
Com persistência e senso de oportunidade,
Ulisses Sabará e o irmão Marco Antônio
transformaram a empresa herdada do pai
numa corporação reconhecida mundialmente

Como muitos meninos, Ulisses Sabará
passou grande parte da infância e da adoles-
cência sonhando ser piloto de avião. Vizinho
do Aeroporto de Congonhas, em São Pau-
lo, era capaz de reconhecer um modelo de
aeronave pelo ronco do motor. Mas aos 19
anos viu seu destino profissional ser traçado
de um dia para outro por uma fatalidade. A
morte súbita e precoce do pai, Ubirajara Sa-
bará, aos 51'anos, obrigou o jovem a adminis-
trar os negócios da família - a distribuidora
de cloro Sabará Indústria e Comércio - junto
com o irmão mais velho, Marco Antônio.

Era novembro de 1978, Ulisses estava no
segundo ano da graduação em Engenharia
Química. Com experiência que se resumia

• ao trabalho de office-boy e supervisor das
jazidas de minérios, abandonou a universi-
dade e foi comandar a fábrica da empresa,
em Santa Bárbara d'0este, na região metro-
politana de Campinas. Enquanto isso, o ir-
mão assumia a área administrativa da Saba-
rá. "Sempre tive dúvidas se trabalharia com
meu pai, mas não tive escolha. Meu curso
superior foi dentro da fábrica, administran-
do 40 funcionários, e fora dela pagando tí-
tulos em cartório. Mas graças a Deus nosso
nome nunca foi maculado."

E o que era uma obrigação aos poucos
se tornou um imenso prazer. Do pai, Ulisses

não herdou apenas uma fábrica, mas também
perseverança e o gosto pelo trabalho. Os de-
safios mostraram que por trás daquele jovem
inexperiente havia um empreendedor deter-
minado. E os obstáculos não foram poucos,
incluindo as dificuldades econômicas por
conta da terceira crise mundial do petróleo.
"Entre 1978 e 1982, passamos muito aperto.
Como tudo entrou para inventário depois
da morte do meu pai, tínhamos dificuldades
em vender qualquer coisa. Nessa época, o
melhor dos nossos sonhos era pagar nossos
credores", conta o empresário.

Mas Ulisses e o irmão conseguiram mui-
to mais do que saldar as dívidas. Hoje eles
comandam o Grupo Beraca, companhia
com 220 funcionários distribuídos em seis
fábricas e um escritório no Brasil, além de
uma filial na Europa. Seus produtos circu-
lam por mais de 40 países de todos os con-
tinentes, incluindo mercados inusitados
como Chipre e Eslovênia. A empresa tem
quatro divisões: Water Technologies (solu-
ções, para tratamento de águas), Health e
Personal Care (ingredientes naturais para as
indústrias farmacêutica e cosmética), Food
Ingredients (ingredientes para a indústria
de alimentos e bebidas) e Animal Nutrition
& Health (especialidades para a indústria
de nutrição animal e para os segmentos
fármaco-veterinário e petcare).

A reviravolta aconteceu entre 1982 e
1983, depois de mais de três anos de crise.

Nessa época, os irmãos Sabará perceberam
que se quisessem crescer era necessário
apostar em novos mercados para o negó-
cio de tratamento de água. A empresa tinha
apenas uma filial instalada na marginal Tie-
tê, em São Paulo, onde trabalhava com cal
hidratada e cloro. Com a cara e a coragem,
Ulisses foi para Recife propor ao Grupo
Votorantim a distribuição dos produtos da
Companhia Agro Industrial Igarassu, produ-
tora de soda, cloro e derivados. Depois de
muitos "nãos" em três anos de negociações,
o empresário finalmente assinou o contrato
número 01 de distribuição da Igarassu.

"Montamos o negócio em 1985, época
em que havia pouco interesse na região nor-
destina. Mas essa era a nossa estratégia para
crescer: chegar a lugares onde ninguém que-
ria ir", conta Ulisses. E foi com essa proposta
que ele passou a visitar todos os clientes da
Igarassu com volumes menores de compra.
Aos poucos o galpão alugado foi ficando pe-
queno e deu lugar a uma área construída de
120 mil metros quadrados. Mas a maior pro-
va de que a estratégia dos Sabará de buscar
mercados ainda inexplorados estava certa
foi a instalação de novas filiais em outras
cidades longínquas da Região Nordeste e
também do Centro-Oeste.

Novos empreendimentos

Em 1990, Ulisses e o irmão decidiram
que era hora de diversificar as atividades da
Sabará. Após prospectar oportunidades de
mercado em feiras internacionais, a empre-
sa começou a importar óleos vegetais para
a indústria nacional de cosméticos. Assim
surgiu a Beraca Participações, hoje divisão
Health e Personal Care do grupo. Com
senso de oportunidade aguçado, logo os
irmãos perceberam que os mesmos produ-



tos poderiam ser distribuídos também para
a indústria de alimentos e de nutrição ani-
mal, negócios que deram origem às divisões
Food Ingredients é Animal Nutrition & He-
alth. "Olhando para trás podemos afirmar,
com certeza, que conseguimos o que nem
estava nos nossos planos", afirma Ulisses.

A última grande cartada do grupo acon-
teceu em 2001. Depois que começou a im-
portar ingredientes naturais, Ulisses passou
a se questionar: "O que eu posso vender da-
qui para eles?" Nessa hora, a Amazônia sem-
pre lhe vinha à cabeça. "Eu tinha conhecido
a região em 1976 e sabia que a resposta para
minha pergunta estava lá. Só me faltava um
parceiro", conta o empresário. Entre 2000 e
2001, ele conheceu a Brasmazon, produtora
de óleos vegetais da Amazônia, criada por
três professores da Universidade Federal do
Paraná. Na época, a Beraca já era fornecedo-
ra da Natura, que havia acabado de divulgar
um briefing de seus primeiros produtos
amazônicos, a linha Ekos. Ulisses não contou
tempo e comprou 15% da empresa com a
proposta de cuidar da área comercial.

O negócio prosperou e, em janeiro de
2004, a Beraca já era dona de 100% da fábrica
da Brasmazon, localizada no município de
Ananindeua, no Pará. "Daí aconteceu essa
bênção de todo mundo se interessar pelos
produtos da Amazônia", conta Ulisses. Hoje,
o grupo continua importando óleos vegetais
da Europa e dos Estados Unidos, mas seu
principal negócio é a exportação e venda no
mercado interno dos ingredientes naturais
fabricados com matéria-prima proveniente
de cerca de 500 famílias da região amazôni-
ca. Entre os clientes da Beraca há marcas de
cosméticos consolidadas internacionalmen-
te como as francesas L'Oréal e L'Occitane.

Cristãos convictos, os irmãos se consi-
deram 'abençoados'. "Quando estávamos
no aperto, todos sumiram - do banco aos
amigos de meu pai. Só Deus ficou para nos
ajudar", diz Ulisses. O nome Beraca, que
no ano passado passou a ser utilizado em
todos os negócios de atuação do grupo,
tem muito a ver com esse sentimento. Os
irmãos Sabará se inspiraram em uma passa-
gem bíblica onde um rei reúne seu exército
para agradecer a Deus num vale chamado
Berakah, que quer dizer 'bênção'. "Quando
li o texto, em 1990, estávamos justamente

buscando um nome para nossa divisão de
ingredientes para a indústria de cosmético.
Não tive dúvida, me identifiquei com a his-
tória. Nós também enfrentamos uma bata-
lha", conta Ulisses.

Nova geração

Orgulhoso de seu empreendimento, o
empresário quer lhe garantir vida longa. Por
isso dedica parte do seu tempo ao que ele
chama de "coaching de passagem", prepa-
rando a terceira geração para assumir a em-
presa. Segundo Ulisses, ele e o irmão sempre



deixaram os herdeiros muito à vontade para
fazer suas escolhas profissionais. Mas ape-
nas seu filho do meio decidiu, por ironia do
destino, seguir carreira de piloto comercial,
realizando o sonho de adolescente do pai. O
filho mais velho é diretor comercial e o mais
novo é responsável pela área de sustentabi-
lidade. Os três sobrinhos, filhos de Marco
Antônio, respondem pelas áreas jurídica, de
governança corporativa e de marketing.

Hoje, a família Sabará está preparando a
Beraca para transformá-la numa sociedade
anônima (S.A.), por enquanto de capital fe-
chado. "No futuro, se for interessante abrir ca-

pital, certamente estará em pauta", diz Ulisses.
Segundo o empresário, a meta é aos poucos
ficar na parte institucional da empresa e dei-
xar o operacional com a terceira geração. Por
isso, sempre que pode, leva os "meninos" nas
viagens de negócios. "Eles gostam do trabalho
na empresa e já o fazem muito bem porque
são muito mais preparadas do que nós fomos.
Meu pai tinha que administrar tudo sozinho e
morreu cedo, não teve tempo para nos prepa-
rar", reconhece Ulisses.

Ubirajara Sabará bem que tentou. Quan-
do Ulisses tinha 13 anos foi convocado pelo
pai durante as férias escolares para traba-

lhar como office-boy da Sabará. Era ele que
consultava o saldo da conta bancária e de-
positava os cheques da empresa. Marco An-
tônio, cinco anos mais velho, já tinha passa-
do pelo mesmo treinamento. "Na verdade,
a gente está aprendendo até hoje. A minha
vida inteira foi um aprendizado; afinal, não
saí de Harvard para comandar uma empre-
sa", afirma Ulisses. 
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