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O ano de 2016 marcou o início de uma nova Era para a Beraca. Afinal, pela primeira vez em nossa trajetória, estabelecemos 
uma parceria como a que temos com a Clariant, fato que, na prática, traduziu-se em muitas transformações. Do novo 

escritório às definições tomadas para o nosso plano de cinco anos, tudo serviu como fonte de aprendizado. E graças à 
energia empreendida na convergência de crenças, valores e modelos de negócio – tão necessária para uma joint venture ser 
bem-sucedida –, pudemos reforçar o que nos torna únicos ao mesmo tempo em que abrimos espaço para o novo. Em outras 
palavras, os propósitos que originaram a Beraca se mantiveram e, agora, estão entrando em harmonia com as melhores 
práticas do mercado global em áreas como Pesquisa & Desenvolvimento.

Refletir e identificar fragilidades é o primeiro – e talvez o mais corajoso – passo para quem quer extrapolar seus limites. E 
posso dizer que nós fizemos muito bem essa lição de casa ao longo dos últimos três anos. Quebramos inúmeros paradigmas 
enquanto lapidávamos o nosso posicionamento em prol da sustentabilidade em todas as etapas da cadeia produtiva de 
ingredientes naturais. Dialogamos exaustivamente com nosso novo parceiro para construirmos, juntos, uma visão de futuro 
que valorizasse nosso passado.
 
Agora, que estamos na metade do primeiro ciclo do nosso planejamento, podemos contemplar os primeiros frutos da 
parceria. Decisões tomadas entre 2016, 2017 e 2018 – período contemplado por esse relatório – permitiram mantermos uma 
curva de crescimento expressiva e, também, aprimorarmos o Programa de Valorização da Sociobiodiversidade®, que rege 
todas as nossas atividades com as comunidades agroextrativistas. Mais do que isso: impulsionamos a nossa capacidade de 
inovar e cocriar soluções com os clientes.

Escrever as próximas páginas da nossa história exigirá muita energia e capacidade de lidar com desafios. Temos uma meta 
realmente agressiva de expansão nos mercados nacional e internacional e só a atingiremos se dermos continuidade à 
renovação de nosso mindset e de nossas práticas. Mais do que isso: temos que encontrar novas fontes de receita que sejam 
compatíveis com nosso DNA corporativo e alinhado à contemporaneidade.

Para encerrar, registro que esse relatório é a fotografia de um dos mais importantes momentos de amadurecimento do nosso 
negócio, uma conquista possível apenas por termos pessoas que apostam no jeito de ser da Beraca. E é exatamente por isso 
que deixo aqui, a todos, o meu muito obrigado!

MENSAGEM DO CEO

Daniel Sabará | CEO da Beraca e membro do Conselho Deliberativo do Instituto Beraca

“
“
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“
MENSAGEM DO CFO

“
Raphael Lopes | CFO da Beraca

Em um cenário marcado pelo acelerado ritmo das transformações e incremento de sua complexidade, os desafios de gerir 
um negócio aumentam e, consequentemente, a satisfação na obtenção de bons resultados passa a ser exponencial.

O sucesso da Beraca está na arte de gerirmos a complexidade e as transformações de maneira empreendedora e fiel aos 
princípios que fundaram nossa companhia, sempre orientados à sustentabilidade e à inovação, mantendo altos padrões de 
qualidade em nossos produtos e processos. 

O resultado de nossos esforços não se reflete somente nas boas relações com as comunidades, colaboradores, clientes e 
fornecedores; mas, também, na alta taxa de crescimento de nossas vendas. Afinal, estamos falando de aproximadamente 
40% entre 2016 e 2018 – ou seja, um CAGR (Compound Annual Growth Rate) de 18% para este mesmo período, com 
aumento expressivo de nossa lucratividade.

Esperamos a continuidade deste crescimento acelerado nos próximos anos e estamos preparados para isso, apostando em 
investimentos na diversificação de nosso portfólio de produtos naturais, além da intensificação da parceria com a Clariant.

Reforçamos sistematicamente o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, aumentando, por exemplo, em 40% 
os investimentos no Programa de Valorização da Sociobiodiversidade®. Mais do que isso: para nos mantermos na vanguarda 
da criação e manutenção de cadeias sustentáveis, impulsionamos as atividades do Instituto Beraca. 

Trago comigo o lema “Orgulho de ser Beraca” com a alegria de integrar este time engajado e cheio de propósito! Seguramente, 
os desafios que enfrentaremos serão muito menores do que a paixão que nos inspira e nos motiva diariamente. Agradeço 
àqueles que acreditam no valor de nossa missão e convido a todos para uma prazerosa leitura de nosso relatório de 
sustentabilidade. 

Ótima leitura!
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Porque romper barreiras 
é o que nos move

NOVAS PÁGINAS

Outra novidade que o mercado brasileiro tem acompa-
nhado desde o final de 2018 é o lançamento da Naté 
Beauty e do Naté!, repelente multifuncional baseado na 
junção de tecnologia de ponta e andiroba extraída de 
maneira sustentável da biodiversidade brasileira – com-
plementando, dessa forma, a renda de comunidades ri-
beirinhas. Trata-se de uma inovação que traduz bem a 
sinergia entre os negócios da Beraca e da Clariant. Mais 
recentemente, a linha cresceu com a chegada do Naté! 
SUN, cosmético que, além de proteger contra insetos e 
hidratar a pela por 12 horas, é capaz de oferecer pro-
teção solar FPS 30. Para saber mais a respeito dessa 
grande novidade, clique aqui. 

Em 2018, a Beraca lançou o Serviço Integrado, solução 
voltada aos clientes que desejam agregar valor ao seu 
portfólio por meio de projetos socioambientais em suas 
cadeias de fornecimento e estar em conformidade com 
a Lei da Biodiversidade. Isso, para que possam ampliar 
o impacto positivo do uso de ingredientes provenientes 
da biodiversidade brasileira. Gostou? Então, clique aqui 
para conhecer a novidade! 

http://natebeauty.com/
http://beraca.com
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Este é o primeiro relatório de sustentabilidade desenvolvido pela Beraca Ingredientes Naturais depois de a empresa 
estabelecer a sua parceria com a Clariant, processo responsável por determinar a abrangência temporal desse documento. 
Durante o próximo biênio (2019 – 2020), a empresa sistematizará as informações que farão parte do próximo relatório, cujo 
lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2021. Até lá, a empresa manterá seus stakeholders informados e 
engajados por meio dos canais digitais. 

O primeiro relatório 
de uma nova Era

A Beraca optou por um caminho único na confecção desse relatório. Baseados nas melhores práticas do mercado, 
condensamos ao máximo a apresentação de nossos dados visando, principalmente, uma leitura prazerosa e efetiva. Caso 
queira ou precise de mais informações a respeito de um determinado indicador, fique à vontade para acionar a nossa equipe! 

Diálogos com a 
contemporaneidade

02
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Para se manter a mais atualizada possível, a pesquisa que gerou a Matriz de Materialidade foi realizada em 2018, considerando 
duas perspectivas essenciais para a Beraca: a de seus colaboradores e clientes.

As 15 questões que compuseram o questionário aplicado no Brasil, nos Estados Unidos e na França, foram definidas com o 
objetivo de esclarecer a percepção dos envolvidos nas dimensões prática e aspiracional, tratando do cumprimento de boas 
práticas de saúde, segurança e meio ambiente ao esforço da Beraca em prol das comunidades extrativistas. 

Materialidade, em outras palavras, 
o quê importa para o nosso negócio 
na visão de quem faz parte ou é 
impactado por ele? 

Inovação em saúde, nutrição e beleza

Desenvolvimento das comunidades fornecedoras

Mitigação de impactos ambientais negativos

Manter indicadores socioambientais 
das unidades de negócio

Conservação da biodiversidade

Gerenciamento da cadeia de suprimento e distribuição

Rastreabilidade na cadeia de custódia

Uso eficiente dos recursos hídricos e reúso da água

Grau de relevância para os negócios

(%) Aderência dos stakeholders ouvidos

Menos relevante Mais relevante

Reportar benefícios socioambientais 
das ações da Beraca

Transparência e ética como valor 
direcionador da empresa

Saúde e segurança no trabalho

Ecoeficiência das unidades de negócio

Conservação e valoração de serviços ecossistêmicos

Desenvolver e manter políticas e programas 
que beneficiem o meio ambiente e a sociedade

Acesso à água de qualidade por todos

1 2 3 4

18

21

26

44

38

41

24

293

12

24

88

85

65

6

3

3

3

9

12

15

35

38 62

82

76

71

53

56

88

53

71

68

76

71

6

6 6

6

3

3

3
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A seleção dos públicos prioritários para a Beraca levou em conta duas grandes perspectivas: o impacto da Beraca na 
existência das pessoas/organizações que as representam; e o impacto das pessoas/organizações que as representam na 
existência da Beraca. Dessa maneira, chegamos à seguinte composição:

Mapeamento de públicos

MANTER SATISFEITO

INTERESSE

PO
D

ER
AL

TO

ALTO

BA
IX

O

BAIXO

MONITORAR

GERENCIAR PRIORITARIAMENTE

MANTER INFORMADO

• Acionistas
• Bancos e seguradoras
• Empresas que a Beraca representa

• Sociedade civil
• Instituições nacionais
• Instituições internacionais
• ONGs
• Sindicatos
• Universidades
• Agências de desenvolvimento
• Concorrentes
• Associações de classe

• Clientes
• Governo
• Concorrentes
• Empregados
• Transportadores
• Fornecedores (suprimentos e cooperativas)

• Comunidade local
• Mídia
• Distribuidores e representantes
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Fundada no ano 2000, a Beraca é uma empresa genuinamente brasileira e fruto do espírito empreendedor de seus 
fundadores Marco Antônio e Ulisses Sabará, também fundadores e sócios do Grupo Sabará, que detém 70% do capital 

da empresa. Em abril de 2015, a Beraca passa a ser composta por uma joint venture entre a Sabará e a Clariant, uma das 
líderes mundiais na área de especialidades químicas. 

O que queremos? 

A nossa Visão é a de sermos referência em tecnologia, produtos inovadores e sustentáveis e serviços diferenciados para as 
indústrias cosmética, farmacêutica e de cuidados pessoais em todo o mundo.

O que fazemos? 

A nossa Missão é fornecer produtos e serviços inovadores e sustentáveis, garantindo rastreabilidade, segurança e qualidade 
em todos os processos, gerando valor aos nossos clientes, fornecedores, comunidades, colaboradores e acionistas.

O que nos movimenta? 

Nossos valores estão baseados em cinco pilares:

02 Ética e Transparência
• Nas relações com todos os públicos

03
Confiança
• Na empresa
• Nas pessoas
• Nos processos

01 Respeito
• Ao ser humano
• Ao meio ambiente 04

Excelência
• No desenvolvimento das pessoas 
• No atendimento aos clientes
• No resultado aos acionistas

05
Estilo Beraca
• Na criação e manutenção de 

relações sustentáveis
• No atendimento aos nossos clientes 

e colaboradores por meio de um 
atendimento flexível, personalizado e 
focado nas necessidades individuais

Uma história de compromisso 
com a sociobiodiversidade

03
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A Clariant é uma empresa internacional de especialidades químicas sendo inovação e sustentabilidade pilares estratégicos 
da companhia. A empresa possui uma rede global de P&D promovendo forte intercâmbio e cooperação. A Clariant faz parte 
de inúmeras iniciativas internacionais de sustentabilidade, entre elas: listada no Índice Dow Jones de Sustentabilidade, 
signatária do Pacto Global da ONU, membro do programa Responsible Care™ e Together for Sustainability do setor 
químico. Para saber mais, clique aqui!

Desde novembro de 2015, a composição societária da Beraca é a seguinte:

Sabará Participações Clariant

Parceira para criar valor pela 
inovação e sustentabilidade

A composição 
societária da Beraca

30%70%

https://www.clariant.com/pt/Company
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O portfólio de soluções da Beraca está distribuído em seis grupos:

Juntos, totalizam mais de 180 opções 
para clientes que atuam nos mercados de:

Para cada cliente, uma solução.  
Para todos, sustentabilidade!

DERMOCOSMÉTICOS FARMACÊUTICOSCOSMÉTICOS

RAIN FOREST 
SPECIALTIES

ACTIVE 
PERFORMANCE 

SYSTEMS

 BIOSCRUBS

BIOFUNCTIONAL 
EXTRACTS

BERAESSENTIAL

SPECIALTIES

BERAMINERALS
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Uma das 61 empresas  
mais sustentáveis do Guia 
Exame de Sustentabilidade

Empresa química mais sustentável 
do Brasil pelo Guia Exame de 

Sustentabilidade

Destaque no 
Guia Exame de 

Sustentabilidade 2015

Destaque na categoria 
Pequena e Média Empresa 

(PME)

A empresa foi reconhecida no Prêmio ODS 
Brasil graças ao Programa de Valorização da 

Sociobiodiversidade®. A capacidade de alinhar 
estrategicamente os pilares da sustentabilidade 
e, ainda, promover o empoderamento feminino 
chamou a atenção dos jurados para a Categoria 

Organizações com Fins Lucrativos 

Em 2013 a Beraca deu início a uma série histórica de reconhecimentos consecutivos pelo Guia Exame de Sustentabilidade, 
incluindo 2016 e 2017.

Esforços e resultados 
valorizados pelo mercado

Destaque nas categorias Pequena 
e Média Empresa (PME) e 

Relações com Comunidades

2013

2018

2014

2017

2015

2016
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Com o objetivo de criar práticas convergentes para a solução de alguns dos principais desafios sociais, econômicos e 
ambientais do planeta, a Organização das Nações Unidas criou, em 2015, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – 
mais conhecidos como ODSs. E, desde então, a Beraca é uma de suas entusiastas e praticantes. 

Entre as 17 ODSs – que contemplam, juntas, mais de 160 metas – nossa empresa tem maior aderência às seguintes: 

Alinhados à ONU e 
reconhecidos por isso

O Programa de Valorização da Sociobiodiversidade® tem como uma de suas principais diretrizes zelar pelo 
elo mais frágil da cadeia de produtos da sociobiodiversidade. Nesse sentindo, nosso público de interesse é 
formado por aqueles que são reconhecidos como socialmente vulneráveis e nosso objetivo é promover a 
organização social nas cadeias produtivas parceiras, para que, dessa forma, sejam incluídos no mercado e 
tenham oportunidade de geração de renda pela comercialização de produtos agroextrativistas. 

A Beraca é uma das apoiadoras do Projeto Água, Cidadania e Ensino – PACE, realizado pela Fundação 
Lamb Watchers. Graças ao seu amplo conhecimento em modelos de produção e manejo de áreas 
verdes sustentáveis, a empresa compartilha experiências e investe na criação e manutenção de 
mandalas de permacultura. Atualmente, o projeto beneficia 100 famílias da região de Curimatá (PI), 
permitindo o acesso à verduras, frutas e legumes produzidos localmente.

04

No município paraense de Tomé-Açu, 34% das famílias que se dedicam ao extrativismo têm laços 
comerciais com a Beraca. Considerando que mais de 90% da renda dos associados aos grupos 
extrativistas locais é proveniente de atividades agrícolas e que a renda desse grupo é 40% maior 
na comparação com os não-associados, a Beraca está contribuindo diretamente para a geração de 
Emprego Digno e Crescimento Sustentável. 
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Por meio de seu pilar “Rentabilidade adequada para toda a cadeia de valor”, a Beraca e o Instituto Beraca 
criaram uma metodologia de precificação e comércio justo para suas comunidades fornecedoras de 
insumos da biodiversidade. Entendemos que comércio justo é uma estratégia para diminuir a pobreza e 
estimular o desenvolvimento sustentável, visando a construção da relação comercial de forma transparente 
e socialmente responsável para o crescimento de todos os elos de sua cadeia de fornecimento.

As instalações das unidades da Beraca contam com eficiência energética e hídrica para produzir de 
forma eficiente e segura. Desde 2016, a empresa tem trabalhado em sua planta produtiva para diminuir 
a geração de resíduos e, também, criar novos produtos para viabilizar 100% de aproveitamento de 
suas matérias-primas.

Em julho de 2016, um dos fundadores da Beraca, Ulisses Sabará, foi reconhecido pela ONU como 
um dos 10 Local SDG Pioneers graças aos esforços em criar e liderar o Programa de Valorização da 
Sociobiodiversidade®. Entre mais de 600 inscritos em todo o mundo, ele fez parte do seleto grupo que 
teve o privilégio de ser nomeado como embaixador das ODSs durante a conferência do Pacto Global, na 
sede da ONU, em Nova Iorque. Ao longo de um ano inteiro, Ulisses manteve essa honraria em nome da 
disseminação de práticas alinhadas às ODSs e sua divulgação entre os stakeholders da Beraca. 

Uma das grandes contribuições do Programa de Valorização da Sociobiodiversidade® é a aplicação de 
diretrizes claras em nome do comércio justo entre a Beraca e todos os integrantes da sua cadeia produtiva, 
especialmente com as comunidades extrativistas, que apresentam maior sensibilidade. Dos contratos 
firmados para as trocas comerciais, às propostas do Instituto Beraca – que vão do dimensionamento 
e da execução da repartição de benefícios à geração de conteúdo, passando por ações de advocacy e 
responsabilidade social – todos os projetos têm uma clara perspectiva de desenvolvimento social justo, 
ético e adequado a todos.
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Em 2016, a Beraca deu um passo importante na consolidação de suas atividades relacionadas ao desenvolvimento 
socioeconômico de comunidades extrativistas, à conservação do meio ambiente e à disseminação de práticas sustentáveis. 
Graças ao conhecimento sistematizado pelo Programa de Valorização da Sociobiodiversidade®, a empresa deu vida ao 
Instituto Beraca, focado em seis áreas de atuação:

Para conhecer a Missão, a Visão e os Valores que norteiam o Instituto Beraca basta clicar aqui! Em nosso site, você 
também pode conferir o modelo de Governança que garante uma gestão eficiente e transparente.

Em 2017, o Instituto Beraca 
foi um dos responsáveis 
pelo reconhecimento 
concedido pelo Guia Exame 
de Sustentabilidade à 
Beraca. Naquele momento, 
a companhia foi prestigiada 
na categoria Relação com 
a Comunidade.

Inicialmente, o mercado estranhou a criação do 
instituto. Afinal, já tínhamos um modelo consagrado 
de atividades relacionadas à sustentabilidade. Porém, 
com o passar do tempo, nossos stakeholders notaram 
que se tratava de uma evolução do modelo de trabalho 
da Beraca, capaz de endereçar questões que nós, por 
sermos da iniciativa privada, não poderíamos. É motivo 
de orgulho termos ousado nessa direção por termos 
compreendido, há alguns anos, que o cenário do país se 
tornaria cada vez mais complexo. 

Romper com o status quo 
é o que nos movimenta

“

” Daniel Sabará

Acesso e repartição de benefícios
Criação e implementação de 
projetos de responsabilidade social

Advocacy
Desenvolvimento de cadeias produtivas 
baseadas no extrativismo sustentável

Criação e execução de projetos 
estratégicos customizados

Geração de conhecimento 
para toda a sociedade

05

https://institutoberaca.org/
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Uma das plataformas que têm garantido o sucesso da Beraca ao longo dos últimos anos é o Programa de Valorização da 
Sociobiodiversidade®, criado em 2000, quando sustentabilidade ainda era um tema pouco trabalhado pelas organizações. 
Reconhecida no Brasil e, também, internacionalmente, a iniciativa está calcada e fomenta quatro pilares:

Para o triênio 2016-2017-2018, temos o orgulho de apresentar os seguintes indicadores:

Sustentabilidade faz ainda 
mais sentido quando gera 
transformação

Desenvolvimento humano 
de forma equilibrada

Conservação da água e 
da biodiversidade pelo uso 
sustentável de recursos

Rentabilidade adequada para 
toda a cadeia de valor

Ética e transparência

2.500 famílias 
beneficiadas diretamente

Engajamento direto com a certifica-
ção orgânica de, aproximadamente, 
255.000 hectares

Relação comercial e/ou de parceria 
com 105 núcleos comunitários

Investimento de R$ 8,6 milhões 
para a manutenção do programa

Atividades conduzidas em 
12 Estados do país

06
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A parceria entre a Associação de Moradores e Produtores Rurais de Nazarezinho 
do Meruu e a Beraca é bastante longa e produtiva, tendo mais de 20 anos de 
história. Por ser uma amiga, que sempre apresenta novidades para os produtores 
otimizarem tanto o que cultivam quanto o modo de trabalharem, ela consegue 
mudar a perspectiva do agricultor ao nos ensinar, por exemplo, novas técnicas de 
manejo ou nos ajudar a conscientizar a população local sobre a responsabilidade 
que cada um carrega em relação à proteção do meio ambiente. É muito bom saber 
que podemos contar com essa ajuda sempre que necessário. Foi a Beraca que 
mostrou para todos nós que poderíamos plantar outros insumos além do açaí, o 
que contribuiu diretamente para o crescimento de cada um e, como consequência, 

possibilitou uma vida financeira mais estabilizada. É legal dizer que um dos pontos que mais destaca a Beraca de outras 
empresas é o interesse genuíno em desenvolver a comunidade. Ela atua de forma participativa no nosso universo, 
acompanhando diariamente as nossas necessidades. Como forma de valorizarmos essa troca, tudo que ela nos ensinou 
agora repassamos para toda à nossa população. E eu fico muito feliz em fazer parte de tudo isso.

Tadeu Melo – Integrante da Associação de Moradores e Produtores Rurais de Nazarezinho do Meruu

O Programa de Valorização da Sociobiodiversidade® na voz de quem nos ajuda a colocá-lo em prática diariamente.

A Beraca tem uma trajetória de vanguarda muito interessante quando se fala em uso da biodiversidade e, nos 
últimos anos, ela assumiu um papel de liderança para poder inovar com os ativos. Isso aconteceu logo que ela decidiu 
investir em pesquisas atreladas a elementos que fazem parte do patrimônio genético brasileiro. Rapidamente, a empresa 
se destacou no ambiente regulatório, em total conformidade com as melhores práticas, tornando-se uma das maiores 
detentoras de conhecimento sobre as espécies brasileiras em função de um esforço genuíno e responsável. A repartição 

de benefícios, por exemplo, sempre fez parte dos projetos da empresa graças ao 
Programa de Valorização da Sociobiodiversidade®. Isso sempre se traduziu em 
acompanhar de perto as comunidades em suas jornadas, seja pela preparação de 
diagnósticos ou de estudos de materialidade. Para quem, como eu, acompanha o 
trabalho da empresa há alguns anos, sabe o peso que todas as suas ações têm em 
termos de credibilidade, especialmente no mercado internacional. O olhar atento e 
disponível para as comunidades é algo que deve ultrapassar as leis em vigência e 
antecipar a sua evolução ao direcionar o caminho em função do que as comunidades 
precisam. E a Beraca faz exatamente isso.

Francine Leal Franco – Sócia-fundadora da GSS Sustentabilidade

É uma empresa com a qual podemos nos consultar sobre as mais diversas questões, 
que deixa as portas abertas para se trabalhar em conjunto no desenvolvimento de novos 
ingredientes. Especificamente sobre o Programa de Valorização da Sociobiodiversidade®, 
é possível observar que todos os colaboradores entendem a relevância do assunto e 
trabalham com essa mentalidade. Percebe-se que é algo intrínseco na prática de todo o 
time, o que se torna um grande diferencial. A parceria com a Lush sempre foi pautada 
por uma sinergia muito forte, exatamente porque a Beraca tem valores condizentes 
com os nossos. A ética permeia todo o processo, desde a coleta das matérias-primas 
vegetais no campo até as tecnologias sustentáveis, garantindo toda a rastreabilidade e 
isso é imprescindível para a Lush.

Lívia Fróes – Ethical Buying para América Latina na Lush Limited

“

“

“
“

“

“
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Desde a sua fundação, uma das marcas registradas da Beraca é o seu trabalho 
colaborativo com organizações dos mais variados setores da sociedade em 
torno de temas como valorização da sociobiodiversidade, combate ao trabalho 
escravo e à corrupção. Na sequência, conheça nossas principais alianças!

pactoglobal.org.br

Nesse fórum, a Beraca Ingredientes Naturais atua por meio da Sabará 
Participações, holding que detém 70% do seu capital.

Pacto Global – Organização das Nações Unidas

idesam.org/projetos/ppa

Parceiros pela Amazônia – Idesam

imaflora.org/comunidades-areas-protegidas_origens-brasil.php

Origens Brasil – Imaflora

Avanços colaborativos: 
nossos compromissos 
para o desenvolvimento 
de negócios e práticas 
que geram um mundo 
mais sustentável e justo

07

http://pactoglobal.org.br
http://idesam.org/projetos/ppa
http://imaflora.org/comunidades-areas-protegidas_origens-brasil.php
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Para tornar o seu entendimento sobre a evolução dos nossos negócios mais prático e eficiente, optamos por uma nova forma de re-
latar os principais indicadores que norteiam as atividades da Beraca. Estruturas complexas comumente encontradas em relatórios 
de sustentabilidade deram lugar a conteúdos objetivos e que permitem identificar pontos estratégicos em questão de segundos.

Entre 2016 e 2018, a receita teve um crescimento 
de quase  40%

Sustentabilidade + Biodiversidade + 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

Aquisição de concessionárias

Geração de energia solar

RECEITA PRINCIPAIS PILARES DE INVESTIMENTO 

CONSUMO TOTAL DE ENERGIA 
ELÉTRICA (KWH)*

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

Na comparação com 2016, os investimentos 
cresceram quase  40%  em 2018

A Beraca tem uma oportunidade de aumentar o seu 
consumo de energia solar, uma vez que, na compa-
ração com o consumo total, essa fonte renovável re-
presentou apenas 0,52% em 2016 e 0,71% em 2018

* Dado válido para a planta industrial de Ananindeua (Pará)

No total do período, para os três pilares, 
a empresa investiu R$ 8.617.452,01

Um mapa dos nossos negócios

R$ 33,7 milhões

346.725,00

1.820,00

R$ 2,4 milhões 

R$ 36,8 milhões 

306.808,00 

403,00

R$ 2,9 milhões 

R$ 47,0 milhões

322.382,00

2.300,34

R$ 3,3 milhões 

08
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CONSUMO TOTAL DE ÁGUA (M3)*

EVOLUÇÃO DO MODELO DE CONTRATAÇÃO

Fonte própria

2016 199,27

2017 166,02

2018 125,43

O consumo de água caiu sistematicamente entre 2017 e 2016 (16,69%) e 2018 e 2017 (24,45%)

O consumo de 2018 foi o segundo menor da empresa no período entre 2013 e 2018

Além de melhorias constantes em sua infraestrutura, o melhor desempenho nessa frente atrelada à ecoeficiência 
da unidade industrial se deve à maior conscientização dos colaboradores sobre o uso mais apropriado da água 
em todos os processos

2016 2017 2018

Homens Mulheres

NÚMERO TOTAL DE COLABORADORES CLT

80

2016

70

2017

78

2018

Regime CLT Terceirizados

COMPOSIÇÃO DO QUADRO 
DE PROFISSIONAIS CLT 

2016

41 39

2017

39 31

2018

42 36 80 12 70 7 78 8

Nesse período, a Beraca utilizou água obtida exclusivamente de fonte própria para a sua planta industrial, não 
tendo realizado a compra da companhia local. Além de representar uma melhor gestão desse recurso, trata-se de 
uma estratégia que viabiliza maior eficiência de custos também.



Muito obrigado!
Esse relatório foi desenvolvido pela equipe de Sustentabilidade da Beraca com o suporte da ArteConteúdo, 
ateliê de comunicação corporativa parceiro da empresa desde 2013. Para obter mais informações sobre 

um dos tópicos abordados no documento, escreva para sustentabilidade@beraca.com. 

Nos vemos no próximo relatório!
Time Beraca
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