
Cadeias da 
sociobiodiversidade e 
conservação local



A Beraca é a fornecedora líder de
ingredientes naturais diretamente dos biomas
brasileiros.

Estamos ligados à centenas de marcas ao
redor do mundo, promovendo a sustentabilidade e
gerando valor compartilhado entre empresas e
comunidades.

Uma história originária do Grupo Sabará e
em Joint Venture com a Clariant desde 2015.

Somos direcionados pelos conceitos de
sustentabilidade, com foco na valorização da
sociobiodiversidade

Os ativos de alta performance da 
Beraca agregam valor a um grande
número de marcas das indústrias

cosmética, farmacêutica e de cuidados
pessoais em todo o mundo!



Relacionamento com 
comunidades –
Guia Exame de 

sustentabilidade
2015, 2016, 2017

Global Pioneer 
ODS 15  –
UN Global 

Compact 2016

Publicados no “Big 
Push para a 

sustentabilidade” 
CEPAL 2019

Pequenas e médias 
empresas 

Guia Exame de 
sustentabilidade

2017 e 2019

1ª edição no Prêmio 
Nacional ODS Brasil -

Secretaria do Governo do 
Presidente da República

–
2018

Empresa química 
mais sustentável do 

ano –
Guia Exame de 

sustentabilidade
2016

Reconhecimentos, 
certificações & 
parceiros

Certificações 

Parceiros e 
compromissos



O Programa de Valorização da 
Sociobiodiversidade®

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA 

PRESENCIAL

PROJETOS DE 
DESENVOLVIMENTO COM 
EMPRESAS E PARCEIROS

CERTIFICAÇÕES APOIO PARA O 
DESENVOLVIMENTO
DA ORGANIZAÇÃO

MANUTENÇÃO DE 
COMPRA

AUDITORIAS INTERNAS E 
INCENTIVOS À 

RASTREABILIDADE

TREINAMENTOS E 
CAPACITAÇÕES

PROJETOS 
COMUNITÁRIOS



MAIS DE 10.000 FAMÍLIAS 

BENEFICIADAS EM 13 

ESTADOS BRASILEIROS

Programa de Valorização da 
Sociobiodiversidade®





ENCOMENDAS /  ENTREGAS /  RASTREABIL IDADE

Insumo 
entregue

80%

Insumo não 
entregue

20%

ENCOMENDAS CUPUAÇU (TONELADAS)



ENCOMENDAS /  ENTREGAS /  RASTREABIL IDADE

Nome Certificado? Quantidade Entregue(Kg)

JOSE GABRIEL DA SILVA NÃO 400

MIGUEL CARLOS BARROSO DA SILVA NÃO 500

MARIA TRINDADE BARROSO DA SILVA NÃO 600

NICICLIBER DA SILVA FARIAS NÃO 700

TEREZA CRISTIANA DA SILVA PINHEIRO NÃO 480

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NÃO 650

JOSE DOS REIS CARNEIRO NÃO 330

NILSON DA SILVA FARIAS NÃO 280

MARCIO JOSE DA SILVA PESSOA NÃO 680

EDILSON DA SILVA CARVALHO NÃO 2000

MARCOS LIMA DA SILVA NÃO 133

ERISSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA NÃO 1500

MANOEL DO CARMO BARROSO DA SILVA SIM 551

MANOEL ANTONIO DE CARVALHO SIM 669

RAIMUNDO ERALDO BARROSO DA SILVA SIM 200

RAIMUNDO NONATO SILVA OLIVEIRA SIM 300

VALDENIS GOMES DE OLIVEIRA SIM 150

RAIMUNDO EDIJUNIOR BARBOSA DE OLIVEIRA SIM 340

CLAUDIONOR BARROS DA SILVA SIM 200

REGINALDO DA SILVA SIM 100



AGROFLORESTA



EXTRATIVISMO



▪ A produção de palma (dendê e derivados) é a 
principal fonte de renda agrícola do município

▪ É seguida da pimenta-do-reino, mais 
disseminada entre pequenos e médios 
produtores

Os destaques da fruticultura também são:

TOMÉ-AÇU



TOMÉ-AÇU A parceria com a Beraca iniciou-se 
em 2007. Antes de serem vendidas à 
Beraca, as sementes de cupuaçu 
não tinham utilidade e eram 
simplesmente descartadas – hoje 
elas são um importante componente 
da renda familiar.

As compras da Beraca apresentam 
grande impacto para pequenos 
produtores, que têm menor 
produtividade e maior dificuldade de 
integração da pimenta-do-reino à 
fruticultura.

Isso não exclui os grandes 
proprietários que também podem 
fornecer volumes expressivos.

A cidade é uma das principais
produtoras de óleo de palma.

As principais atividades dos 
coletores são o cultivo de cupuaçu, 
pimenta preta e cacau. Há cultivo 
em modelo de sistema 
agroflorestal de cupuaçu, cacau e 
açaí.

A cidade é lar de imigrantes
japoneses da época da II Guerra 
Mundial e, portanto, possui grande
influência da cultura e práticas
agrícolas japonesas.





L’Oreal 2018





41 hectares



▪ Município fundado em 1753

▪ Localizado na região do Nordeste Paraense

▪ 2.091,76 km² de extensão

▪ A vegetação é bastante variada, com 
destaque para a amazônica, a de mangue e a 
de campos.

▪ A hidrografia do município apresenta dois 
rios principais: o rio Caeté e o rio Cereja.

▪ É o maior polo pesqueiro do Pará e 
apresenta grande atividade pecuária, além de 
agricultura e extrativismo de caranguejos.BRAGANÇA

IDHM 2010

0,600 (médio)

Renda mensal per capita
R$ 311,97



BRAGANÇA A produção dos cooperados é 
diversificada: além do extrativismo 
de oleaginosas nativas, há 
comercialização de produtos de roça 
e criação de pequenos animais.

A produção é realizada sobre as 
bases da agricultura orgânica.

A relação com a Beraca se iniciou 
antes mesmo da formalização da 
Cooperativa e promoveu aumento da 
renda dos agricultores, mantendo os 
jovens interessados nas atividades 
agrícolas.

A cidade é referência como 
produtora de farinha de mandioca.

A coleta de sementes contribui 
para a diminuição das áreas 
destinadas ao plantio da mandioca.

A Cooperativa foi fundada em 2010
para auxiliar na comercialização de 
plantas oleaginosas nativas e aliar 
a produção à conservação do meio 
ambiente, melhorando a qualidade 
de vida dos coletores.





09 hectares



DESAFIOS

Comunicação ativa e valorização do 
relacionamento enfrentam barreiras
culturais e de infraestrutura 

Subprodutos demandam um 
mercado seguro para o produto 
principal

Gestão administrativa, produtiva e 
financeira dependem do potencial 
empreendedor em cada local

Áreas particulares demandam 
maior incentivo para alterar modos 
de cultivo

Planos de manejo e certificação 
são chave para boas práticas

Rastreabilidade é afetada pela 
baixa escolaridade. Tecnologia é 
facilitador mas não soluciona 
problemas básicos.



Obrigada!
sustentabilidade@beraca.com


