forte em capacitação profis-

sional. Quanto mais preparados forem

nossos fornecedores, melhor será o ma-

terial que iremos receber", destaca.

Nas fábricas da Beraca, localizadas

em Belém e em Santa Bárbara d'0este,

em São Paulo, a farinha do buriti, a

manteiga do cupuaçu e a castanha-

do-pará são transformadas em óleos

essenciais, matéria-prima utilizada na

fabricação dos cosméticos. O processo

é feito sem uso de químicos. "Todos

os produtos que fornecemos para a

LOccitane são orgânicos e certificados

pela Ecocert", aponta Maria Inês.

A Beraca fornece cerca de 50 pro-

dutos para empresas do Brasil, como a

Natura, e de 47 países. O mercado ex-

terno, segundo Maria Inês, é responsá-

vel por 70% das vendas. São beneficia-

dos, por ano, cerca de 4 mil toneladas

de matéria-prima bruta, fornecida por

4.500 famílias, reunidas em cerca de

500 cooperativas localizadas nos Esta-

dos do Pará (80%), Acre, Amazonas e

Maranhão.

O cuidado tomado durante toda a

cadeia produtiva é um importante di-

ferencial de mercado para a empresa

francesa. "Como utilizamos apenas in-

gredientes orgânicos, nossos cosmé-

ticos não têm filtros químicos e 100%

minerais. Isso garante um produto dife-

renciado", afirma Virginia. Segundo a re-

presentante da LOccitane no Brasil, a li-

nha solar fabricada no país é um sucesso



de vendas e, a partir de maio, começará

a ser comercializada também na Europa

e nos Estados Unidos.

Outro projeto realizado pela multi-

nacional francesa com comunidades da

região amazônica estimula a produção

de velas artesanais. O produto é feito

por uma cooperativa formada por 20

mulheres da Ilha de Marajó e tem como

matéria-prima o óleo de andiroba, usa-

do como repelente de insetos na região

há várias gerações. Urna fábrica está

sendo montada no local, em terreno

doado pela Fundação L'0ccitane.

"O principal objetivo desse pro-

jeto é garantir uma renda fixa para

as mulheres da comunidade", infor-

ma Ana Asti, consultora da Fundação

L'0cdtane. "O extrativismo da andiro-

ba só ocorre em seis meses do ano.

Fora dessa época, não há trabalho

e, conseqüentemente, renda. Com a

fábrica de velas, elas poderão obter

uma remuneração constante e garan-

tir mais qualidade de vida para suas

famílias", completa.
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