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Empresa do grupo Alticor investe US$ 2,8 milhões em um equipamento para secagem de acerola.  
 
A Amway, empresa do grupo americano Alticor, investe US$ 2,8 milhões em um novo 
equipamento para secagem de acerola, produzida na fazenda Amway Nutrilite Brasil - a 
Nutriorgânica -, com área de 1.660 hectares, em Ubajara, Ceará, a 320 quilômetros de Fortaleza. 
A soma inclui obras de infra-estrutura, transporte e seguro do spray dryer, com capacidade para 
secagem de 45 toneladas/dia da fruta, que deverá operar em março de 2006, ao lado da planta 
atual, num espaço de 400 m².  
 
A investida permitirá economia de US$ 2,5 por quilo, a partir da transformação das 8 a 9 
toneladas de concentrado líquido/dia, em 2,7 toneladas de pó. Hoje, essa operação precisa ser 
terceirizada em São Paulo ou no exterior, informa o gerente-geral da unidade engenheiro Richard 
Bryan Charity, ao assinalar que a nova máquina reduzir custos operacionais da empresa, que 
trabalha com a estimativa de receita de R$ 18 milhões para o ano.  
 
O grupo, que tem mais três fazendas, duas nos Estados Unidos e uma no México, encontrou na 
região 3 mil horas de sol e água do açude Jaburú, com capacidade de 210 milhões de m³ para 
irrigar seus negócios no Brasil. "Em 7 anos investimos R$ 40 milhões no projeto que envolve as 
áreas de cultivo, fábrica para processamento e projetos sociais", adianta. A empresa elegeu a 
região estimulada pelo programa de incentivos do governo do Ceará, que garantiu a infra-
estrutura no local. O compromisso contempla investimentos de R$ 50 milhões, em oito anos.  
 
A fazenda Amway Nutrilite no Brasil exporta 100% da produção de concentrados. Os Estados 
Unidos absorvem 95% do global, via Nutrilite, braço da empresa voltado para a área de saúde, e 
atende a 45 tipos de produtos. Baseada na Califórnia, com 71 anos de mercado, a unidade da 
Access Business Group, transforma o produto em pastilhas e fibras, entre outros complexos 
vitamínicos da linha de suplementos alimentares, comercializados pela Amway em todo mundo. A 
Europa fica com os demais 5%, volume destinado aos segmentos de sucos, geléias, blend, e 
energéticos, que utilizam vitamina C natural.  
 
Certificação  
 
O cultivo de 100 mil pés de acerola, que produzem entre 6 e 7 floradas/ano, ocupa 184 hectares, 
a maior plantação deste tipo de fruta orgânica do mundo e a única pelo método biodinâmico. As 
frutas são irrigadas pelo sistema de microaspersão e a fruta é colhida verde para garantir maior 
concentração de vitamina C. Na forma de extrato seco ela concentra de 17% a 25% de vitamina 
C. A produção chega a 3 mil toneladas/ano, e em abril passado, a colheita rendeu 700 toneladas 
da fruta - recorde na fazenda, certificada pelo Instituto Biodinâmico (IBD), de Botucatu (SP). A 
Demeter, certificação para o biodinâmico, que garante valor agregado de 40% a 45% superior, 
será a próxima conquista da empresa. As técnicas de agricultura biodinâmica em manejo, com 
uso de homeopatia nos animais e plantas, vem desde 2002. Para junho, está prevista a segunda 
inspeção dos técnicos.  
 
Richard Charity projeta aumento de 20 hectares de acerola, nos próximos 8 meses, abrigadas no 
pivô central, equipamento de R$ 320 mil, que permite irrigar a plantação por pulverização da 
parte aérea, possibilitando maior rendimento. O engenheiro espera uma ou duas floradas a mais 
para o novo espaço. Esse sistema de irrigação encorpa mais a fruta, inibe as pragas e 
conseqüentemente tem rendimento de extração melhor. O cultivo na fazenda inclui 4 tipos de 
acerola, resultado de pesquisa com a Embrapa Agroindústria Tropical, considerados mais 
produtivos entre os 68 clones desenvolvidos.  
 



A fazenda produz ainda outros 74ha de coco anão, 30ha de maracujá, 7ha de goiaba, 3ha de caju 
e 2ha de ervas medicinais processadas para exportação. A goiaba segue para a matriz nos 
Estados Unidos, em forma de polpa e o maracujá em polpa ou concentrado para a Europa. 
Reserva espaço também para cultivo de hortigranjeiros orgânicos para consumo próprio, como 
cenoura, alface, beterraba, repolho, berinjela, pimenta. As atividades consomem 12 mil de m³ de 
água. No total são cultivados 600 hectares incluindo alfafa, pastagens e outras espécies de 
vegetais.  
 
A Nutriorgânica adota um calendário astronômico de semeadura para que cada cultura seja 
plantada na época correta. Também desenvolveu programa de produção de sementes e estimulo 
ao produtor. "Fornecemos mudas selecionadas para melhoria do cultivo", diz. Implantou ainda 
Programa de Qualidade Total 5S, conceitos que envolvem o senso de utilização (descarte), de 
organização, limpeza, higiene e ordem mantida com bons resultados de acordo com Charity.  
 
O plantio das fruteiras são separadas por um cordão de vegetação a cada 30 metros, que funciona 
como barreira para os fortes ventos da região. A adubação orgânica vem da compostagem, com 
volume de 200 toneladas/dia, acumuladas em pirâmides, que concentram parte do bagaço da 
acerola, misturadas com a rocha moída de pouca solubilidade e esterco de 280 cabeças de gado 
Pardo Suíço e Nelore, rebanho que deverá alcançar 450 animais. O volume supre 30% das 
necessidades da fazenda. "O sistema verticalizado garante eficiência nas operações", afirma 
Charity.  
 
O gerente da Nutriorgânica diz que a empresa começa a desenvolver em 3 meses o cultivo 
experimental de um hectare de ameixa de Kakadu, planta extraída das florestas do norte da 
Austrália, que concentra 80% mais vitamina C, do que a acerola que tem 40%. A investida resulta 
de pesquisa realizada em parceria com uma empresa australiana e envolveu recursos de US$ 1 
milhão. As 108 mudas chegaram ao Brasil in-vitro. O cultivo leva 3 anos para estalilizar, mesmo 
tempo da acerola.  
 
A empresa conduz o Projeto Águas do Jaburú, em parceria com o Ibama e as associações de 
moradores da região, envolvendo trabalho de recuperação das margens do rio, com plantio de 
árvores nativas e monitoramento da quantidade e qualidade das águas. Por meio conselho de 
pais, mestres e comunidade mantém a Escola Humberto Ribeiro de Lima, que planeja e executa 
projetos educativos, com atividades de música, esportes e, TV Escola e formação de professores.  
 
Transparência  
 
A estratégia da Amway do Brasil, ligada ao grupo Alticor, que tem 3,6 milhões empresários 
independentes empenhados na venda de seus produtos no mundo, envolve uma nova filosofia de 
negócios. A companhia, que chegou ao País em 1991quer ganhar mercado com transparência. 
"Somos a única empresa verticalizada na linha de saúde. Produzimos a matéria-prima e 
entregamos os produtos ao consumidor final", diz André Raduan diretor-geral da empresa no 
Brasil. "No Brasil vendemos 14 produtos Nutrilite", diz. Os planos da Amway envolvem 
investimentos de US$ 4,8 milhões, na América Latina, com maior concentração no Brasil e 
México. No ano fiscal encerrado em agosto de 2004, o faturamento do grupo atingiu cerca de US$ 
6,2 bilhões, com lucro bruto de US$ 1 bilhão. O diretor-geral estima para o exercício US$ 7 
bilhões, no global. O grupo Alticor, com sede em Ada, Michigam, nos EUA, controlado pelas 
famílias Van Andel e DeVos, emprega 11 mil funcionários.  
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