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DE BRAÇOS DADOS
COM A SUSTENTABILIDADE
A Beraca é uma empresa brasileira. Atuante em todo o território
nacional e com distribuição em mais de 40 países ao redor
do mundo, a empresa é especializada no desenvolvimento de
tecnologias, soluções e matérias-primas de alta performance
para os mercados de tratamento de águas, cosméticos, nutrição
animal e para a indústria de alimentos e bebidas.

Com mais de 50 anos de história, a Beraca é
reconhecida pela sua capacidade de inovação
e adaptação. Há três gerações, a Beraca su-
pera desafios e se destaca nos seus mercados

de atuação. Seu compromisso com o bem-estar das
pessoas ao redor do mundo vai além da oferta de
produtos e serviços inovadores. Suas atividades levam
em consideração as gerações futuras, com foco em
soluções que garantam a sustentabilidade.

O desenvolvimento de seus produtos conta com
o conhecimento e tecnologia 100% nacionais, fator
que contribui para o Brasil se tornar referência em
pesquisa de produtos em prol de um mundo sus-
tentável.

O NOME BERACA

Com um espírito empreendedor e visionário, os
irmãos Marco Antônio Sabará e Ulisses Sabará
tornaram o negócio de distribuição de cloro herdado
do pai em uma grande corporação com foco no
desenvolvimento sustentável.

A trajetória do grupo coleciona momentos de



grande êxito e desafios superados. Em um momento
de grande esforço, os irmãos se inspiraram em uma
passagem biblica acontecida no Vale do Beraca no
Oriente Médio, onde o então rei israelita Josafat reu-
niu seu exército para agradecer a Deus pela vitória
obtida contra seus inimigos, nomeando o local de
Berakah, que na língua hebraica, significa benção.

Esta importante e histórica vitória inspirou os
empresários a nomearem Beraca Ingredients uma das
empresas do então Grupo Sabará. Em 2002, houve a
incorporação de todas as empresas em único grupo
denominado Beraca Sabará.

Em 2008, com um novo posicionamento de mer-
cado, o grupo assumiu o nome Beraca, utilizado em
todos os seus negócios de atuação.

A VISÃO DA EMPRESA

Ser uma empresa referencial em tecnologia, pro-
dutos inovadores e sustentáveis para os mercados de
tratamento de água e efluentes, cosméticos, alimentos
e veterinário de acordo com os padrões de excelência
de qualidade, governança corporativa e preservação
do meio ambiente.

A MISSÃO DA EMPRESA

Ser uma empresa diferenciada que promove o
desenvolvimento de seus colaboradores criando valor
para seus clientes, parceiros e acionistas através do
desenvolvimento sustentável.

VALORES

• As Pessoas: respeitamos a individualidade e digni-
dade das pessoas;
• O Respeito ao Meio Ambiente;
• A Pesquisa e Inovação;
• A Rentabilidade e saúde do nosso negócio;
• O desenvolvimento de uma cultura empresarial ba-
seada em princípios de equidade, transparência, ética
e moral apoiada nos compromissos com os Princípios
do Pacto Global e das Metas do Milênio;
• A orientação dos nossos processos através de boas
práticas e padrões corporativos estabelecidos por
instituições com reconhecimento nacional e interna-
cional, tais como, Distribuição Responsável (PRO-
DIR), S.A. 8000, ESC (Forest Stewardship Council),
ECOCERT e o Manual de Qualidade BERACA;
• O posicionamento como "pontes" na criação de
Parcerias de longo prazo com entidades científicas e

comunidades locais na
introdução e dissemi-
nação de tecnologias
e produtos inovadores
com a devida e justa
remuneração e repar-
tição de benefícios e
com empresas nacio-
nais e internacionais
que visem a ganhos
mútuos em inovação,
tecnologia e produtos
de qualidade;

Com mais de 50
anos de história,

a Beraca é
reconhecida pela

sua capacidade
de inovação e

adaptação

EMPREENDEDORA E VISÃO DE
FUTURO: A HISTORIA DA BERACA

Na Beraca, cada pessoa, produto e negócio têm
uma história. Com mais de 50 anos a empresa co-
leciona fatos de sucesso e desafios superados. Com
determinação e visão empreendedora, promove
desenvolvimento socioeconômico, respeitando as
pessoas e o meio ambiente.

EMPREENDEDORISMO
E VISÃO DE FUTURO

Na Beraca, cada pessoa, produto e negócio têm
uma história. Com mais de 50 anos a empresa co-
leciona fatos de sucesso e desafios superados. Com
determinação e visão empreendedora, promove
desenvolvimento socioeconômico, respeitando as
pessoas e o meio ambiente.

Acompanhe os principais fatos que marcam a
trajetória da empresa:

1956
Nasce, em 16 de outubro, na cidade de São Paulo,

a Sabará Indústria e Comércio Ltda., uma das maiores
distribuidoras de cloro da América Latina. Fundada
por Ubirajá Sabará, a empresa inicia suas atividades
com a distribuição de produtos químicos.

1967
• A Sabará inicia a distribuição do gás cloro prove-
niente do processo de produção de soda cáustica da
antiga empresa Eletrocloro.
• Com visão empreendedora, o fundador da empre-
sa viu a oportunidade de utilizar o gás cloro como
alternativa para o tratamento de água nas cidades,
processo até então feito de forma rudimentar,
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1978
Os herdeiros, Marco Antônio Sa-

bará e Ulisses Sabará, assumem a
empresa após falecimento do fundador.

1986
A Sabará se torna pioneira na introdução e na

inovação do uso da molécula cloro, conhecida por seu
poder bactericida, em processos industriais, como no
tratamento de metais preciosos e fibra óptica.

1988
Inaugurada a empresa Norteste Equipamentos e

Serviços para Gases Ltda., no município de Itapis-
suma, no estado de Pernambuco, para atender à de-
manda do mercado da Região Nordeste do Brasil.

1989
Lançamento de "Água Cloro Sabará", primeiro

produto voltado para o consumidor final.

1991
Fundação da empresa Beraca Participações Ltda.,

iniciando-se a distribuição de óleo de jojoba no Brasil
e a atuação no segmento cosmético.

1992
Inaugurada a Norte Bahia, filial da Norteste em

Feira de Santana, estado da Bahia, que passa a aten-
der às Regiões Nordeste e Centro-Oeste.

1993
Em novo escritório na cidade de São Paulo, é

fundada a Beraca Indústria e Comércio Ltda., onde
se inicia a distribuição de produtos para a indústria
cosmética.

1994
• Inauguração da NorteFort, segunda filial da Nortes-
te, em Pacatuba, estado do Ceará, e inicio da parceria
para o tratamento de água para a Cagece - Compa-
nhia de Água e Esgoto do Ceará.
• Criada a segunda filial da Sabará, em Anápolis,
Goiás.
• A Beraca entra no mercado de ingredientes para a
indústria alimentícia e nutrição animal.

1996
Inaugurada a unidade de Santa Bárbara d'Oeste,

em São Paulo, terceira, filial da Sabará, voltada ini-
cialmente para o engarrafamento de diversos produ-

tos da linha de limpeza
da Reckitt & Collman

e Unilever.

1999
• Norteste recebe certificação ISO 9002.
• Fundação da empresa Astralub, para distribuição
de lubrificantes da Shell.

2001
• Beraca adquire parte da Brasmazon Indústria de
Oleagenosas e Produtos da Amazônia Ltda., empresa
formada por professores da Universidade do Pará, que
atuava no desenvolvimento de produtos a partir de
matérias-primas da Floresta Amazônica.
• Em uma decisão estratégica de negócios, a Beraca
Sabará define a sustentabilidade como foco de atu-
ação e parte integrante de suas atividades.
• A Beraca passa a desenvolver tecnologia na pro-
dução de linhas de produtos naturais e orgânicos
para o mercado cosmético, deixando de ser apenas
distribuidora.

2002
• Incorporação pela Norteste das empresas Sabará
Indústria e Comércio e Beraca Indústria e Comércio
e adoção de uma nova razão social: Beraca Sabará
Químicos e Ingredientes Ltda. A empresa passa a ser
organizada em três unidades de negócios: Cosméticos,
Food/Feed e Sanitizantes.
• A Brasmazon ganha prêmio Finep na categoria
"pequena empresa".

2003
• A Beraca Sabará adquire 100% de participação da
Brasmazon.
• A Brasmazon ganha novamente o Prêmio Finep
na categoria "Pequena Empresa".
• A Beraca participa pela primeira vez da feira In-
Cosmetics, em Paris, na França, principal evento do
setor cosmético na Europa.

2004
• A Beraca Sabará e Brasmazon recebem certificação
FSC (Forest Stewardship CoUncil).
• Participação na In-Cosmetics, em Milão, Itália.

2005
• A Câmara Brasil-Alemanha reconhece a Beraca
Sabará com o Prêmio von Martius de Sustentabi-
lidade.

28



• A Beraca Sabará é finalista do Prêmio Finep, na
categoria "processo" na Região Nordeste.
• A Beraca é uma das três finalistas do Prêmio
Chico Mendes de Meio Ambiente, promovido pelo
Ministério do Meio Ambiente, na categoria Negócios
Sustentáveis.
• Beraca participa da In-Cosmetics em Berlim, na
Alemanha.
• Beraca recebe a certificação Prodir (Processo de
Distribuição Responsável).

2006
• Participação na In-Cosmetics em Barcelona, Es-
panha, cujo tema "Amazônia" garante destaque
mundial para a linha de produtos Beraca.
• A Beraca Sabará é finalista do Prêmio Finep na
categoria "Grande Empresa" na Região Nordeste.
• O trabalho desenvolvido na extração dos pro-
dutos da biodiversidade amazônica garante à
Beraca a certificação ECOCERT para produtos
orgânicos.
• Beraca-Sabará associa-se ao Instituto Ethos de
Responsabilidade Social.
• Incorporação da empresa Astralub à Beraca Sa-
bará.

2007
• Beraca se torna signatária do Pacto Global da ONU
(Organização das Nações Unidas).
• Beraca é finalista do "World Challenge", com-
petição global promovida anualmente pela BBC
World e pela revista Neewsweek em associação com
a Shell, que elege projetos e negócios que buscam,
além de sua finalidade econômica natural, o desen-
volvimento social de comunidades.
• Beraca participa de mais uma edição da In-Cos-
metics, em Paris, França.

2008
Unificação da marca Beraca para todas as divi-

sões, que passam a ter nova denominação: Animal
Nutrition & Health, Food Ingredients, Health &
Personal Care e Water Technologies.

AS DIVISÕES

Eficiência e qualidade em nutrição animal
A divisão Animal Nutrition & Health da Beraca

oferece uma completa linha de especialidades para
as indústrias de ração para animais de produção e
Pets, além de produtos para o segmento farmaco-

veterinário e Pet Care.
A empresa é reconhecida por sua capacidade de

aliar custo acessível, tecnologia e processos logísticos
eficientes em prol da qualidade do produto final do
cliente.

A linha de produtos é desenvolvida a partir de ex-
tratos vegetais naturais,
inclusive com uma
linha de especialidades
da floresta amazônica
para o mercado Pet
Care, a linha Rain Fo-
rest Specialties®.

O conhecimento
adquirido na
indústria de

cosméticos foi
essencial para que
a Beraca entrasse

no mercado de
ingredientes

para a indústria
alimentícia

Compromisso
com a saúde,
nutrição e meio
ambiente

O conhecimento ad-
quirido na indústria de
cosméticos foi essen-
cial para que a Beraca
entrasse no mercado
de ingredientes para a
indústria alimentícia. Com foco no desenvolvimento
de produtos de qualidade e com suporte técnico de
elevado padrão, a Beraca vem se destacando neste
segmento.

A divisão Food Ingredients oferece especialida-
des, ingredientes e aditivos para uso na indústria
de alimentos e bebidas, além do suporte técnico no
uso e aplicação de seus produtos, de acordo com as
necessidades de seus clientes.

Hoje, a empresa atende às principais indústrias
do mercado brasileiro, oferecendo soluções completas
para o desenvolvimento de produtos inovadores.

Transformando natureza em beleza
O mercado de cosméticos está em constante re-

novação, apontando tendências de desenvolvimento
tecnológico de acordo com a realidade do momento.
A Beraca inova constantemente na renovação de seu
portfólio com o objetivo de atender à demanda de seus
clientes de forma integral. Com foco no desenvolvi-
mento de ingredientes sustentáveis, ambientalmente
corretos e orgânicos, a equipe técnica da empresa
trabalha ao lado dos clientes e, constantemente,
adequa sua linha às demandas do mercado.

A Beraca através de sua divisão Health & Personal
Care produz e distribui a linha Rain Forest Spe-
cialties® composta por óleos fixos, óleos essenciais,
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extratos, resinas, argilas, manteigas e
outras especialidades naturais brasi-
leiras. Os produtos são provenientes
da Amazônia e refinados na filial da empresa em
Ananindeua, localizada na Região Metropolitana
de Belém, estado do Pará.

A Beraca é a única empresa brasileira de matérias-
primas com foco em produtos da biodiversidade
amazônica com fábrica própria na região. Além
disso, a pesquisa e o desenvolvimento de seus pro-
dutos são realizados em parceria com universidades
localizadas na região. Esse diferencial garante que
o conhecimento tradicional dos povos amazônicos
seja levado em consideração em suas soluções res-
peitando as legislações locais e federais de acesso à
biodiversidade e repartição de benefícios.

A unidade produz ainda a linha Active Per-
formance Systems composta por bases, produtos
semi-prontos e facilitadores de produção para as
mais diversas aplicações na indústria cosmética e
farmacêutica.

Além disso, utiliza a massa vegetal resultante da
extração de óleos para produzir a linha BioScrubs,
composta por agentes esfoliantes naturais.

A Beraca também distribui no Brasil produtos
de grandes empresas multinacionais como a Henry
Lamotte.

GARANTIA DE QUALIDADE
E PROCEDÊNCIA

Uma das grandes dificuldades no mercado de
ingredientes naturais orgânicos é a manutenção
das características do produto. Isso se deve à
dificuldade de extração dos produtos, os desafios
logísticos da região e o comprometimento das
comunidades.

A Beraca possui processos e procedimentos que
acompanham a matéria-prima desde o momento em
que ela é coletada até a entrega ao cliente. A chamada
"rastreabilidade" é essencial para que aspectos como
cor, aroma, textura e outros não alterem as caracte-
rísticas do produto final do cliente.

Este conhecimento tem garantido que a Beraca
seja reconhecida internacionalmente pela qualidade
de seus produtos. Além disso, o trabalho constante
da equipe de desenvolvimento, em parceria com
as equipes dos clientes, assegura a criação de pro-
dutos inovadores, com performance assegurada e
a credibilidade garantida em toda a cadeia social e
ambiental.

A Beraca, através de
sua divisão Water Te-

chnologies, oferece ao mercado soluções
integradas para o tratamento de águas industriais e
saneamento básico.

Uma das maiores distribuidoras de cloro para a
América Latina, presente em vários países e em todos
os estados brasileiros, a divisão Water Technologies
garante há mais de 50 anos o fornecimento de pro-
dutos, equipamentos, assistência técnica e prestação
de serviços para desinfecção de águas em diversos
processos industriais.

CUIDANDO DE UM MUNDO DE ÁGUA

O cuidado com as águas existentes no planeta
tornou-se uma das grandes preocupações do novo
milênio. Segundo a Abiclor (Associação Brasileira
de Cloro) o tratamento da água é responsável pelo
aumento da expectativa de vida em 50%.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) alerta
que 2,5 milhões de pessoas, na maioria crianças, mor-
rem a cada ano em decorrência de doenças relacio-
nadas à água. Além disso, 1,2 bilhão de pessoas não
têm acesso à água potável e 2,4 bilhões de pessoas
não têm acesso a redes de saneamento básico.

Historicamente, o tratamento da água com o cloro
contribuiu para eliminar diversas doenças como
cólera e febre tifóide. Em países desenvolvidos como
os EUA, quase 90% das estações de tratamento de
água utilizam tecnologias associadas ao cloro para
o saneamento básico. A cada dólar investido em sa-
neamento básico, existe um retorno que varia entre
3 e 30 dólares em redução de custo de saúde.

Estes fatos têm impacto direto na sustentabilidade
do mundo e são vistos pela Beraca como foco essen-
cial para o bem-estar das populações.

Para isso, a empresa trabalha constantemente
no desenvolvimento de tecnologias específicas para
o tratamento da água. Suas soluções contribuem
efetivamente para que governos e empresas cuidem
da água e garantam o abastecimento de grandes
populações urbanas e rurais.

O tratamento de resíduos provenientes de pro-
cessos industriais também conta com o know-how
adquirido pela empresa ao longo de sua existência.

As metas do milênio da ONU (Organização das
Nações Unidas) estabelecem que entre 1990 e 2015
seja reduzida pela metade a proporção de pessoas
no mundo que não têm acesso à água potável e
a saneamento. Para atingir estas metas, 125 mil
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pessoas devem ganhar acesso à água tratada a cada
dia até 2015.

Estudos indicam que esta meta não será alcan-
çada caso não haja esforços adicionais de governos
e da sociedade como um todo.

A Beraca possui tecnologias inovadoras para o
cuidado da água e está pronta para contribuir com
este desafio. Hoje, a empresa está presente em mais
de 15 mil municípios em todo o Brasil, totalizando
mais de 47 milhões de pessoas beneficiadas com água
tratada e de qualidade.

A divisão Water Technologies da Beraca é uma
das maiores distribuidoras de cloro e seus derivados
na América Latina. A área oferece produtos como
cloro gás em cilindros, pastilhas de cloro, hipoclorito
de sódio, policloreto de alumínio, ortopolifosfato,
polímeros e floculantes, além de serviços como ma-
nutenção de cilindros de cloro, projetos, execuções,
instalações e operação de estações de cloração e de
reúso de água.

BERACA NO MUNDO

A Beraca está presente em mais de 40 países.
Sua atuação é garantida pela parceria que possui
com empresas de grande credibilidade nos mercados
de distribuição de matéria-prima para a indústria
cosmética.

A empresa também atende ao mercado inter-
nacional com a distribuição de ingredientes para a
indústria de alimentos e bebidas, e produtos para o
tratamento de água.

Os parceiros comerciais da Beraca adotam os mesmos
princípios de relacionamento seguidos pela empresa no
Brasil, trabalhando ao lado do cliente na busca de solu-
ções que garantam o sucesso de seus negócios.

Mais do que oferecer um portfólio de produtos, a
Beraca desenvolve alternativas para que seus clientes
se diferenciem nos seus mercados de atuação com
inovação e pioneirismo.

SOLUÇÕES PARA O TRATAMENTO DA
AGUA BENEFICIAM MAIS DE 47
MILHÕES DE PESSOAS NO BRASIL

O cuidado com a água no planeta tornou-se uma
das grandes preocupações do novo milênio, por isso,
a Beraca trabalha de forma intensa no desenvolvi-
mento de tecnologias específicas para o tratamento
de água.

Por meio de sua divisão Water Technologies,

A Beraca possuí
tecnologias

inovadoras para o
cuidado da água e

está pronta para
contribuir com este

desafio

suas soluções integra-
das para o tratamento
de águas contribuem
efetivamente para que
governos e empresas
cuidem desse recurso
e garantam o abas-
tecimento de grandes
populações urbanas e
rurais.

Segundo a Orga-
nização Mundial de
Saúde (OMS) para
cada R$ 1,00 investido em saneamento básico são
economizados R$ 5,00 na medicina curativa. E mais:
de acordo com a Associação Brasileira da Indústria
do Cloro, o tratamento da água é responsável pelo
aumento da expectativa de vida em 50%.

É com esse compromisso que hoje, a Beraca está
presente em mais de 15 mil localidades em todo o
país, totalizando mais de 47 milhões de pessoas be-
neficiadas com a água tratada e de qualidade.

Também, por isso, a empresa vem a ser uma
das maiores distribuidoras de cloro para a América
Latina, presente em vários países há mais de 50 anos,
como responsável pelo fornecimento de produtos,
equipamentos, assistência técnica, e prestação de
serviços para a desinfecção de águas em diversos
processos industriais.

SOLUÇÕES EXCLUSIVAS PARA O TRATAMENTO
DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO

A Beraca apresenta dois processos de desenvolvi-
mento e difusão de tecnologias de proteção ao meio
ambiente, relacionados à produção e aplicação de cloro.
O primeiro é o Diox®, cujo investimento em pesquisa
culminou no desenvolvimento de um sistema de ge-
ração do dióxido de cloro (CLO2) patenteado pela em-
presa no Brasil e que permitiu a redução de impactos
ambientais nos processos de tratamento de água.

Já o segundo é o Policloreto de alumínio (PAC),
que possibilita a diminuição dos impactos ambien-
tais, devido à menor geração de resíduos sólidos
nos efluentes liberados por empresas e estações de
tratamento de água.

TECNOLOGIA USADA NA MAIOR PLANTA DE
GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO DO BRASIL

A utilização do Diox® da Beraca, por ser um
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oxidante eficiente, significou um novo
horizonte para o fornecimento de água
limpa no país, com destaque para a
Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGECE,
a maior estação de tratamento de água com dióxido
de cloro da América Latina.

Esse produto, em conjunto com a aplicação do
policloreto de alumínio, PAC, na estação de tra-
tamento de água em Fortaleza, contribuiu para o
aumento de 12% no volume de água tratada. O fato
proporciona melhor qualidade de água e saúde para
a população.

Para o fornecimento de produtos e serviços à
Companhia de Saneamento do Pará, COSANPA, a
Beraca cede equipamentos utilizados na operação,
que além de aprimorarem a gestão de riscos socio-
ambientais possibilitam o aperfeiçoamento do serviço
de dosagem de cloro, o que melhora a qualidade de
água para a população.

Por muito tempo, o desconhecimento das van-
tagens da aplicação do dióxido de cloro e o elevado
custo de importação da tecnologia inibiram seu con-
sumo em larga escala no mercado interno. "Agora,
com a tecnologia desenvolvida pela Beraca, tornou-se
viável a aplicação do produto no tratamento da água.
Bom para o meio ambiente, bom para a sociedade",
conclui Cassiano BRacciali, responsável pelo depar-
tamento de marketing da empresa.

CLORO: BOM PARA A ÁGUA, MELHOR
AINDA QUANDO HA GESTÃO DE RISCOS
SOCIOAMBIENTAIS

Mais do que oferecer soluções em tratamento de
água, a divisão Water Technologies da Beraca tem
responsabilidade quando o assunto é o manuseio de
substâncias químicas como o cloro e seus derivados,
principalmente, com o objetivo de evitar riscos à
sociedade e ao meio ambiente.

Por isso, de forma voluntária, a Beraca adotou em
2003 o Programa de Distribuição Responsável, Pro-
dir, um sistema de gestão de riscos socioambientais,
baseado em princípios de medição, monitoramento,
auditoria e prestação de contas. Uma adaptação do
programa Responsible Distribuition Process das
associações nacionais de distribuição de produtos
químicos dos Estados Unidos e do Canadá.

Em 2004, a Beraca se tornou a primeira empre-
sa química brasileira do setor de cloro a receber a
certificação Prodir. Essa adoção por todos os parti-
cipantes da Associação Brasileira dos Distribuidores

de Produtos Químicos e
Petroquímicos tornou-se

obrigatória somente em 2008, o que posi-
ciona a Beraca como uma das pioneiras em proteção
socioambiental em seu setor de atuação.

Para assegurar que as empresas respeitem o pa-
drão de qualidade Prodir, a certificação é renovada a
cada três anos por meio de auditoria. Dessa forma,
os códigos e práticas do Prodir são mantidos e há,
na Beraca, gerenciamento de risco; atendimento à
legislação e normas; seleção de transportadores; ma-
nuseio e armazenagem; procedimentos de trabalho e
treinamento; gerenciamento de resíduos; atendimento
a emergências e preparação da comunidade; integra-
ção com a comunidade; gerenciamento do produto;
auditorias internas; ações preventivas e corretivas; e
controle de documentos e dados.

Isso porque, além de se preocupar com a saúde e
segurança dos seus funcionários e clientes, a Beraca
monitora os possíveis impactos ambientais resultan-
tes da produção e distribuição de seus produtos.

Assim, mais do que cuidar das atividades ligadas
ao cloro, a Beraca expandiu as diretrizes do Prodir
para as divisões Health & Personal Care, Food Ingre-
dients e Animal Nutrition & Health. A intenção é a
de alinhar todas as atividades da empresa aos padrões
de saúde, segurança e meio ambiente mais elevados
do mundo. Além disso, a criação de processos mais
eficientes é incentivada em toda a organização.

EM PÉ, A FLORESTA AMAZÔNICA VALE MAIS

A Beraca exerce um papel de ponte, ao viabili-
zar relações comerciais entre o mercado que busca
produtos naturais de difícil acesso e as comunidades
carentes de oportunidades econômicas. Por isso, a
empresa conscientiza as comunidades sobre o fato de
as florestas representarem um ativo de grande valor
para as gerações futuras.

O trabalho de orientação mostra às comunidades
situadas na Região Amazônica que, ao contrário
das atividades de desmatamento ilegal, o extrativis-
mo sustentável é uma fonte permanente de renda
e oportunidade. "Investir na população ribeirinha,
organizando-a para participar do mercado global e
demonstrando a importância da natureza ao seu redor,
é a única forma de garantir a preservação da floresta
para as gerações futuras", assegura André Sabará,
coordenador de Responsabilidade Corporativa.

Para concretizar seus negócios, a Beraca desenvol-
veu relações comerciais estreitas com mais de quatro
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mil famílias, que se dedicam a atividades extrativistas
de produtos não madeireiros. A Beraca orienta essas
comunidades atuando na sua organização, provendo
apoio técnico sem deixar de valorizar a cultura regio-
nal. Desta forma, garante aos seus clientes produtos
dentro dos padrões de qualidade e sustentabilidade
exigidos pelo mercado sendo coerente com às neces-
sidades das populações locais.

No papel de orientação, por exemplo, a Beraca
ensina às comunidades a adoção de atividades de
processamento das matérias-primas, como secagem
de sementes e extração de óleo. Isso permite que essas
comunidades obtenham rendimentos mais significa-
tivos com produtos de maior valor agregado.

O DESAFIO DE ORGANIZAR AS
COMUNIDADES PARA MANTER RELAÇÕES
COMERCIAIS SUSTENTÁVEIS

De fato, existem obstáculos no processo de com-
pra de matérias-primas de comunidades extrativistas,
o que faz com que a atuação da BERACA na região
da Amazônia seja bastante diferenciada.

A sazonalidade da produção nem sempre é com-
patível com as necessidades de compra da empresa.
A previsão e gerenciamento das comunidades, por-
tanto, é essencial para um relacionamento comercial
bem-sucedido

Além disso, tais comunidades são vulneráveis a
qualquer redução na atividade econômica, o que a
impulsiona a praticar o desmatamento ilegal, para
a venda da madeira. Isso acaba por contribuir para
o agravamento da pobreza na região e para a degra-
dação irresponsável do meio ambiente, mesmo em
locais protegidos por lei.

Por fim, dentre as comunidades fornecedoras, que
dominam o ambiente natural que exploram, algu-
mas nunca participaram de uma cadeia produtiva
e, por isso, necessitam de informações básicas sobre
os procedimentos de organização de uma produ-
ção. Para vencer estes desafios, a Beraca procura
estabelecer uma relação de confiança com os tra-
balhadores. Para tanto, também é fundamental que
a atividade comercial seja economicamente viável e
sustentável.

Os fornecedores da Beraca recebem o apoio da
empresa no processo de organização comunitária,
por meio do incentivo à formação e registro de
pessoas jurídicas e de propriedades autorizadas
para a atividade comercial. São realizados treina-
mentos em que os trabalhadores aprendem sobre

gestão e sobre como se organizar em associações
e cooperativas.

Para facilitar esse tipo ainda incomum de or-
ganização social na Amazônia, a Beraca também
trabalha para inserir o
Governo em suas rela-
ções de parceria. Dessa
forma, a empresa legiti-
ma a relação comercial
com as comunidades, o
que ajuda a construir re-
lacionamentos sociais e
comerciais duradouros.

COMO E A
REMUNERAÇÃO DAS
COMUNIDADES
EXTRATIVISTAS

A Beraca exerce um
papel de ponte, ao
viabilizar relações
comerciais entre o

mercado que busca
produtos naturais
de difícil acesso e

as comunidades
carentes de

oportunidades
econômicas

A Beraca entende que
uma forma de promover
o desenvolvimento local
e regional é assegurar às
comunidades extrativis-
tas um patamar minimo de renda como remunera-
ção pelo trabalho realizado. Por isso, está envolvida
nas discussões sobre a Política de Garantia de Preço
Mínimo (PGPM) do Governo. E também partici-
pa, no SEBRAE, da discussão sobre o programa de
comércio justo.

Com as comunidades com as quais trabalha, a
empresa pratica uma política de compra de matérias-
primas por preços adequados, às vezes acima do mer-
cado. Os gastos envolvidos na atividade produtiva das
comunidades são totalmente cobertos pela Beraca,
que disponibiliza materiais de trabalho e transporte
para os produtos.

"O objetivo maior é que as comunidades possam
se beneficiar da geração de renda proporcionada pela
parceria comercial com a Beraca, independente do
estágio de desenvolvimento socioeconômico e das
necessidades específicas de cada grupo", esclarece
André Sabará.

Quando se trata de relacionamento com as co-
munidades, vários cenários distintos merecem tra-
tamentos específicos. Isso porque, há comunidades
sem experiência comercial, desprovida de renda e
que, a partir do relacionamento com a Beraca, rea-
lizam seus primeiros negócios como fornecedores de
produtos naturais.

Existem comunidades que já possuem experiên-
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cia comercial, dependem economi-
camente de insumos sazonais e que
encontram na parceria com a Beraca
a possibilidade de diversificação de fonte de renda,
por meio de alternativas de extrativismo.

Por fim, algumas comunidades já realizam o ex"-
trativismo como atividade econômica principal e se
beneficiam da relação com a BERACA pelas condições
favoráveis de remuneração oferecidas pela empresa.

Para todas elas vale ressaltar que fazer do extrati-
vismo uma atividade econômica viável às comunida-
des da Amazônia é condição essencial para o objetivo
de preservação da floresta, um dos compromissos
da Beraca.

A EXPERIÊNCIA NO IGARAPÉ-MIRI

As comunidades de Igarapé-Miri, próximo a Be-
lém, trabalhavam apenas com o açaí, cuja produção
é sazonal e permite a geração de renda apenas durante
os meses de janeiro e junho. Era uma triste realidade
a ser vivida boa parte do ano.

Nesse período de renda incerta, a fertilidade se dava
para o buriti, fruto tradicional da Amazônia, e com
a grande quantidade de buritizeiros na região, faltava
apenas visualizar uma oportunidade de fonte de ren-
da complementar, já que os períodos de colheita do
açaí e do buriti são alternados e complementares.

A L'Occitane do Brasil, em parceria com a Bera-
ca, viabilizou a utilização do buriti orgânico na sua
linha de produtos de proteção solar para a pele e ca-
belo. Para a obtenção dessa matéria-prima, a Beraca
trabalha em conjunto com as comunidades locais e
que antes viviam apenas da produção do açaí.

"Agora, quando não é época de açaí, temos o
buriti para vender para a Beraca e não ficamos mais
seis meses parados. Vai ter trabalho o ano todo e a
gente vai ter como alimentar nossa família. Creio
que através dessa inovação que a Beraca trouxe, de
como aproveitar melhor nossos produtos, a gente
vai ter muitos benefícios para a Associação", come-
mora membro da comunidade do Rio Panacauera,
pertencente à região de Igarapé-Miri.

EM TOME-AÇU, A AGRICULTURA
CONVENCIONAL SE CONVERTE
EM ORGÂNICA

A 200km da capital Belém, trabalhadores da co-
munidade de Tomé-Açu recebem apoio da Beraca
para se beneficiar da venda de sementes, até então

produtos da agricultura
convencional, que se

converte em agricultura orgânica.
A parceria com a empresa viabilizou a oportunida-

de de uma nova fonte de recursos: a polpa de cupuaçu,
certificada na qualidade de orgânica (Ecocert/USDA),
como forma de atender ao interesse de indústrias em
São Paulo. Assim, a polpa de cupuaçu se tornou um
negócio adicional à comercialização da pimenta-do-
reino, produto predominante na região.

Mais do que isso, para essa mesma comunidade,
a Beraca doou um fogão industrial a um grupo de
mulheres que receberam um treinamento do Gover-
no do Pará para utilização de produtos alimentícios
derivados das espécies frutíferas locais. Dessa forma,
foi gerada uma oportunidade de trabalho ao grupo,
que agora produzem doces. Num futuro próximo, a
idéia é aprovar essa realização dentro de uma cadeia
produtiva orgânica.

NA ILHA DO MARAJÓ, AS MULHERES
DOS PESCADORES CRIAM COOPERATIVA
PARA FABRICAÇÃO DE ÓLEO DE
SEMENTES PARA INDUSTRIA COSMÉTICA

A Beraca faz parte do Programa Pobreza e Meio
Ambiente na Amazônia, vinculado à Universidade
Federal do Pará, que tem como objetivo contribuir
para a geração de renda local e implementar técnicas
inovadoras de desenvolvimento sustentável para a
Região Amazônica.

Na Ilha do Marajó, o sucesso dessa parceria foi a
criação de uma cooperativa de mulheres na região,
que colhem sementes de andiroba que servem como
insumo para a fabricação de óleo na indústria cos-
mética.

"Infelizmente, no Brasil, apesar de a Região Ama-
zônica ser a mais rica do país, ela contribui com me-
nos de 5% do PIB nacional e concentra apenas 10%
da população brasileira. É preciso ações que ajudem
a região a superar essa condição. Só que há muitas
empresas internacionais que trabalham na Amazô-
nia e a usam como propaganda ecológica, mas não
ajudam no desenvolvimento econômico e social das
comunidades. No seu setor, a Beraca é pioneira a
incluir o paradigma da sustentabilidade na condução
de suas operações e deve ser um exemplo", conclui
Thomas Mitschein, coordenador do Núcleo de Meio
Ambiente da Universidade Federal do Pará.

Essa iniciativa foi mundialmente reconhecida
através do Prêmio The World Challenge 2007, pro-
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movido BBC de Londres, um dos maiores canais
de comunicação do mundo, e a revista Newsweek,
título norte-americano, com patro-
cínio Shell. Com o projeto Out off
the Forest, a BERACA ficou entre
os doze finalistas, dos mais de 900
projetos inscritos.'

UMA EMPRESA SUSTENTÁVEL
HA MAIS DE 50 ANOS

Sustentabilidade é algo cada vez
mais valorizado pelas empresas,
destacado pela imprensa e ressaltado
pelos executivos, o que justifica os
investimentos das organizações em
ações ou projetos baseados nessa
plataforma de gestão. No entanto,
fica uma dúvida: será que as atuações das empresas
são mesmo sustentáveis?

Segundo Rogério Meira, diretor da ATSG, empresa
especializada no desenvolvimento de processos de ges-
tão, o conceito de sustentabilidade está ligado ao "triple
bottom line", termo cunhado por John Elkington, co-
fundador da empresa de consultoria e pesquisa Sustai-
nability, o que representa a necessidade de uma empresa
avaliar o seu desempenho sob três diferentes aspectos:
ambiental, social e econômico. "A sustentabilidade está
relacionada à perenidade e à perpetuidade de uma em-
presa, ou ainda à capacidade de manter-se ativa e gerar
valor para a sociedade a longo prazo", explica.

É com base no respeito a esse tripé que a Bera-
ca tem traçado seu caminho há mais de 50 anos,
quando ainda nem se discutia o conceito no Brasil.
No entanto, essa trajetória fez com que a empresa,
autenticamente brasileira e com forte atuação in-
ternacional, fosse reconhecida como uma indústria
referência mundial na questão de sustentabilidade.

Uma conquista que é fruto do modo como a em-
presa conduz suas quatro frentes de operação, com
foco estratégico em nutrição, saúde e beleza. Pesquisa
e desenvolvimento de novos produtos formam a base
para as estratégias da Beraca , sempre em busca de
certificações que atestem a qualidade dos materiais
e o respeito ao meio ambiente.

QUATRO ÁREAS DISTINTAS, QUATRO
RESULTADOS DE ALTA PERFORMANCE
EM SUSTENTABILIDADE

A Beraca é uma das empresas líderes em solu-

A Beraca
faz parte do

Programa
Pobreza e Meio

Ambiente na
Amazônia,
vinculado à

Universidade
Federal do Pará

ções para tratamento de águas e uma das maiores
distribuidoras de cloro da América Latina. Por meio

da divisão Water Technologies, a
empresa atua em todos os estados
brasileiros e em diversos países,
garantindo o serviço de desinfecção
de águas para saneamento básico e
diversos processos industriais.

A divisão se diferencia por sua
capacidade de inovação tecnológica,
principalmente na busca de produtos
e soluções que promovam benefícios
sociais e ambientais.

Outro destaque para a Beraca é
o reconhecimento da empresa como
uma das maiores fornecedoras de in-
gredientes naturais e orgânicos para as
indústrias farmacêuticas, cosméticas e

de fragrâncias nacionais e internacionais. Um trabalho
feito pela divisão Health & Personal Care - HPC e que
apresentou crescimento de 28% em 2008.

As matérias-primas utilizadas pela empresa pro-
vêm da biodiversidade brasileira, principalmente da
Amazônia. Para isso, a empresa mantém uma rela-
ção de proximidade com as comunidades ribeirinhas,
que fornecem ingredientes como frutas, sementes,
resinas, nozes, cascas e polpas, que são transforma-
das em óleos e outros insumos.

A divisão HPC tem foco em inovação. Por isso,
busca alternativas vegetais naturais, que substitu-
am ingredientes sintéticos presentes na maioria dos
produtos de beleza e higiene oferecidos aos consu-
midores.

Ainda dentro desse conceito, a divisão Food
Ingredients importa e distribui especialidades, ingre-
dientes e aditivos a empresas líderes das indústrias
de alimentos e bebidas no Brasil. Tais insumos são
utilizados na fabricação de diversos produtos, con-
sumidos diariamente pelos brasileiros.

Por fim, a operação Animal Nutrition & Health
faz a distribuição e venda de especialidades para a
indústria de nutrição animal, além de produtos para
os segmentos fármaco-veterinário e petcare.

CERTIFICAÇÕES COMPROVAM:
QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL ANDAM JUNTOS

Como a Beraca integra os conceitos de susten-
tabilidade em todas as suas atividades, as decisões
operacionais da empresa são tomadas levando em
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conta os aspectos ambientais, sociais
e econômicos. Uma das ações que
atestam esse feito são as diversas cer-
tificações e iniciativas da empresa.

Quanto ao desenvolvimento sustentável, a apli-
cação das normas SA 8000 na gestão da cadeia de
fornecedores e públicos internos e o Programa de
Valorização da Biodiversidade garantem essa finali-
dade. E ainda somam-se às Práticas Responsáveis na
produção e distribuição de cloro e derivados por meio
do Processo de Distribuição Responsável, Prodir, e
à Aplicação das certificações Ecocert (certificação
orgânica para produtos não geneticamente modifi-
cados) e FSC (preservação das florestas), ambas em
produtos provenientes da biodiversidade brasileira.
Para concluir, o foco em pesquisa e desenvolvimento
de produtos de tratamento de água para a redução
de impactos no meio ambiente completa o compro-
misso da empresa.

Para a viabilidade econômica do negócio, a empre-
sa tem acesso a mercados nacionais e internacionais
preocupados com a questão socioambiental. Além
disso, faz uma diferenciação na oferta de produtos
provenientes da biodiversidade brasileira e serviços
inovadores para o tratamento de água. Para com-
pletar, a Beraca busca a valorização da marca por
meio de prêmios, certificações e a maior eficiência
na gestão de riscos socioambientais.

Por fim, um assunto de extrema relevância são os
benefícios gerados para a sociedade. Quanto a isso,
a empresa visa à proteção dos recursos naturais e
da biodiversidade amazônica. A Beraca contribui,
por meio do tratamento de água, para a melhoria da
saúde pública; oferece ao mercado produtos naturais
de qualidade, fazendo a inserção das comunidades
extrativistas no mercado global, favorecendo o seu
desenvolvimento socioeconômico. Também cola-
bora para a preservação e valorização das culturas
tradicionais brasileiras.

VALORIZAÇÃO DOS
RECURSOS NATURAIS DA AMAZÔNIA

A Beraca exerce um papel de ponte para viabili-
zar relações comerciais entre o mercado, que busca
produtos naturais de difícil acesso, e as populações
extrativistas, que buscam uma oportunidade de
crescimento socioeconômico

O desenvolvimento de produtos com base na
biodiversidade brasileira está incorporado na visão
estratégica da Beraca desde 2001. Esse ano marca

a criação do Programa
de Valorização da Bio-

diversidade, cujo objetivo é assegurar
a rastreabilidade no fornecimento de matérias-
primas, principalmente daquelas provenientes
da Região Amazônica.

A equipe responsável pelo programa é composta
por especialistas em meio ambiente, técnicos, gradua-
dos, mestres e doutores que atuam em conjunto com
as comunidades locais para viabilizar o extrativismo
sustentável, capaz de gerar renda à população. "O
que buscamos fazer é mostrar ao ribeirinho que a
floresta vale muito mais em pé do que deitada", afir-
ma André Sabará, coordenador de Responsabilidade
Corporativa da empresa.

LINHAS DE PRODUTOS COM
CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA E CORRETO
MANEJO FLORESTAL

Por meio da divisão Health & Personal Care -
HPC a Beraca se destaca como uma das maiores
fornecedoras de ingredientes naturais e orgânicos para
indústria cosmética, farmacêutica e de fragrâncias,
no Brasil e no mundo.

Desde 2006, a empresa tem seu sistema de
produção certificado pela Ecocert, destinada a
produtos orgânicos e cerca de 40% das comuni-
dades fornecedoras de matérias-primas também.
Para isso, ambas têm seus locais de operação
inspecionados anualmente. "A meta é aumentar
esse número por meio de um sério trabalho de
capacitação dos agricultores e extrativistas, com
investimentos na adequação das comunidades aos
critérios de certificação orgânica", explica André
Sabará.

Outra prática é o fato de a empresa comprar
copaíba e castanha-do-Brasil de comunidades cer-
tificadas pelo FSC, maior e mais reconhecido selo
verde no mundo, o que insere a organização em uma
cadeia de custódia de fornecimento ambientalmente
responsável.

RASTREABILIDADE DAS ETAPAS DE
PRODUÇÃO

A cadeia produtiva dos insumos naturais da Be-
raca começa com as comunidades extrativistas da
Região Amazônica e termina com produtos de beleza
e higiene consumidos no mundo inteiro.

Desse modo, a empresa é a intermediária da ca-
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deia e para garantir que as atividades de produção,
extração, processamento e transporte dos insumos e
produtos atendam às demandas de sustentabilidade
do mercado e da sociedade, a rastreabilidade de todo
esse processo é fundamental.

Como isso é possível? Por meio do Programa de
Valorização da Biodiversidade, a Beraca faz o controle
e acompanhamento da origem e das transformações
do produto ao longo de sua cadeia. Dessa forma, ga-
rante os padrões de qualidade dos produtos fornecidos
e atende às demandas internacionais de qualidade e
de produção sustentável.

A manutenção das caracterís-
ticas do produto é um dos desafios
identificados no processamento de
ingredientes naturais. Isso por conta
da dificuldade de extração dos pro-
dutos e os obstáculos de transporte
e distribuição na região, além de
depender do nível de comprome-
timento das comunidades. Para
vencer esse desafio, as famílias que
fornecem matérias-primas para a
Beraca recebem treinamentos, desde
conceitos que envolvem o processo
de coleta até a estocagem.

"A ação é mais uma forma de a empresa reafir-
mar seu compromisso com a garantia da segurança
alimentar, pois a estratégia não apenas atende às
necessidades da indústria, mas também à crescente
exigência do consumidor final, cada vez mais atento
aos aspectos ambientais ligados aos produtos que
adquire", conclui Cassiano Bracciali, responsável
pelo departamento de marketing da Beraca.

BERACA: TRANSFORMANDO
NATUREZA EM BELEZA

A empresa
copaíba e
castanha-

do-Brasil de
comunidades

certificadas pelo
FSC, maior e mais
reconhecido selo
verde no mundo

ÁGUA TRATADA PELA
BERACA GARANTE QUALIDADE DO LEITE

Que a água tratada faz bem para a saúde não é
novidade, mas que ela também pode aumentar a
qualidade do leite é curioso. Afinal, o que água tem
a ver com leite? A Beraca, empresa genuinamente
brasileira reconhecida por seus investimentos em
inovação, tem a resposta.

É que em conformidade com os objetivos da
Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle
(APPCC/HACCP) já utilizados pelas fazendas
leiteiras, a Beraca criou o Programa de Apoio à
Qualidade do Leite. Seu objetivo é o de minimizar
ainda mais os riscos à saúde humana por meio da
aplicação correta de sanitizantes em todas as etapas
da produção do leite.

Além de diminuir a Contagem de Células Somá-
ticas (CSS) e a contaminação bacteriana do leite, a
água potável e tratada com produtos da Beraca, à
base de cloro e derivados, contribui para a melhoria
do bem-estar dos animais, tornando-os mais sadios
e produtivos, fatores essenciais para a qualidade do
produto final.

A indústria cosmética está em
constante renovação, mostrando
as tendências de desenvolvimento
tecnológico, de acordo com a rea-
lidade atual. E a Beraca é exemplo
disso, pois inova constantemente a
fim de satisfazer a demanda de seus
clientes. Centrada no desenvolvi-
mento de ingredientes sustentáveis,
orgânicos e ecologicamente corretos,
a equipe técnica da empresa ajusta
constantemente a sua linha às exi-
gências do mercado. A Beraca, por
meio da divisão Health & Personal
Care, produz e distribui três linhas
de ingredientes para produtos de

higiene e beleza.
A linha Rain Forest Specialtie, que é composta

de óleos fixos, óleos essenciais, extratos, resinas,
manteigas e outras especialidades naturais do Brasil.
A linha Active Performance System produz bases,
produtos semiprontos e facilitadores de produção
para diversas aplicações na indústria cosmética e
farmacêutica.

Por fim, a utilização de um composto vegetal ob-
tido da extração de óleos para produzir a linha BioS-
crubs, feita a partir de agentes naturais responsáveis
pela esfoliação da pele. Os produtos, provenientes
principalmente da Amazônia, são refinados na filial
da empresa em Ananindeua, localizada na Região
Metropolitana de Belém, no estado do Pará.

GARANTIA DE QUALIDADE
E RASTREABILIDADE

Uma das maiores dificuldades do mercado de in-
gredientes naturais e orgânicos é a manutenção das
características originais dos produtos. Isto porque há
barreiras na extração, desafios logísticos por conta da
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região, além do compromisso das co-
munidades. A Beraca percebeu estas
especificidades e instaurou processos
e procedimentos que monitoram as matérias-primas
desde o momento em que são recolhidas até quando
são entregues ao cliente.

A rastreabilidade, como foi nomeado o proce-
dimento, é essencial para garantir ao cliente que
as características de qualidade do produto final
permaneçam as mesmas. Isso quer dizer que a cor,
aroma, cheiro, textura e outros aspectos essenciais
dos insumos são sempre iguais.

Este conhecimento, aliado às tecnologias da
Beraca, faz com que a empresa seja reconhecida
internacionalmente pela qualidade de seus produtos.
Além disso, o constante trabalho da equipe de desen-
volvimento, em parceria com os clientes, garante a
criação de soluções inovadoras e de alta performance,
com respeito e credibilidade a toda cadeia social e
ambiental envolvidas nos processos de produção.

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
GARANTEM INOVAÇÕES CONSTANTES

A Beraca é a única produtora brasileira de
matérias-primas focada na indústria cosmética que
possui uma fábrica na região de Belém do Pará.
Além disso, a pesquisa e o desenvolvimento de seus
produtos são realizados por meio de equipes de cien-
tistas que trabalham em parceria com importantes
universidades como Unicamp, Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, Instituto
Butantan, Universidade Federal de Pernambuco e
do Pará, além da Università degli Studi di Siena, na
Itália. Juntas as equipes concentram seus estudos
em materiais vegetais e seus princípios ativos, com
o objetivo de desenvolver insumos para a indústria
cosmética do Brasil e do exterior.

Nos últimos três anos, a Beraca investiu cerca de
3% de sua receita operacional líquida em pesquisa e
desenvolvimento de produtos da biodiversidade na-
cional. Além disso, foram investidos cerca de US$ 8
milhões em instalações industriais e em certificações
de manejo florestal e orgânica.

Um bom exemplo dessas parcerias estratégicas é
a união entre Beraca e algumas multinacionais do
setor de cosméticos. Enquanto a empresa nacional
tem acesso às comunidades fornecedoras de matérias-
primas diferenciadas, as grandes indústrias investem
na tecnologia das pesquisas conduzidas.

Este diferencial garante que o conhecimento

tradicional dos povos da
Amazônia seja levado de

fato em consideração, respeitando as leis
locais e federais sobre o acesso à biodiversidade e a
repartição de benefícios.

Por tudo isso, a Beraca foi vencedora de cinco prê-
mios da FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos),
instituição que reconhece a inovação tecnológica das
empresas brasileiras e reconhecida pela Câmara de
Comércio Brasil-Alemanha como vencedora do Prê-
mio de Sustentabilidade Karl Friedrich Von Martius,
com o projeto "Desenvolvimento Tecnológico no
Uso Sustentável de Produtos Florestais não Madei-
reiros destinados à Indústria Cosmética Mundial".
Esse trabalho concedeu à Beraca destaque entre a
comunidade industrial ao realçar as tecnologias ino-
vadoras usadas para contribuir para a preservação
das florestas.

CERTIFICAÇÕES

O processo de certificação conduzido pela BE-
RACA é essencial para garantir que uma boa gestão
florestal seja realizada utilizando os critérios e indi-
cadores da FSC (Forest Stewarship Council). Além
disso, os produtos da Beraca não são geneticamente
modificados e são livres de agrotóxicos compostos,
obedecendo às regras de certificação orgânica pro-
posta pelo Ecocert.

CONTRIBUINDO PARA A
PREVENÇÃO DA GRIPE AVIARIA

A crescente exigência dos mercados internacionais
quanto ao manejo adequado da produção de aves e
suínos, estabelecida por meio de barreiras e programas
sanitários da Organização Internacional de Epizotias
e dos Programas Nacionais de Sanidade Avícola e
Suídea, é o que desafia a Beraca a manter o Programa
de Apoio à Sanidade na Produção Animal.

O objetivo da empresa é o de auxiliar os criadores
a adequar a qualidade da água utilizada nas unida-
des de produção de animais aos parâmetros micro-
biológicos exigidos. Para isso é preciso eliminar os
microorganismos que prejudicam a produtividade,
seja pela ingestão, nebulização ou mesmo por meio
de procedimentos de limpeza.

De forma eficiente, o Programa aborda ações
para a realização do controle e da prevenção de pro-
blemas como, por exemplo, Infiuenza Aviaria (IA),
Newcastle e PCV2.
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"Tratar a água é essencial para o ganho de produ-
tividade. Sendo o principal meio de contaminação, a
água bem tratada ajuda a melhorar os resultados de
vacinas e conversão alimentar. É por isso que nosso
programa é a escolha dos maiores criadores. Ele foi
elaborado levando em consideração todos estes fatores
sem deixar de lado a preocupação com a saúde e
bem-estar do produtor, que também pode consumir
esta água já que nossos produtos são liberados para
consumo humano", afirma Cassiano Braccialli,
responsável pelo marketing da empresa.

BERACA INAUGURA FILIAL NA FRANÇA

Com foco no processo de internacionalização, a
empresa conta agora com um escritório de represen-
tação comercial em Paris.

O objetivo desta iniciativa é atender de perto e
com mais eficiência o mercado francês de cosméticos
- considerado o mais sofisticado do mundo e berço
das tendências. Além disso, o novo escritório irá sediar
as atividades da Beraca, numa posição estratégica,
em toda Europa e Oriente.

"As perspectivas são as melhores, já que a BE-
RACA em sua política de internacionalização vem
obtendo sucesso nos últimos anos. Agora, com a
globalização e atuação local, a tendência é de cres-
cimento exponencial", revela Filipe Sabará, diretor
de Negócios da Beraca.

As atividades da nova sede tiveram início em
junho passado, mas a presença internacional da
empresa hoje é muito maior. Apoia-se numa rede
de distribuidores localizados em mais de 47 países
da Ásia, Europa, Américas e Oceania, para os quais
exporta produtos da biodiversidade brasileira.

BERACA INVESTE EM
NOVA FABRICA NA AMAZÔNIA

A empresa brasileira Beraca aposta na Região

Amazônica. Prova disso foi a construção de uma
nova fábrica em Ananindeua, Região Metropolita-
na de Belém do Pará. A planta está voltada para a
produção de ingredientes naturais e orgânicos para
as indústrias de cosméticos e fragrâncias.

"Com esta iniciativa, a companhia aumentou
a sua capacidade de produção e investiu em novas
tecnologias de extração e processamento. Isto também
gerou empregos na região, agregando valor às nossas
exportações", revela Daniel Sabará, Diretor Corporativo
da Beraca.

Situada numa área de l0.000m2, com 4.000m2

de construção, a fábrica inclui um novo Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento na região. Atender à cres-
cente demanda do mercado para produtos orgânicos e
naturais provenientes da biodiversidade brasileira é o
que esse projeto tem como objetivo.

A unidade é a responsável por processar as
linhas Rain Forest Specialties, Active Perfor-
mance Systems e BioScrubs, compostas por
ingredientes extraídos da Amazônia e demais
biomas brasileiros. Todos os produtos orgânicos
têm a certificação Ecocert/USDA, reconhecida
internacionalmente.

Esse empreendimento foi projetado para aumen-
tar em quatro vezes a produção da Beraca e garantir
um fornecimento contínuo de seus produtos, mesmo
fora de temporada de alguns insumos. Até hoje, U$$
11 milhões de dólares foram investidos, dos quais
quase 50% apenas em novas tecnologias.

A Beraca é a única empresa brasileira de matérias-
primas, centrada em produtos da biodiversidade da
Amazônia, que conta com fábrica própria na região.
A pesquisa e o desenvolvimento de produtos também
são feitos em parceria com universidades locais.

Esse diferencial garante que os conhecimentos
tradicionais dos povos da Amazônia sejam utilizados
no trabalho da empresa, respeitando a legislação fe-
deral relativa ao acesso à biodiversidade e repartição
de benefícios.

André Tomazelli Sabará é Coordenador da área de Responsabilidade

Corporativa.
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