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O objetivo deste estudo conduzido pela Beraca é o de ampliar a discussão acerca dos impactos so-

cioambientais provocados pela utilização de recursos naturais provenientes da biodiversidade 

brasileira. Os resultados que fomentam a tese fazem parte de um projeto liderado pela empresa junto a 

duas importantes instituições de pesquisa e ensino: a Universidade de São Paulo – USP; e a Columbia 

University, sediada em Nova Iorque, Estados Unidos. O pano de fundo da presente sistematização de 

dados e informações é o histórico de duas décadas de sucesso da Beraca na construção de um modelo 

de negócios que agrega valores econômicos, sociais e ambientais para a empresa e as comunidades de 

diferentes regiões do país, principalmente aquelas localizadas no Norte e Nordeste.

O presente relatório é fruto de esforços conduzidos por uma equipe multidisciplinar que reuniu, duran-

te dois anos, cientistas políticos, economistas, engenheiros e administradores. O grupo realizou visitas 

a campo, pesquisa bibliográfica, sistematização de dados primários, redação e apresentação de traba-

lhos científicos no Brasil e no exterior, além de muita discussão em torno de modelos gestão.

O trabalho “Um novo olhar para o desenvolvimento sustentável da sociobiodiversidade brasileira” pro-

cura contribuir com uma abordagem plural e holística para questões envolvendo o delineamento de 

cadeias sustentáveis, a responsabilidade sobre o uso de recursos naturais da rica biodiversidade bra-

sileira, a promoção da inclusão social e a geração de renda junto a comunidades em áreas carentes de 

oportunidades.

Um novo olhar para o 
desenvolvimento sustentável da 
sociobiodiversidade brasileira
Apresentação
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O ponto de partida: 

Responsabilidade Socioambiental, 

Desenvolvimento e Sustentabilidade

Antes de entrar nos resultados do trabalho, 
cabe apresentar conceitos essenciais para a 

sua composição e compreensão. O escopo que de-
fine a Responsabilidade Social Corporativa surge 
em meados da década de 1950 e refere-se à rela-
ção de conflito e dependência entre as atividades 
empresariais e a sociedade. Ao longo do tempo, a 
evolução do entendimento sobre o assunto con-
vergiu para a definição de um compromisso em-
presarial contínuo, focado no alinhamento entre 
as atividades de negócio, os objetivos e valores da 
sociedade em que as empresas estão inseridas. 
Desta maneira, busca-se o desenvolvimento eco-
nômico, proporcionando melhorias para a quali-
dade de vida dos trabalhadores e suas famílias, 
bem como o desenvolvimento da comunidade lo-
cal e da sociedade em geral.
 No meio dessa trajetória, outro conceito 
passa a ocupar o centro das atenções e parte do 
discurso de diferentes organizações, empresa-
riais e políticas: o “desenvolvimento sustentável”. 

Nesse caso, há um acúmulo de quase três décadas 
de história, tendo o termo “sustentabilidade” sido 
utilizado pela primeira vez em 1987, no relatório 
Our Common Future , publicado pela Organização 
das Nações Unidas – ONU, com o propósito de ge-
rar reflexões sobre os impactos negativos do forte 
processo global de industrialização. Nos anos que 
viriam, o desenvolvimento sustentável passou a 
ser entendido como “a capacidade de satisfazer 
as necessidades e aspirações do presente, sem 
comprometer a possibilidade das gerações futu-
ras para atender as suas próprias necessidades”.
 A efervescente discussão a respeito dos 
desequilíbrios ecológicos e suas consequências – 
como o aquecimento global e o empobrecimento 
da biodiversidade, que surgiram como pauta de 
uma agenda internacional ainda na década de 
1970 – fez com que 178 países se unissem para dar 
vida à Conferência das Nações Unidades sobre o 
Meio Ambiente e o Desenvolvimento, sediada no 
Rio de Janeiro e consagrada sob o nome de ECO 

1World Commission on Environment and Development (WCED).Our com-

mon future. New York, (1987).

2PLANO NACIONAL PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE. MDA, MMA, MDS 

(org) 2009. Disponível em: http://www.mda.gov.br. Acesso em 12 de junho de 2015.

92, o maior encontro do gênero até aquele mo-
mento.
 No segmento empresarial, a década de 
1990 marca a convergência dessas duas gran-
des correntes de pensamento (social e ambien-
tal) e sua operacionalização ao longo da cadeia 
de valor. A cadeia de valor sustentável, aliás, é 
construída sobre dois propósitos complemen-
tares: a criação de valores econômico, social e 
ambiental ao longo das diferentes etapas que 
viabilizam a realização de um bem ou serviço; e 
a garantia de estabilidade, ou seja, manutenção 
das condições de crescimento econômico, bem-
-estar social e conservação ambiental de forma 
a “satisfazer as gerações presentes e futuras”.
 Neste contexto, a governança de cadeia 
de valor pode ser entendida como um processo 
de articulação entre diferentes atores (empre-
sas, comunidades, cooperativas, governo, ONGs, 
instituições de pesquisa etc) voltados à coope-
ração e à coordenação com objetivos comuns 

relacionados ao desenvolvimento sustentável 
ao longo da cadeia.
 Alinhada à mesma discussão, a cadeia 
da sociobiodiversidade passa a ser entendida 
como um sistema integrado, constituído por 
atores interdependentes e por uma sucessão 
de processos de capacitação, pesquisa, manejo, 
produção, beneficiamento, distribuição, comer-
cialização e consumo de produtos e serviços 
da sociobiodiversidade. Há que se pontuar que 
neste cenário estão compreendidos a identida-
de cultural e a incorporação de valores e saberes 
locais, motivo pelo qual deve se assegurar uma 
distribuição justa e equitativa de benefícios .
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A Trajetória 
da Beraca
A Beraca é uma empresa brasileira que ini-

ciou suas atividades ainda na década de 
1950,  no setor químico, tornando-se um im-
portante player no segmento de tratamento de 
água em meados de 1960. Somente em 1988,  
com Marco Antônio Sabará e Ulisses Sabará à 
frente da companhia, a Beraca passa a atuar no 
mercado de insumos para a indústria de cos-
méticos, apostando em um grande diferencial: 
a prospecção de insumos naturais originados 
de espécies brasileiras. Em 1994, a empresa 
ingressa nos mercados de insumos para as in-
dústrias de alimentos e nutrição animal.
 Neste mesmo período, atento às dis-
cussões envolvendo o desenvolvimento sus-
tentável e a preservação ambiental, que acon-
teciam em nível mundial, e sensibilizado pelas 
condições de vida e de trabalho encontradas 
junto às comunidades rurais da Amazônia bra-
sileira, o empresário Ulisses Sabará visionou a 
possibilidade de tornar processos tradicional-
mente rudimentares em atividades rentáveis, 
criando valor para as comunidades e diferen-
ciais competitivos para a empresa. Nascia, as-
sim, a proposta de criar cadeias sustentáveis 
da sociobiodiversidade.
A operacionalização desta ideia ocorreu ao 
longo dos últimos 20 anos e resultou na con-
solidação da Beraca como referência no ge-
renciamento sustentável de cadeias da socio-
biodiversidade brasileira. Nessa trajetória, não 
faltaram desafios. 
 Junto aos fornecedores, diversos eram 
os fatores negativos da realidade encontrada 
por Ulisses naquele momento: ampla atuação 

de atravessadores que, além de explorar econo-
micamente as comunidades por meio de pre-
ços abusivamente baixos, deixavam de hon-
rar os pagamentos; práticas inadequadas de 
manejo florestal, com destaque para as cons-
tantes queimadas; exploração da mão de obra 
infantil; e a baixa escolaridade verificada nas 
comunidades foram alguns dos problemas que 
chamaram a atenção da Beraca. Era preciso 
desenvolver mecanismos de governança cor-
porativa, capacitar e organizar a produção de 
insumos de forma participativa, valorizar o re-
lacionamento junto às cooperativas e associa-
ções de produtores, garantir o fluxo de produtos 
e informação e, ao mesmo tempo, preservar a 
identidade cultural das comunidades.
 Na outra ponta da cadeia, a Beraca li-
daria com grandes empresas consolidadas no 
mercado mundial de cosméticos, alimentos e 
nutrição animal, caracterizadas e reconheci-
das pela excelência operacional, alta perfor-
mance econômica, capacidade de inovação 
permanente e engajamento socioambiental. 
Neste sentido, a adequação aos padrões técni-
cos de qualidade e implementação de progra-
mas e ações de responsabilidade socioambien-
tal se tornariam fatores críticos à organização 
das cadeias de abastecimento de insumos da 
biodiversidade.
 O presente documento procura retra-
tar como a Beraca desenvolveu um modelo de 
negócio sustentável, constituindo parcerias e 
criando valores econômico, social e ambiental 
junto às cadeias de suprimentos.

Desde o início de sua jornada, a Beraca tem integrado redes em prol da sustentabilidade 
no Brasil e no mundo. Ela é uma das signatárias do Pacto Global, iniciativa da Organi-
zação das Nações Unidas para mobilizar a comunidade empresarial para a adoção, em 
suas práticas de negócios, de valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas 
áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção 
na busca de uma economia global mais sustentável e inclusiva.

A Beraca ainda é membro da União para o BioComércio Ético (UEBT), uma associação 
sem fins lucrativos que promove o fornecimento com respeito de insumos naturais da 
biodiversidade nativa;   e apoia o Caring for Climate – iniciativa das Nações Unidas para 
aumentar o engajamento das empresas no combate às mudanças climáticas.

Atuação pluralista
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Atenta às tendências internacionais, a companhia voltou-se à criação de um modelo de negócios 
altamente inovador, baseado em três pilares: Desenvolvimento Humano de Forma Equilibrada, Pre-
servação da Água e Biodiversidade e Rentabilidade Adequada.

Desenvolvimento Humano de Forma Equilibrada

As atividades de negócios devem contribuir para o desenvolvimento humano de forma 
sustentável, priorizando os segmentos de saúde, nutrição e beleza. Assim, a empresa busca 
através de suas ações contribuir para que as pessoas possam desenvolver-se de maneira 
sustentável. O mais importante é que o negócio só existe porque é feito de indivíduos e a 
empresa acredita que investir em pessoas significa, também, investir no negócio.

Preservação da Água e Biodiversidade

Os negócios da Beraca devem preservar suas fontes de matéria-prima e utilizá-las de 
maneira sustentável. Desta forma, a empresa assume compromissos tangíveis com o entorno 
e os demais stakeholders. Pelo caráter do negócio, é essencial que sejam priorizados os temas 
da água e da biodiversidade, sem prejuízo aos demais temas relacionados ao meio ambiente.

Rentabilidade Adequada

Os negócios da Beraca não podem ser rentáveis apenas no presente, mas devem assim 
permanecer também no futuro, o que significa rentabilizar toda a cadeia de valor respeitando 
os valores e as políticas da companhia. A Beraca deve gerar renda e agregar valor para toda 
a cadeia, pagar preços adequados aos fornecedores, remunerar os empregados no valor de 
mercado e entregar benefícios adicionais aos clientes.

O avanço dos projetos fez com a Beraca criasse, em 2000, o Programa de Valorização da Sociobiodiversida-
de®, uma plataforma que engloba todos os processos ligados à fabricação de seus produtos, desde os critérios 
de seleção das espécies a serem exploradas, passando pelas formulações químicas complexas até chegar 
aos arranjos produtivos das comunidades que efetuam o manejo das áreas verdes.

Os resultados apareceram ao longo dos anos e, atualmente, mais de 2.500 famílias, de 105 núcleos comu-
nitários espalhados por doze estados brasileiros são beneficiadas. A geração de trabalho e renda é fruto do 
incentivo e constante acompanhamento da Beraca, fomentando o manejo sustentável e oferecendo oportu-
nidades de valorização da produção extrativista, estimulada financeiramente pelo acréscimo de um preço 
prêmio aos insumos certificados, como acontece no caso da produção orgânica.

O modelo de 
negócios da Beraca

Ética e Transparência

$
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Além de garantir que a biodiversidade será 
conservada – evitando contaminação do 

solo e dos recursos hídricos pelo uso de agro-
tóxicos ou a prática indiscriminada da quei-
mada – a comunidade que recebe a certifica-
ção ECOCERT pode vender sua produção por 
um valor até 30% mais elevado. Um milhão 
e meio de hectares já é rastreado e mantido 
desta forma, o equivalente a metade da área 
do estado de Alagoas.
Uma grande quantia de recursos financeiros 
foi transformada em investimentos socioam-
bientais por meio de capacitações e treina-
mentos sobre temas ligados à segurança do 
trabalho e ao manejo sustentável de espécies 
nativas. 
 Graças aos esforços e investimentos 
de mais de 20 anos, a Beraca desenvolveu um 
know-how poderoso na formação de cadeias 
sustentáveis. A empresa sabe identificar com 
clareza e agilidade quais são os objetivos de 
cada uma das partes envolvidas em torno de 
uma espécie e balanceá-las de forma coeren-
te, de acordo com as premissas do tripé que 
caracteriza o seu modelo de negócios, sempre 
baseado no referencial legal em vigência no 
Brasil e nos demais países compradores de 
insumos – com ênfase nos Estados Unidos e 
nações que formam a União Europeia.
 Em outras palavras, se no início de 
suas atividades a Beraca estava preocupada 
em levar o produto do campo à indústria, sua 
atuação fez com que o olhar se tornasse mais 
abrangente. Já existem projetos customiza-
dos em andamento para atender os clientes 
que desejam trabalhar com espécies inexplo-
radas, conduzidos pela seguinte dinâmica:
 Mais do que um simples mapeamento 
geográfico de ocorrência de uma determinada 
espécie, a empresa identifica questões como: 
preparo das comunidades, do ponto de vista 
organizacional, para manter relacionamentos 
comerciais; informações disponíveis na lite-

ratura científica e as que precisam ser obtidas 
por meio de estudos primários; o que a legisla-
ção exige para que a espécie possa ser explo-
rada economicamente; a biocorrelação entre 
o montante de produto que se deseja fabricar 
e a quantidade de massa vegetal necessária. O 
estudo aprofundado e cuidadoso de todos es-
tes fatores é essencial para que se forme uma 
cadeia realmente sustentável. 
 A Beraca busca estabelecer uma rela-
ção direta com as comunidades e os biomas 
através de cooperativas e associações de 
produtores locais. Nesse sentido, ao longo do 
tempo, a empresa se especializou na mensu-
ração dos resultados de suas iniciativas. Para 
que se possa ter uma ideia precisa, há transa-
ções que não puderam ser concretizadas até 
que a empresa desse suporte às comunidades 
para que seus representantes pudessem obter 
documentos tidos como triviais, como o Ca-
dastro de Pessoas Físicas (CPF), e até abrir a 
primeira conta bancária.
 Nas relações com o governo e com-
pliance com as leis brasileiras e protocolos 
internacionais, a Beraca segue rigorosamente 
a antiga (MP 2.186-16) e a nova lei da Biodi-
versidade (Lei 13.123) que estabelece os pro-
cedimentos para pesquisa, desenvolvimento, 
conhecimento tradicional associado e explo-
ração econômica de recursos da biodiversida-
de brasileira, sob a autoridade do órgão regu-
lador no país, o CGEN (Conselho de Gestão do 
patrimônio Genético). Da mesma forma, em 
consonância com a Convenção da Diversida-
de Biológica da ONU, e as regras para a repar-
tição de benefícios previstos pelo Protocolo 
de Nagoya, a Beraca investiu em média 3% do 
seu faturamento líquido em sustentabilidade, 
incluindo diversas repartições de benefícios 
por meio dos acessos anuídos pelo CGEN e 
majoritariamente nas ações preconizadas 
pelo seu Programa de Valorização da Socio-
biodiversidade®.

Desenhando uma cadeia sustentável: 
como a Beraca cria Valor

Capacitação, remuneração 
justa e repartição de benefícios, 

transferência de tecnologia e 
conhecimento

Diagnóstico 
e monitoramento 

Desenvolvimento técnico 
e difusão de informação 

Produtores Organizados 
(cooperativa)

Clientes

INSTITUIÇÕES DE APOIO

Universidades e Centros de Pesquisa, Certificadores, e Reguladores

Demandas por adequação 
técnica, regularidade e 

adequação a padrões de 
responsabilidade 
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A parceria com a Academia: 
a importância do olhar científico

A construção de uma arquitetura de go-
vernança capaz de criar valor de forma 

sustentável nas cadeias da sociobiodiversida-
de passa pela articulação de parcerias estraté-
gicas com diferentes atores nos âmbitos local, 
nacional e internacional. Uma dessas parce-
rias consiste no diálogo constante e de longa 
duração mantido com o meio acadêmico (uni-
versidades e centros de pesquisa).
 Mais do que o desenvolvimento técni-
co e a produção de conhecimento cientifico, a 
relação com a Academia tem se consolidado 
como prática estratégica para a avaliação e a 
mensuração criteriosa de resultados imediatos 
e dos impactos socioeconômico e ambiental de 
longo prazo junto às atividades de negócio nas 
cadeias da sociobiodiversidade.
 Fruto desta interação empresa-univer-
sidade, os resultados apresentados neste docu-

mento são parte de um projeto de pesquisa de-
senvolvido junto à Universidade de São Paulo 
(USP) em parceria com a Columbia Universityi, 
sediada em Nova Iorque, com objetivo de rea-
lizar um amplo diagnóstico socioeconômico, 
ambiental e político dos impactos da coleta de 
sementes oleaginosas no Norte e Nordeste do 
Brasil. 
 Ao todo, cerca de 14 pesquisadores – 
entre doutores, mestres e alunos de pós-gra-
duação e graduação – estiveram envolvidos 
diretamente no estudo que permitiu criar um 
retrato das atuais condições locais por meio 
da análise de dados coletados em mais de 400 
horas de entrevistas com produtores e infor-
mações contidas em bases de dados como o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento (PNUD) e o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Diagnóstico e métricas 
de acompanhamento 

Comunidade 

Incentivos e monitoramento mais 
eficientes em termos de geração de 
resultados e impactos de longo prazo

Para comunidade: 
oportunidades de 
geração de trabalho e 
renda, melhorando as 
condições de bem-estar

Para empresa: mais 
eficiência na alocação de 

recursos, transparência nas 
negociações e criação de 

valor aos insumos

Para universidade: geração de 
conhecimento científico sobre o 

uso sustentável da biodiversidade e 
desenvolvimento sustentável

Coleta de dados por 
entrevistas e observação

Universidade 
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Avaliação de 
resultados e impactos

O contínuo avanço da globalização deslocou 
o foco das preocupações com os contex-

tos locais ao dar mais destaque às realidades 
macro/internacionais. Basta abrir o jornal ou 
acompanhar o noticiário televisivo para que 
esse fato se evidencie – é mais comum uma re-
portagem sobre o desempenho das bolsas nas 
grandes potências econômicas, por exemplo, 
do que matérias sobre projetos de economia 
colaborativa em áreas periféricas.
 Embora essa informação pareça trivial, 
já se trata de uma inovação na abordagem da 
Beraca em relação às famílias coletoras. Isso se 
deve ao fato de que no Brasil, estudos condu-
zidos por pesquisadores da USP apontam que, 
em algumas cidades, a renda domiciliar rural 
é de 20 a 30% inferior à renda de famílias que 
moram nas áreas urbanas. Esse descompasso 
passa, muitas vezes, despercebido ao se levar 
em conta os dados do Índice de Desenvolvi-
mento Humano Municipal (IDH-M), que reúne 
estes dois grupos em um mesmo indicador. 
 Ao superestimar a renda das famílias 
que vivem no campo dificulta-se a assertivida-
de de políticas públicas e, também, de projetos 
conduzidos pela iniciativa privada. No caso 
da Beraca, a empresa parte do ponto de vista 
de que as famílias analisadas – e tantas ou-
tras cujos perfis são similares – optariam por 
não desempenhar atividades econômicas que 
degradam o meio ambiente caso existissem 

oportunidades de trabalho alternativas e sus-
tentáveis. 
 Em 1990, os economistas Mahbubul 
Haq e Amartya Sen – paquistanês e indiano, 
respectivamente – deram vida ao Índice de 
Desenvolvimento Humano – IDH. Naquele mo-
mento, tratava-se do primeiro esforço bem-su-
cedido para avaliar o progresso das nações em 
termos que não se restringiam apenas à econo-
mia (renda), como o Produto Interno Bruto ou a 
Renda per capita. De maneira geral, o indicador 
leva em conta os seguintes aspectos: expecta-
tiva de vida, escolaridade e renda. 
 Pouco mais de duas décadas depois, 
em 2012, o Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento – PNUD do Brasil, junto ao 
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplica-
da) e à Fundação João Pinheiro, acrescentou 
uma nova página à história do IDH trazendo à 
tona a realidade dos municípios do país. Sur-
gia, assim, o IDH-M, que posicionou os mais de 
5.560 municípios da federação pelo cruzamen-
to do tripé do IDH Global com as informações 
dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 
 Esta proposta de leitura das realidades 
locais brasileiras permitiu ampliar o conheci-
mento em torno de situações como: cidades 
com alto poder econômico e baixa qualidade de 
vida; e seu oposto, regiões consideradas pobres, 
mas cujas necessidades são atendidas.

Diagnóstico socioeconômico 
e monitoramento

A Beraca tem se empenhado em promover e 
mensurar os avanços socioeconômicos e 

ambientais na esfera local, tendo como base as 
comunidades com as quais se relaciona. Esse 
foi um dos motivadores para a pesquisa con-
duzida em parceria com a USP e a Columbia 
University que, dentre outros objetivos, buscou 
desvendar os efeitos positivos de atividades 
sustentáveis em torno da coleta de sementes 
oleaginosas em detrimento de práticas con-
vencionais – especialmente aquelas ligadas à 
exploração de produtos florestais madeireiros. 
 Inicialmente, os estudos se concentram 
na realidade de quatro municípios: Salvaterra, 
Breves e Bragança, no Pará; Palmeira do Piauí 

e Uruçuí, ambos no Piauí. No total, foram entre-
vistadas 334 famílias por meio de questionários 
abertos semi-estruturados. Em média, cada en-
trevista levou cerca de 60 minutos, permitindo 
identificar todas as fontes de renda; indicador 
utilizado para se chegar à renda per capita ru-
ral que se diferencia daquela encontrada no 
espaço urbano. 
 Nas localidades avaliadas, foram detec-
tadas três fontes majoritárias de obtenção de 
renda: agricultura de subsistência, atividades 
extrativistas e programas de transferência de 
renda do governo federal (como Bolsa Família, 
Bolsa Verde, Seguro Defeso, Pronaf e Aposenta-
doria Rural).

A população observada está dividida da seguinte maneira:

Breves, o Furo do Gil
66 famílias 

Salvaterra
84 famílias 

Bragança
106 famílias 

PARÁ

Palmeira do Piauí
78 famílias

PIAUÍ
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Aspectos gerais das comunidades 
do Norte e Nordeste

Ao observar as regiões Norte e Nordeste – 
onde estão os quatro municípios visitados 

pelo projeto da Beraca com as universidades – 
pode-se dizer que houve uma baixa expansão 
de renda entre 1991 e 2010, principalmente nas 
áreas mais remotas em relação aos grandes 
centros urbanos. Por outro lado, os índices de 
escolaridade tiveram um crescimento expres-
sivo, atrelado, entre outros fatores, às imposi-
ções de programas sociais destinados à distri-
buição de renda, como o Bolsa Família. 
 Ainda em termos sociais, vale analisar 
o ranking elaborado pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para 

determinar o Índice de Desenvolvimento Hu-
mano Municipal (IDH-M). De todos os municí-
pios brasileiros que constam no levantamento 
supracitado, grande parte das pessoas e suas 
famílias que estabeleceram relações com a Be-
raca encontram-se em melhores condições de 
vida se comparadas aos rankings de suas loca-
lidades, como em Igarapé Miri (PA) 5.244º; Moju 
(PA) 5.244º; Currais (PI) 5.293º; Augusto Correa 
(PA) 5.458º; Viseu (PA) 5.481º; e Afuá (PA) 5.543º, 
que estão na parte mais baixa do ranking. Isso 
revela a capacidade de capilaridade dos valo-
res e do trabalho da Beraca junto às comunida-
des.

Os dados atuais apontam que as cidades de Salvaterra, Breves, Bragança e Palmeira do Piauí fa-
zem parte do grupo com IDH-M considerado baixo, como pode ser visto na tabela abaixo, baseada 
no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil:

Fonte: PNUD; Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2010).

Município
Renda 

per capta 
(R$)

IDHM
Renda

IDHM
Longevidade 

(expectativa de 
vida)

IDH
Educação

Belém-PA (capital) 853,82 0,751 0,822 (74,33) 0,673

Salvaterra-PA 296,28 0,580 0,793 (72,60) 0,488

Bragança-PA 311,97 0,589 0,755 (70,27) 0,489

Breves-PA 209,14 0,524 0,77 (71,65) 0,312

Teresina-PI (capital) 757,57 0,731 0,820 (74,22) 0,707

Palmeira do Piauí-PI 416,93 0,570 0,722 (67,26) 0,431
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A princípio, os pesquisadores basearam-se na seguinte hipótese:

O incentivo à coleta de oleaginosas tende a minimizar a dependência 
das famílias de atividades que exerçam, aparentemente, maior 
impacto ambiental e de programas de transferência de renda 
promovidos pelo governo.

Entre os meses de janeiro e março de 2014, o grupo de pesquisa visitou os municípios de Salvater-
ra e Bragança, no estado do Pará. Com base em entrevistas realizadas com 190 famílias, sendo 84 
de Salvaterra e 106 de Bragança, buscou-se identificar o impacto positivo das práticas da empresa 
quanto ao incentivo para a coleta de sementes. Para esta finalidade, foram analisadas as realida-
des de três grupos:

• Famílias coletoras associadas às cooperativas;
• Famílias coletoras não associadas às cooperativas; e
• Famílias não coletoras.

Dois tópicos estiveram no centro da investigação:

• Os efeitos da atividade de coleta de sementes na composição da 
renda familiar; e
• O impacto da organização dos trabalhadores em cooperativas na 
renda das famílias coletoras.

Duas cooperativas foram alvo de análise: a Cooperativa dos Produtores Extrativistas Marinhos e 
Florestais da Ilha do Marajó – COOPEMAFLIMA, localizada em Salvaterra –, e a Cooperativa Mista 
dos Caetés – COOMAC, de Bragança.

Salvaterra e 
Bragança (PA)

Primeira parada: 



NÚMERO DE 
COOPERADOS (2014)

NÚMERO DE 
COOPERADOS (2014)

COLETOR COOPERADO COLETOR COOPERADO

CARACTERÍSTICA 
DE PRODUÇÃO

CARACTERÍSTICA 
DE PRODUÇÃO

COLETOR NÃO
COOPERADO

COLETOR NÃO
COOPERADO

PRINCIPAIS PRODUTOS 
DA COOPERATIVA

PRINCIPAIS PRODUTOS 
DA COOPERATIVA

EVOLUÇÃO DO IDHM EVOLUÇÃO DO IDHM

NÃO COLETOR
NÃO COOPERADO

NÃO COLETOR
NÃO COOPERADO

46 81Sementes 
e extração 

de óleo 

Sementes e 
produtos da 
agricultura

R$ 920,11 R$ 2.017,00

0,413 0,413
0,518 0,518

0,646 0,646

0,391 0,325

1991 19912000 20002010 2010

0,478 0,458
0,608 0,6

R$ 1.070,46 R$ 1.968,80

Óleo bruto 
e sementes 
(dedicada) 

Farinha de 
mandioca, 
sementes 

(mista)

R$ 829,61 R$ 2.016,65 

Média Estadual Salvaterra Média Estadual Bragança

A análise do quadro de evolução do IDH-M dessas duas 
cidades permite entender a complexidade que enfrentam 
em comparação à evolução do Estado em que estão inseridas:

Salvaterra/PA
COOPEMAFLIMA

Bragança/PA
COOMAC
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 Assim, essas regiões podem ser consi-
deradas umas das mais carentes do Pará. Nes-
te caso, a demanda por sementes oleaginosas 
firmada na relação com a Beraca oferece uma 
alternativa de geração de trabalho e renda às 
populações locais. A empresa estabelece con-
tratos de fornecimento, negocia e garante pre-
ços justos e, principalmente, perpetua o com-
promisso na aquisição de sementes. Muitos 
dos trabalhadores entrevistados relatam que, 
em outros tempos, compradores de sementes, 
conhecidos como “atravessadores”,  não hon-
raram seus compromissos de compra e paga-
mento pelas sementes, ocasionando perda da 
produção e/ou endividamento. Garantir a ma-
nutenção no fluxo de renda acaba sendo um 
fator determinante para incentivar o desenvol-
vimento das atividades de coleta. Afinal, o pro-
dutor não quer correr o risco de comprometer 
sua renda.
 Não bastasse o baixo desempenho 
econômico local, há que se atentar para uma 
realidade de baixíssimos índices de acesso 
à educação formal, o que cria um ciclo de po-
breza que só pode ser quebrado pelo incentivo 
de mercados, visto que os incentivos públicos 
são insuficientes e trazem resultados somente 
no longo prazo. Nesse sentido, a coleta de se-
mentes orientada pela Beraca para atender aos 
padrões de qualidade, compromissos e certifi-
cações, é uma oportunidade de renda que gera 
impactos positivos, como o reforço de combate 
ao trabalho infantil.
 A coleta de oleaginosas em Salvaterra 
e Bragança representa uma fração da renda to-
tal familiar obtida pelas comunidades. A con-
clusão é a de que produtores rurais familiares 
das comunidades visitadas dificilmente obtém 
sua renda a partir de uma única atividade. A 
produção agroextrativista ou extrativista na 

Amazônia se caracteriza pela diversificação de 
atividades. O produtor desenvolve atividades 
pensando na manutenção do fluxo de renda 
e, principalmente, na sua subsistência e na de 
sua família. 
 Ao todo, foram listadas cerca de 60 di-
ferentes fontes de renda, do extrativismo, pas-
sando pela agricultura e pecuária, até chegar 
ao emprego fora da propriedade em diferentes 
segmentos. Para a análise apresentada, foram 
consideradas somente as de maior importân-
cia (em termos de geração de renda e frequên-
cia). No caso de Salvaterra destacam-se entre 
as fontes de renda a pesca (cerca de 14%), a 
coleta de oleaginosas (8%) e os programas de 
transferência de renda Bolsa Família, Aposen-
tadoria Rural e Seguro Defeso (que chegam a 
somar 60% da renda familiar). Em Bragança, as 
fontes de renda características são: produção 
de farinha de mandioca (38%), criação de fran-
go de corte (10%), outras atividades agrícolas 
(cerca de 5%) e coleta de oleaginosas (5%), além 
do Bolsa Família e da Aposentadoria rural (que 
somam, juntos, 17%) .
 Os resultados mostram que incentivos 
a determinadas atividades podem modificar a 
escolha do conjunto de atividades desenvol-
vidas, diminuindo a dependência, em termos 
de geração de renda, de uma única atividade. 
Em tese, o incentivo à coleta de oleaginosas 
poderia diminuir a pressão sobre os recursos 
naturais envolvidos nas atividades de pesca e 
produção de farinha, ou ,ainda, a dependência 
de programas de transferência de renda.

Em todas as localidades em que está presente, a Beraca 
procura sensibilizar e mobilizar seus parceiros locais 
a combaterem o trabalho escravo e a exploração da 
mão de obra infantil. Além disso, busca com que todos 
tenham acesso e façam uso dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI).

3 Os valores apresentados entre parênteses se referem à participação na 

renda média geral das comunidades analisadas, variando para cada gru-

po de tratamento.
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Bolsa Família – Criada em outubro de 2003, a iniciativa tem como objetivo 
central o combate à pobreza e à desigualdade por meio de três frentes: o 
complemento da renda familiar, o acesso a direitos, graças ao cumprimento 
de compromissos assumidos pelos beneficiários, e a articulação com outros 
projetos e políticas sociais.

Seguro Defeso – Benefício pago aos pescadores classificados como 
artesanais para substituir a renda obtida com a comercialização do pescado 
durante o período de reprodução das espécies, conhecido como Defeso.

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Também 
conhecida como Pronaf - é uma iniciativa que financia projetos que possam 
gerar renda a agricultores familiares e, também, a assentados da reforma 
agrária.

Bolsa Verde – Concedido a cada três meses pelo prazo de tempo de 1 ano, 
renovável por mais um ano. O programa é monitorado por representante do 
Ministério do Meio Ambiente in loco.

Confira uma breve descrição sobre os programas de transferência de renda do governo com 
forte impacto nos municípios estudados:

O quadro abaixo apresenta a renda média mensal para os quatro grupos investigados. Como pode 
ser observado, a renda média mensal dos produtores de Bragança é, em geral, maior do que a de 
Salvaterra. Com exceção do grupo de não coletores - não cooperados de Salvaterra – as rendas 
médias entre os grupos e as localidades não difere estatisticamente. Isso sugere que a coleta de 
oleaginosas, por si só, não representa uma alternativa na obtenção de renda superior aos produ-
tores.

Renda média mensal

Grupo Salvaterra Bragança

Coletor Cooperado R$ 1.070,46 R$ 1.968,80

Coletor Não Cooperado R$ 920,11 R$ 2.017,00

Não Coletor Não Cooperado R$ 829,61 R$ 2.016,65



Então, qual o efeito da 
coleta de oleaginosas na 
renda das comunidades?
Para responder a essa questão é preciso olhar para a renda 
de forma desagregada, entendendo como as diferentes 
atividades ajudam na composição da renda familiar. 
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Emprego Fora da Propriedade
R$ 3.339,83

R$ 1.156,10

R$ 1.284,55

R$ 1.545,00

R$ 3.642,25

R$ 1.610,25

R$ 267,53

R$ 833,41

R$ 1.104,13

R$ 1.646,49

R$ 2.372,43

R$ 2.563,46

R$ 1.759,14

R$ 762,25

R$ 2.488,82

R$ 1.241,45

R$ 4.488,00

R$ 1.725,82

R$ 11,18

Coleta de Oleaginosas 

Pesca

Bolsa Família

Aposentadoria rural e Pensão (INSS)

Aux. Defeso

Outras Fontes de Renda

Coletor Cooperado Coletor Não Cooperado Não Coletor Não Cooperado

Frações marginais médias de renda anual

BRAGANÇA - PA

Coletor Cooperado Coletor Não Cooperado Não Coletor Não Cooperado

R$ 1.417,54

R$ 1.694,28

R$ 1.935,99

Outros Produtos da Agricultura

R$ 2.835,07

R$ 968,16

R$ 242,00

Avicultura (Frango)

R$ 2.020,67

R$ 3.630,61

R$ 2.419,98

Emprego Fora da Propriedade

R$ 2.126,30

R$ 1.452,24

R$ 65,72

Oleaginosas

R$ 1.653,79

R$ 1.210,20

R$ 1.693,99

Outras Atividades

R$ 1.564,00

R$ 2.988,67

R$ 1.209,99

Bolsa Família

R$ 4.668,10

R$ 273,00

R$ 5.323,96

Aposentadoria e Pensão (INSS)

Farinha de Mandioca

R$ 7.323,93

R$ 9.439,57

R$ 11.373,91

Frações marginais médias de renda anual

SALVATERRA- PA
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 Quando se fala na interdependência 
das fontes de renda, o levantamento apurou 
que em Salvaterra o extrativismo de semen-
tes oleaginosas compete com a prática da pes-
ca e dois programas governamentais: o Bolsa 
Família e o Seguro Defeso. Já em Bragança, a 
competição se dá com a agricultura familiar, 
a produção de farinha, a produção de frango – 
estimulados pelo PRONAF (Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar) – e 
o programa Bolsa Família.
 No entanto, o maior nível de competi-
ção entre as fontes de rendas em Bragança den-
tro da cooperativa faz com que o extrativismo 
seja a opção menos atrativa para a cooperati-
va, consequentemente apresentando menores 
frações de renda marginal para essa atividade 
especifica. Em Salvaterra, no entanto, a renda 
do extrativismo, apesar de complementar, é a 
terceira maior fonte relacionada às atividades 
geradoras de renda e se apresenta como uma 
opção atrativa para as famílias cooperadas e 
não cooperadas.
 No que se refere aos recursos do Bol-
sa Família, as comunidades de Salvaterra são 
comparativamente mais dependentes do que 
as de Bragança. A diversificação de atividades 
realizadas pelas famílias neste município pos-
sui efeito positivo em relação à dependência 
dos programas governamentais assistencialis-
tas, mesmo que haja relação direta nas ativida-
des produtivas, como é o caso do Pronaf para a 
produção de frango e para a agricultura fami-
liar em Bragança.
 No que tange ao perfil das famílias en-
trevistadas que não fazem parte das coopera-

tivas que fornecem para a Beraca, pode-se no-
tar que há uma redução significativa do papel 
desempenhado pelas atividades extrativistas 
quando se faz a comparação com as famílias 
cooperadas.
 No caso de Salvaterra, as rendas da 
pesca, do Seguro Defeso e do Bolsa Família au-
mentam em relação aos membros cooperados, 
ou seja, há maior dependência dos programas 
de transferência de renda do governo. Esta 
comparação é possível por conta da condição 
de igualdade para cooperados e não coopera-
dos no que se refere ao preço pago para os dois 
grupos, nas duas cooperativas, pelo quilo de 
oleaginosas coletado. 
 No caso de Bragança, as famílias não 
cooperadas obtêm maior fração de renda por 
meio da produção de farinha, mas as frações 
de renda das atividades relacionadas à produ-
ção de frango e a outras atividades agrícolas 
são menores quando comparadas à realidade 
das famílias cooperadas. Isto pode ser explica-
do pelo fato de que a cooperativa possui uma 
diversidade maior de atividades e concentra os 
membros que são beneficiados pelo programa 
PRONAF, responsável por estimular as duas úl-
timas atividades.
 O terceiro recorte traz o panorama das 
famílias que não desempenham atividades de 
coleta e não fazem parte de cooperativas. O re-
trato desses dois grupos, de não coletores e não 
cooperados, ajuda a entender como a depen-
dência da pesca em Salvaterra, e da farinha em 
Bragança, aumenta quando a atividade de cole-
ta de oleaginosas não é exercida pelas famílias.

Composição de renda por fonte de rendimento - Bragança PA

Composição de renda por fonte de rendimento - Salvaterra PA

53%

34%

31%

61%

43%

27%

25%

26%

75%

47%

28%

26%

14%

15%

10%

15%

35%

9%

9%

10%

7%

Coletor Cooperado

Coletor Cooperado

Coletor Não Cooperado

Coletor Não Cooperado

Não Coletor Não Cooperado

Não Coletor Não Cooperado

Programas do Governo Outras Atividades Coleta de Oleaginosas Pesca

Programas do Governo Outras Atividades Coleta de Oleaginosas Farinha de Mandioca
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 Em Salvaterra, o Bolsa Família possui 
a menor média para os não coletores e não 
cooperados quando comparada com os outros 
dois grupos. Já em Bragança, a dependência do 
Bolsa Família é extremamente baixa quando 
comparada com as outras duas fontes de ren-
da. No caso deste último grupo, a concentração 
dos esforços em uma principal atividade (fari-
nha) torna os custos de inserção de novas ati-
vidades mais altos, uma vez que a estrutura de 
governança está muito mais relacionada com 
a produção de farinha do que com o extrativis-
mo.
 De forma geral, pode-se dizer que a in-
serção de novas atividades em comunidades 
que possuem maior diversificação histórica 
de atividades é menos custosa do que em co-
munidades cuja estrutura de governança está 
voltada para um número menor de práticas, 
uma vez que as capacidades desenvolvidas em 
comunidades mais diversificadas fazem com 
que seja mais fácil introduzir outras opções, ou 
seja, transferir as capacidades para outras es-
truturas de governança. 
 Outra variável que explica o sucesso ou 

não da governança local para a coleta de se-
mentes e frutos oleaginosos está relacionada 
com a estrutura da cooperativa. Quando a coo-
perativa está voltada somente para a ativida-
de extrativista, como no caso de Salvaterra, a 
entidade consegue gerar incentivos tanto para 
a atração quanto para a manutenção dos coo-
perados. Curiosamente, a diversidade de ativi-
dades para a cooperativa possui um efeito ne-
gativo, pois a dissolução dos esforços e a maior 
heterogeneidade dos cooperados fazem com 
que o extrativismo não seja tão atrativo em re-
lação às outras atividades.
 Os dados compilados deixam claro 
o potencial das atividades extrativistas para 
complementar a renda das famílias, assim 
como a importância das cooperativas, porque 
possibilitam arranjos capazes de alavancar 
os ganhos de seus participantes e aumentar o 
bem-estar das famílias envolvidas na coleta de 
sementes. 
 Estas duas inferências reforçam a as-
sertividade do modelo de negócio adotado pela 
Beraca há mais de 20 anos, baseado em uma 
plataforma multistakeholder.

Ao mesmo tempo em que confere mais sustentabilidade e 

transparência (devido a questões como a rastreabilidade) 

à cadeia de insumos naturais destinados às indústrias de 

cosméticos e produtos farmacêuticos, pode-se inferir que os 

incentivos da empresa permitem maior desenvolvimento local 

para as comunidades que optam pelo extrativismo responsável.

Outros seis fatores ligados diretamente aos impactos 
ambientais nas regiões estudadas merecem destaque:

Como a renda proveniente 
de oleaginosas não se 

caracteriza como a principal 
fonte de renda das famílias, a 

princípio não há excessiva exploração 
dos recursos não madeireiros, e, assim, 

essa atividade contribui para a manutenção (ou 
equilíbrio natural) dos ecossistemas.

Ainda em Salvaterra, 
há vários relatos 
que indicam um 

aumento da adesão 
às exigências do 

Defeso, o que propicia 
melhores condições 

de reprodução 
dos peixes entre os 

meses de novembro e 
fevereiro. Pode-se inferir 

que a renda obtida com 
a comercialização das 

oleaginosas auxilia nessa 
mudança de comportamento.

Em Bragança, a coleta de 
sementes contribui para 

a diminuição das áreas 
destinadas ao plantio da 

mandioca, uma vez que a 
renda da farinha é menor 
para as famílias coletoras 
se comparada à renda das 
famílias não coletoras.

No caso de Salvaterra, as famílias 
coletoras reduzem o nível de 
extração de pescado em 

comparação às famílias não 
coletoras, associadas ou 

não à cooperativa.

A coleta de sementes diminui os níveis de 
extração de outros recursos naturais.

É notável a quantidade 
de famílias entrevistadas 
que deixaram de cortar 
árvores para a produção 
de carvão em comparação 
às famílias não coletoras.
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Breves, 
o Furo do Gil

Segundo passo:

O município de Breves, no Pará, tem cerca 
de 50% de sua população residindo em 

áreas rurais, de acordo com o Censo de 2010, 
o equivalente a 43.000 mil habitantes. Breves 
possui mais de 9.500 km² e o chamado Furo 
do Gil  está localizado na porção norte do mu-
nicípio, em uma região relativamente isola-
da do centro urbano administrativo. A região 
investigada está mais próxima à capital do 
Amapá do que da zona urbana municipal; Por 
isso, será tratada apenas como Furo do Gil da-
qui em diante.
 Dois grupos de famílias foram alvo 
desta etapa da pesquisa, realizada em julho de 
2014: coletores de sementes oleaginosas e não 
coletores. Isso porque a criação da Cooperati-
va dos Produtores e Extrativistas do Distrito 
de Curumum – COPEDIC – a ocorreu durante 

4 Furo é uma denominação típica do vocabulário amazônico para a co-

municação natural (canal) entre dois rios ou entre um rio e uma lagoa.

o período de visita com o auxílio da empresa.
 Diferentemente do que vimos até ago-
ra, os não coletores de sementes são os que 
possuem maior renda em Furo do Gil. Entre os 
motivos para que isso aconteça está a explo-
ração da madeira, uma atividade ligada à ope-
ração de serrarias clandestinas atuantes na 
região. Anualmente, cerca de 1/3 da renda ob-
tida por este grupo é proveniente da madeira.  
Na situação oposta, os coletores praticamente 
não estão ligados às serrarias, uma demons-
tração inequívoca de que o açaí, a pesca e a 
coleta de sementes compõem uma alterna-
tiva importante para substituir a exploração 
predatória da madeira.

Renda média mensal
Furo do Gil/PA

Coletores
R$ 1.146,77 

Não Coletores
R$ 1.345,33 
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R$ 3.642,25 R$ 4.488,00

Emprego Fora da Propriedade
R$ 893,00

R$ 5.122,00 

R$ 3.297,84 

R$ 1.466,96 
Açaí

R$ 696,15 Coleta de Oleaginosas 

R$ 707,18 

R$ 683,30 
Pesca

R$ 1.170,64 

R$ 1.634,00 
Madeira

R$ 681,82 

R$ 508,70 
Bolsa Verde

R$ 2.347,36 

R$ 1.501,57 
Bolsa Família

R$ 1.974,55 

R$ 3.777,39 
Aposentadoria e Pensão (INSS)

R$ 1.711,27 

R$ 1.385,04 
Aux. Defeso

Coletores Não Coletores

Frações marginais médias de renda anual

FURO DO GIL (BREVES) - PA
 Cabe notar que a atividade de coleta de 
sementes no Furo do Gil era ainda incipiente 
no período em que a pesquisa foi realizada. A 
fração de renda gerada por essa atividade era 
pouco expressiva perto de outras atividades 
como a extração de madeira, a coleta de açaí 
e os programas de transferência de renda pro-
movidos pelo governo.
 Em termos percentuais, como pode 

ser observado na figura a seguir, os programas 
do governo representam 45% da origem da 
renda entre famílias não coletoras e cerca de 
50% da renda familiar dos coletores. Contudo, 
verifica-se que a coleta de sementes, somada 
aos programas de transferência de renda, ofe-
recem uma alternativa à atividade madeirei-
ra, inclusive quando se considera que muitos 
dos empregos também ocorrem neste setor.

Ao contrário de Salvaterra e Bragança, como 
existe uma interdependência entre a derru-
bada das árvores e as atividades de serrarias 
clandestinas, os não coletores conseguem ob-
ter mais de cem mil reais ao ano com a extra-
ção e o corte de madeira na região. A renda da 
madeira representa quase 1/3 da renda total 
obtida pelos não coletores ao final de um ano. 
Ademais, são famílias mais vinculadas às ati-
vidades de prestação de serviços, como trans-

porte, faxina, venda de combustível etc. No 
caso dos coletores não cadastrados, a extra-
ção de madeira diminui bastante, assim como 
as atividades de serraria. No caso dos cole-
tores cadastrados, praticamente nenhuma 
das famílias está envolvida na atividade das 
serrarias, um indicador claro de que o açaí, a 
pesca e a coleta de sementes promovem um 
efeito de substituição importante, apesar da 
renda agregada ser menor.

Composição de renda por fonte de rendimento Furo do Gil / PA

Programas do governo

Açaí

Madeira

Pesca

Coleta de Oleaginosas

Emprego fora da propriedade

50% 45%

10%

32%

9%
4%

9%
6%

5%
5%

25%

Coletores Não Coletores
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Em volume de renda, o extrativismo é a estru-
tura de governança mais importante para co-
letores e coletores não cadastrados, perdendo 
apenas para os programas de transferência de 
renda. O extrativismo é o conjunto de ativida-
des que demanda custos de transação mais 
baixos porque as famílias estão habituadas 
a desenvolvê-las concomitantemente. Tirar 
açaí, pescar camarão, coletar sementes, ma-
tar pequenos animais - como paca, tatu, pre-
guiça, macaco e guandú –; e colher frutos são 
atividades corriqueiras, feitas com desenvol-
tura a cada entrada na floresta ou nos rios. O 

problema é que a retirada da madeira também 
faz parte das habilidades desenvolvidas pelos 
ribeirinhos. Como, então, incentivar algumas 
atividades e não outras se os custos de transa-
ção entre elas são tão baixos?
Como já foi assinalado, a renda do não coletor 
é mais concentrada em determinadas ativida-
des não extrativistas e, assim, a madeira e o 
seu beneficiamento são as mais importantes, 
perdendo para os benefícios dos programas de 
transferência de renda. Na tabela a seguir, o pa-
pel do não coletor fica ainda mais claro.

Metade deste público extrai madeira da floresta 
e chega a cortar até 317 árvores/ano. Somando-
-se o total de árvores retiradas no ano, chega-se 
a 2.667 metros cúbicos, algo entre 533 (mínimo) 
e 667 (máximo) de toras/ano. O número é su-
bestimado porque não foram consideradas as 
toras beneficiadas pelas serrarias de onde mui-

tos familiares obtêm rendimentos expressivos, 
ou seja, esse número deve ser bem maior. Ade-
mais, são observados apenas 66 famílias, ha-
vendo outros 43 mil habitantes que vivem em 
áreas rurais de Breves e admitindo-se que uma 
parte deles, ao menos, deve fazer uso da extra-
ção de madeira para aferir rendimentos.

* Considerado apenas a madeira extraída da floresta (sem somar com a madeira beneficiada pelas serrarias).

RENDA - ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA

Extrativismo*
Serviços
Comércio

Agricultura

Programas
Transferência

de Renda
Total

Coletor 
cooperado

111.703,20
- 43.405,00 (açaí)

- 36.400,00 (madeira)
- 16.762,00 (sementes)
- 7.796,00 (camarão)

13.580,00
- 600,00 

(madeira)
142.907,20 268.190,4

Coletor não
cooperado

109.903,20
- 41.610,00 (açaí)

- 26.600,00 (madeira)
- 25.517,00 (camarão)

- 13.054,20 (sementes)

52.088,00
- 25.200,00 
(serraria)

188.036,00 350.027,2

Não coletor
87.591,00

- 57.017,00 (madeira)

100.060,00
- 45.760,00 
(serraria)

172.528,00 360.179

USO DO RECURSO NATURAL MADEIRA – IMPACTO LOCAL

Coletor Cooperado Coletor Não Cooperado Não 
Coletor

% da extração de 
madeira na 
Renda total

13,5% 7,5% 15,8%

% da extração de 
madeira e da serraria 

s/ renda total
13,7% 14,6% 28,5%

Famílias que 
retiraram madeira

7 de 21 
(1/3)

5 de 23 
(21,7%)

11 de 22 
(50%)

Em m3 808,88 591,11 1.267,04

Em número de 
árvores/ano *

162 a 202 118 a 148 253 a 317
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Palmeira 
do Piauí e Uruçuí,

Terceiro passo:

Em 1898, as terras onde atualmente encon-
tra-se o Município de Palmeira do Piauí co-
meçaram a ser exploradas sob a forma de 
condomínio. Três anos depois, a valorização 
da borracha de maniçoba atraiu para a região 
um grande número de cearenses e pernambu-
canos. No ano de 1921, em uma área de terra 
doada, edificou uma capela em homenagem 
a Nossa Senhora das Mercês. Em 1932, com a 
chegada de emigrantes da Paraíba e do Nor-
te do Piauí, a localidade presenciou um novo 
surto de progresso, culminando com sua ele-
vação a povoado, com o nome de Palmeira. A 
criação do município só aconteceu em 1962. 
Em face de sucessivos equívocos com o Mu-
nicípio de Palmeiras, o topônimo foi mudado 
para Palmeira do Piauí, em 1973. O municí-
pio possui 4.993 habitantes, sendo que 3.229 
(64,68%) vivem na zona rural, enquanto que 
1.764 (35,32%) vivem na zona urbana (CENSO, 
2010). O Produto Interno Bruto (PIB) per capita 
é de R$ 5.815,61 (IBGE, 2012).
 De 1991 a 2010, o IDH-M do município 
passou de 0,279, em 1991; para 0,557, em 2010, 
enquanto o IDH do Piauí passou de 0,493 para 
0,727. Isso implica em uma taxa de cresci-
mento de 99,64% para o município e 47% para 
o estado do Piauí; e uma taxa de redução do 
hiato de desenvolvimento humano de 61,44% 

uma Experiência no Cerrado

para o município e 53,85% para o Estado. O 
município está na faixa de Desenvolvimento 
Humano Baixo, entre 0,500 e 0,599. A dimen-
são que mais contribui para o IDH-M do mu-
nicípio é a Longevidade, com índice de 0,704; 
seguida de Renda, com índice de 0,570, e de 
Educação, com índice de 0,431 – dados de 
2010. No município, a dimensão cujo índice 
mais cresceu em termos absolutos foi Edu-
cação, com incremento de 0,329; seguida por 
Renda e por Longevidade. No estado do Piauí, 
por sua vez, a dimensão cujo índice mais cres-
ceu em termos absolutos foi Educação (0,358), 
seguida por Longevidade e Renda (Atlas Do 
Desenvolvimento Humano, 2013).
A pesquisa também foi realizada no muni-
cípio de Uruçuí. No caso, os dois municípios 
encontram-se fora da região conhecida como 
Amazônia legal, mais especificamente no 
bioma cerrado. As famílias foram visitadas e 
divididas em dois grupos: coletores de semen-
tes e não coletores. Em relação ao primeiro, 
mais uma vez optou-se pelo recorte associado 
à existência ou não de ligação com coopera-
tivas. Neste último caso, estamos falando da 
Cooperativa dos Produtores de Óleo e Deriva-
dos do Buriti de Palmeira do Piauí (BURITI-
COOP), fundada em 2012.

Renda média mensal
Palmeira do Piauí e Uruçuí/PI

Não Coletores
R$ 925,76

Coletores 
Não Coperados
R$ 1.386,64

Coletores 
Coperados
R$ 2.010,25
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O grupo de coletores no Piauí segue a ten-
dência observada em Salvaterra e Bragança, 
já que os coletores de sementes oleaginosas 
têm os rendimentos mais elevados em com-
paração aos não coletores. Em volume de ren-
da, o extrativismo é a terceira atividade mais 
importante para os coletores cooperados e a 

renda da extração sustentável do buriti cor-
responde a 21,17% da renda total obtida anual-
mente. Em primeiro lugar, está o montante 
distribuído pelos programas de transferência 
de renda do governo, dentre os quais podem 
ser mencionados o Bolsa Família, o Seguro 
Defeso e a Bolsa Verde.

Composição média de renda anual familiar

Coletores Cooperados Coletores Não Cooperados Não Coletores

R$ 178,57 

 R$ 309,79

 R$ 334,38

Agricultura

R$ 200,00 

R$ 403,03 

R$ 160,00 

Pecuária e Criação de Animais

R$ 392,86 

R$ 438,13 
Seguro Safra

 R$ 1.072,29 

R$ 1.530,85 

R$ 747,00 

Bolsa Família

R$ 3.037,71 

R$ 4.206,55 

R$ 5.421,75 

Aposentadoria Rural

R$ 6.829,95 

R$ 5.505,05 

R$ 5.382,92 

Empregos Fora da Propriedade

R$ 401,76 

R$ 323,83 

R$ 316,64 

Outros

Produção de Cachaça

R$ 5.492,86 

R$ 2.856,06 

R$ 675,00

Coleta de Babaçu R$ 253,79 

Coleta de Buriti
R$ 6.056,07 

R$ - 1.462,24

Composição de renda por fonte de rendimento Palmeira do Piauí e Uruçuí -PI

Programas Governo

Produção de Cachaça

Coleta de Buriti

Empregos fora da propriedade Outras Fontes

Não Coletores

49%

42%

6% 3%

Coletores Não Cooperados

37%

33%

18%

10%
2%

Coletores Cooperados

20%

3%

26%
28%

23%
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As Estruturas de 
Governança e a Renda
Existem, como pode ser visto na tabela a se-

guir, três estruturas de governança a que as 
famílias se dedicam. Os programas de transfe-
rência de renda vinculam os familiares a be-
nefícios que compõem grande parte da renda 
total dos grupos considerados na pesquisa de 
campo. O Bolsa Família depende do número 
de filhos e do desempenho escolar alcançado 
pelos indivíduos em estágio de formação – é 
preciso garantir a presença mínima na escola. 
Na amostra, não há um número significativo de 
beneficiários do Bolsa Verde e do Seguro Defe-
so, como fora observado em Salvaterra, Bragan-
ça e Breves (Furo do Gil) no Pará. Uma parcela 
relativamente significativa da amostra recebe 
a Aposentadoria Rural e o Seguro Safra (o se-
gundo em menor escala). A governança desses 
programas é feita diretamente pela autoridade 
pública competente. As famílias não têm como 
exercer influência sobre os programas, preci-
sando apenas aderir às regras que garantem a 
sua conformidade.
Nas comunidades em Palmeira do Piauí, os co-
letores de sementes oleaginosas, como o buriti 
– cadastrados e não cadastrados –, possuem 
os rendimentos mais elevados (R$ 28,598.36 e 
R$ 16,622.93, respectivamente) quando compa-
rados ao grupo de não coletores (R$ 10,956.56). 
Os dados corroboram a dimensão observacio-
nal da pesquisa de campo, que aponta a exis-
tência de diferenças profundas em relação às 
famílias coletoras e não coletoras, sendo que as 

do segundo grupo possuem condições de vida 
mais precárias em relação aos coletores.
 A produção de cachaça é uma constan-
te nos locais visitados, sobretudo no grupo de 
coletores, uma vez que a estrutura produtiva do 
buriti se confunde com a estrutura produtiva 
da cana-de-açúcar no que se refere ao local das 
culturas. Em outras palavras, os buritizais são 
permeados, na maioria dos casos, pela planta-
ção de cana-de-açúcar que é destinada à pro-
dução de cachaça, prática tradicional na região 
de Palmeira do Piauí.
 Em volume de renda, o extrativismo 
de oleaginosas é a terceira atividade produtiva 
mais importante para os coletores cadastra-
dos. A extração do buriti corresponde a 21,17% 
da renda total. Em segundo lugar, está com a 
renda gerada por atividades comerciais (mer-
cearia, venda de artesanato e roupa etc.) e pres-
tação de serviços em geral (localmente aponta-
da como “diária”), que corresponde a 25,28% da 
renda total e a venda da cachaça, com 19,20%. 
O primeiro lugar fica por conta dos programas 
de transferência de renda, que correspondem a 
33% da renda total dos coletores cadastrados. 
Para os coletores não cadastrados, a relação 
entre as atividades produtivas com a geração 
de renda segue a mesma tendência. A renda foi 
aferida pela extração do buriti, que correspon-
de a 8,29% da renda total, seguida da venda da 
cachaça, com 16,19%, e da renda das atividades 
comerciais e serviços, representando 33,30%. 

Os programas de transferência de renda, consi-
derados como um todo, correspondem a 38,15% 
da renda total.
 No grupo de não coletores, os pro-
gramas de transferência de renda compõem 
51,72% da renda total, enquanto as atividades 
comerciais e serviços representam 39,52% do 
montante. A renda da cachaça perde muita re-
presentatividade na renda total, somando ape-

nas 2,07%. Vale ressaltar que o extrativismo do 
buriti é uma atividade relativamente recente, 
cuja intensificação ocorreu com a fundação da 
BURITICOOP em 2012. Há grande potencial de 
ampliação da representatividade da renda afe-
rida pelo extrativismo a custos baixos por meio 
da otimização das estruturas produtivas já 
existentes, tanto na extração do óleo, como na 
produção da massa ou polpa do buriti (“rapa”).

TABELA 1 - RENDA MÉDIA - ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA

Extrativismo
Agricultura 

Animais
Serviços

Programas 
Transferência

de Renda
Total

Coletor 
cadastrado

R$ 6.056,07
(Burití)

R$ 5.492,86 (Cachaça)

R$ 178,57 (Agricultura)

R$ 200,00 (Animais)

R$ 7.231,71 (Serviços)

R$ 1.072,29 (Bolsa Família)

R$ 7.974,00 (Aposentadoria Rural)

R$ 392,86 (Seguro Safra)

Total: R$ 9.439,15

R$ 28.598,36

Coletor não
cadastrado

R$ 1.378,69
(Burití)

R$ 2.692,86 (Cachaça)

R$ 292,09 (Agricultura)

R$ 380,00 (Animais)

R$ 5.536,94 (Serviços)

R$ 1.467,37 (Bolsa Família)

R$ 4.462,63 (Aposentadoria Rural)

R$ 412,35 (Seguro Safra)

Total: R$ 6.342,35

R$ 16.622,93

Não coletor -

R$ 227,37 (Cachaça)

R$ 343,87 (Agricultura)

R$ 387,53 (Animais)

R$ 4.330,60 (Serviços)

R$ 1.467,98 (Bolsa Família)

R$ 4.022,95  (Aposentadoria Rural)

R$ 176,26 (Seguro Safra)

Total: R$ 5.667,19

R$ 10.956,56
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Impactos Sociais e 
Ambientais

Apesar de ser complementar em relação às 
principais fontes de renda no grupo dos 

coletores – considerando-se a existência de: 
programas de transferência de renda e comér-
cio, serviços e venda da cachaça –, o extrativis-
mo do buriti oferece condições adequadas para 
a elevação de renda das famílias com impacto 
ambiental positivo. A cooperativa ainda conta 
com um número pequeno de membros. Os in-
centivos de mercado moldam a ação coletiva 
das famílias não cooperadas que passam a en-
xergar a cooperativa como uma possibilidade 
de aumentar a renda, o que sugere a possibili-
dade de aumento do número de cooperados em 

curto prazo de tempo. 
 A não prática da queimada nos buriti-
zais (como acontece com a cultura da cana-de-
-açúcar) é uma exigência para que a coleta seja 
considerada orgânica; ou seja, há um impacto 
ambiental positivo direto. Ademais, a própria 
lógica de utilização de um recurso florestal não 
madeireiro já representa uma estratégia de uti-
lização sustentável do recurso natural buriti, o 
que não incentivando tanto a queimada como 
a possível derrubada das árvores. Esse impacto 
é importante porque há relatos que apontam a 
derrubada de árvores do buritizal no passado.

A própria manutenção do equilíbrio ecológico 

nos chamados “pântanos”, ou seja, áreas 

semi-alagadas, onde os buritis são coletados, 

já representa um impacto ambiental 

extremamente positivo.
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Biodiversidade

Rentabilidade Adequada

Conclusão
Com os resultados apresentados pelo estudo, 

nós entendemos que a Beraca está com-
prometida em garantir e promover a cadeia de 
valor sustentável para o uso dos recursos na-
turais da biodiversidade brasileira. Para isso, 
desenvolveu um modelo de negócios inovador 
baseado na gestão integrada das comunidades 
rurais extrativistas de diferentes regiões do 
Brasil. A empresa oferece oportunidades para 
o manejo sustentável da produção extrativista 
em áreas rurais remotas que apresentam bai-
xas oportunidades de trabalho. Por meio de 
um diferencial de preço pago pelos insumos 
naturais, a empresa promove um incremento 
de renda que ajuda a reduzir a pobreza e, ainda, 
produz impactos ambientais positivos.
As universidades de São Paulo e de Columbia, 
representadas por seus professores e pesquisa-
dores, puderam constatar in loco os resultados 
e os impactos positivos das atividades da em-
presa. Esses resultados, aliás, estão presentes 
em inúmeros artigos acadêmicos e publica-
ções a respeito do desenvolvimento sustentá-
vel e de suas várias dimensões. Acreditamos 
que a gestão da cadeia de valor da biodiversi-
dade brasileira promovida pela Beraca consti-
tui-se em um modelo que garante a perenida-
de e o aperfeiçoamento das três dimensões do 
conceito de sustentabilidade: o valor agregado 
do próprio negócio, a melhoria de bem-estar 
de populações rurais remotas e a preservação 
do meio ambiente. Dessa forma, entendemos 
que estamos dando vida às palavras de Go 
Brundland e garantindo, assim, o usufruto dos 
recursos naturais da biodiversidade brasileira 
para as gerações presentes e para o futuro de 
todo o planeta.

Um simples fruto, como o buriti, pode se 
transformar em fonte de desenvolvimento 

social quando integrado a uma cadeia 
produtiva realmente sustentável. Há 

no Brasil inúmeras oportunidades 
de harmonizar o cuidado com o meio 

ambiente e a prosperidade.
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