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Member organizationʼs name:

Beraca Sabará Quimicos
e Ingredientes - Divisão
HPC

Main address:

Rua Emilia Marengo, 682
segundo andar Jardim
Analia Franco, São Paulo
SP Brasil CEP 03336-000

Webpage:

www.beraca.com

COMPANY DESCRIPTION
A Beraca é uma empresa genuinamente brasileira, com sete unidades no Brasil e uma na
França, que há mais de 50 anos investe no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis no
país. Presente atualmente em mais de 40 países, a Beraca agrega valor a um grande número
de marcas e produtos em todo o mundo. Por meio de sua divisão Health & Personal Care, a
Beraca é uma das principais fornecedoras de ingredientes naturais e orgânicos provenientes
da Amazônia e de outros biomas brasileiros para a indústria cosmética, farmacêutica e de
fragrâncias.
Sustentabilidade e responsabilidade sócio-ambiental são valores que norteiam todas as
atividades da Beraca, fundamentados no desenvolvimento de uma cultura empresarial
baseada em princípios de eqüidade, transparência, ética e moral.
Aproximar interesses econômicos, ambientais e sociais de diversos grupos e comunidades é
um dos principais objetivos da Beraca. Com esse intuito, a empresa atua como “ponte” na
criação de parcerias de longo prazo com entidades científicas e comunidades locais na
introdução e disseminação de tecnologias e produtos com remuneração adequada e ações
apoio ao longo das cadeias produtiva. A divisão Health & Personal Care produz e distribui
óleos fixos, óleos essenciais, extratos, resinas, argilas e manteigas. Os produtos são
refinados na filial da empresa em Ananindeua, localizada na região metropolitana de Belém,
Estado do Pará. Esta divisão tem 50 empregados sendo que 25 estão nesta unidade no Pará
UEBT MEMBERSHIP OBLIGATIONS
Steps
UEBT audit 1
Provisional Membership, if applicable
Work-plan approval
Membership status granted
Annual report 1
Annual report 2
Audit 2
Annual report 3

Dates
Historical/expected
10-05-2010
24-05-2010
27-09-2010
29-11-2010
13-12-2011

Verification Body
IMO do Brasil
IMO do Brasil
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Audit 3
Impact measurement indicators submitted to UEBT?
Implementation indicators submitted to UEBT?
Narrative report submitted to UEBT?

Yes
Yes
Yes

Documents annexed for public use?
Yes
If so, number of annexes: 02
Description of the annexed documents:
Sustainability report
Manual de Sistema de Controle Interno (SCI) da Certificação Orgânica

No
No
No
No

PROGRESS IN IMPLEMENTATION OF UEBT WORK-PLAN
Percentage of the work-plan implemented
100 ações foram propostas para o total de 5 anos do plano de trabalho, destas 21 foram
realizadas (21%).
Se considerarmos somente o primeiro ano foram propostas 17 ações e realizadas 15 ações
(88%)
Progress in the implementation of the UEBT work-plan
Please provide a brief indication of the progress that your organization has made in the
implementation of the UEBT work-plan.
Progress should be reported upon at the level of the Principles of the UEBT Standard. If
possible, please distinguish between the work carried out at the level of your organization's
management system and at the level of your supply chains.

Principle 1. Conservation of biodiversity

Management
system

A unidade de Ananindeua está em conformidade legal e instalada em
bairro com uso e ocupação do solo permitido para esta atividade.

Supply chain

Não há alteração de habitats nas áreas após o início do trabalho da
Beraca, para atendimento de nossa demanda comercial. A cultura do
açaí em algumas forma de manejo pode retirar espécies mas como
nossos fornecedores tem certificação orgânica, os mesmos cumprem
critérios adequados de manejo. Nosso trabalho valoriza o uso de
espécies que antes não eram consideradas em algumas regiões o que
também proporciona maor conservação pela valoração dos produtos.

Principle 2. Sustainable use of biodiversity

Management
system

Estamos implementando um Sistema de Monitoramento das Cadeias
de abastecimento com descrição dos procedimentos para os grupos
que possuem certificação orgânica (Manual SCI) e com o levantamento
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de índices de literatura e potencial das áreas de acordo com o
fornecimento. Programação de volume de matéria prima é anual e a
equipe de Biodiversidade realiza uma interação com os fornecedores
para acompanhar as capacidades produtivas e de estoques de
recursos.
Supply chain

Capacitações, acompanhamentos e visitas tem sido registrados em
relatórios e atas de reuniões e eventos com lista de presença. Registro
dos índices técnicos das culturas levantados em literaturas e
observados a campo para todas as matérias primas considerando
registros de fornecimento realizados pelos coletores.

Principle 3. Fair and equitable sharing of benefits

Management
system

A empresa está ciente das políticas nacionais sobre acesso e sobre
repartição de benefícios e pela CBD, acompanha e contribui com os
Diálogos Nacionais sobre Biodiversidade, participou da COP 10 e criou
um comitê multidisciplinar na empresa para avaliar a necessidade de
implementação dessas medidas legais em cada projeto.

Supply chain

Os projetos desenvolvidos promovem o uso sustentável dos recursos
naturais, respeitando os direitos individuais e as práticas dos grupos.
Independente da questão legal nacional realizamos ações como
suporte organizacional, encontro anual com as lideranças comunitárias
para diálogo e capacitação, demanda garantida com contratos anuais
de forcecimento, treinamento e capacitação em boas práticas
agrícolas, de manejo e qualidade, certificação orgânica e fomento de
parcerias para projetos diversos de interesse dos grupos.

Principle 4. Socio-economic sustainability

Management
system

A empresa é lucrativa, tem estrutura alinhada com seus objetivos e
porte, tem ferramentas para planejamento e acompanhamento de
viabilidade, e tem conhecimento do mercado e estratégias de
prospecção. Mantém boas relações de parceria e cooperação técnica
com seus principais clientes. Tem capacidade técnica para análise e
avaliação de qualidade dos produtos, pessoal qualificado e
implementação de procedimentos.

Supply chain

A certificação orgânica auxilia na implementação e controle da
rastreabilidade. A implementação dos recibos de compra para a maior
parte das cadeias garante a rastreabilidade e a prática do preço e
volume combinados com cada coletor.

Principle 5. Compliance with national and international legislation

Management
system

A empresa cumpre a legislação nacional nas quastões ambientais de
suas unidades produtivas, pagamento de impostos, e trabalhista. Os
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acordos internacionais, como CITES, as Convenções da OIT e CBD
serão respeitados
Supply chain

Não há conflitos fundiários nas áreas de fornecimento. De acordo com
a realidade local a legalização fundiária não ocorre em grande parte da
Amazônia. Algumas comunidades fornecedoras da Beraca já tem
regularização fundiária ou estão em processo de obtenção de
autorização de uso das áreas por orgãos públicos.
De acordo com a realidade local e tipo de atividade de alguns grupos
(agricultura) o % de reserva legal previsto no código florestal para a
Amazônia (80%) não é cumprido. Esta condição é discutida pela
Beraca com os fornecedores durante os momentos de capacitação e
visitas.

Principle 6. Respect for the right of actors

Management
system

A Beraca implementou certificação SA8000 para consolidar sua política
de responsabilidade social.As condições de trabalho para os
funcionários são adequadas.

Supply chain

Existe uma boa relação com as cadeias de abastecimento, sendo
democrática, respeitosa e com diálogo aberto. Realizamos evento
anual para diálogo com lideranças comunitárias onde são tratados
temas relativos à relação comercial, capacitação em questões
ambientais e qualidade e é um espaço para trocas de experiências
entre os grupos. As encomendas de volume e acordo de preço são
realizadas através de reuniões com cada grupo no local ou com
legítimos representantes das associações e cooperativas.

Principle 7. Clarity about land tenure, right of use and access to natural resources

Management
system

As unidades da empresa estão regular perante as obrigações
legais.Não há reclamações ou conflitos quanto às propriedades da
organização.
A Beraca tem fluxo e procedimento descrito para avaliação e pedido de
acesso aos recursos de patrimônio genético que é avaliado
primeiramente pelo comitê multidisciplinar criado na empresa.

Supply chain

Não há conflito sobre posse de terra entre as comunidades da cadeia
de abastecimento.

Changes in UEBT work-plan
Duas ações que estavam previstas para este primeiro ano não foram realizadas pois estamos
estabelecendo parcerias para realizar, mas devido à reestruturação da equipe de
Biodiversidade não foi possível fazer este ano. As demais ações para este ano foram
concluídas ou foram realizadas mas serão aprofundadas com ações completementares nos
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próximos anos. Maiores detalhes podem ser observados no arquivo "Resumo Plano de
Trabalho Beraca avaliação dez2011".
ADDITIONAL INFORMATION
Estamos estabelecendo importantes parcerias para melhoria da geração de algumas
informações e realização de açõe propostas no plano de trabalho. Um importante parceiro é a
SAI (Social Accountability International) que nos apoiará nas questões de segurança no
trabalho e valoração das cadeias produtivas e outro é a GIZ (serviço de cooperação alemã)
que nos apoiará nas capacitações em boas práticas de manejo e fortalecimento das
organizações.
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