
-Como empresários norte-americanos
transformaram terras pobres do semiárido
nordestino na maior produtora mundial de
acerola orgânica para uso industrial
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ocê já deve ter ouvido expres-
sões do tipo: "somos o que come-
mos" ou "a saúde vem de dentro
para fora". Agora imagine estas

teorias aplicadas em uma fazenda. Pois
bem, É exatamente desta forma que
funciona a fazenda Nutrilite, subsidiá-
ria da norte-americana Amway, locali-
zada na pequena cidade de Übajara,
em meio ao semiárido cearense. Logo
na entrada, já é possível
notar a influência do filóso-
fo austríaco Rudolph Stei-
ner, criador da agricultura
biodinârnica, que prega
que a biodiversidade - e
não insumos artificiais - é
o que traz saúde para a
terra. Mesmo assim, com
esta filosofia meio "nature-
ba", a fazenda é a maior
produtora de vitamina C
do mundo e tem um fatu-
ramento de R$ 30 milhões
ao ano. Prova de que é
possível produzir em esca-
la industrial sem agredir a natureza.

No total, a propriedade conta com
uma área de 1.660 hectares, mas ape-
nas 35% das terras são utilizadas
para a produção de acerola. O resto é

destinado a pastagens e lavouras que
vão desde girassóis a milho. Tudo
sem nenhum fim comercial, apenas
para manter o solo trabalhando. A
parte destinada à acerola, no entan-
to, é altamente produtiva e rende
quase quatro milhões de toneladas
do fruto por ano, com médias supe-
riores a 33 toneladas por hectare, o
que torna a Nutrilite a maior produ-
tora de acerola orgânica do mundo.

Plantada seguindo o calendário as-
tronômico, toda a produção é colhida
ainda verde, por ainda conter uma
concentração maior de vitamina C, e
processada na própria fazenda. O con-
centrado obtido após o processo, um
pó branco altamente rico em vitami-
nas, é enviado para a matriz, nos Es-
tados Unidos, onde é embalado e dis-
tribuído para mais de 50 Países, inclu-
sive o Brasil. "Provamos que não é
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preciso destruir o meio ambiente para
conseguir bons resultados", afirma
Richard Charity, gerente-geral da fa-
zenda. "Nosso processo está todo ba-
seado em três pilares fundamentais:
o socialmente justo, o ecologicamen-
te sustentável e o economicamente
viável", continua o executivo.

Em uma volta rápida pela proprie-
dade é possível ver de tudo. Cerca
de 400 vacas e 250 ovelhas pastam li-
vremente e fornecem o estéreo utili-
zado nas lavouras. Colmeias também
são vistas por todos os lados e garan-
tem duas toneladas de mel ao ano
para a produção de barras de cereal
da Amway, comercializadas apenas
nos Estados Unidos. Tudo perfeita-
mente integrado à acerola. "O mun-
do está carente de vitamina C. A

maioria dos complexos vitamínicos à
venda em todo o mundo é feita a par-
tir de ácido ascórbico, mais barato e
menos eficiente que o çroduto natu-
ral", revela Francisco Ávila, pesqui-
sador chefe da fazenda.

Além da produção própria de acero-
las, a Nutrilite conta ainda com uma
área de 200 hectares de seus coopera-
dos. Escolhidos a dedo e obrigados a
seguir os princípios da empresa, os
produtores vizinhos recebem mudas
de espécies mais evoluídas e acompa-
nhamento técnico durante a safra e ga-
nham até R$ 70 mil por hectare, cerca
de 55% a mais que o valor de mercado.
Por isso, cumprem à risca as determi-
nações da multinacional. "Vendemos
saúde, por isso nossos produtos não po-
dem conter nenhum traço de agrotóxi-

co. Somos muito rígidos neste aspecto",
lembra Charity.

Líder na produção de acerola, a em-
presa agora aposta no maracujá em
polpa ou para calmantes naturais. Ob-
viamente, de olho na demanda do mer-
cado externo. Hoje a fazenda conta
com 35 hectares dedicados à cultura,
que rendem mais de 500 toneladas ao
ano. "Uma pequena parte já é enviada
para a matriz, onde vira suco, mas o
objetivo é entrar no concorrido merca-
do asiático", revela Gilberto Lima, ge-
rente agrícola da fazenda. Para isso, a
Nutrilite criou até uma nova divisão,
chamada Nutriorgânica, para vender
seu excedente para outros clientes que
não a matriz, Amway. Sustentável e
produtiva. Esta é, sem dúvida, a incrí-
vel fazenda de vitamina C.
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