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CARTA DA EMPRESA
É cada vez mais comum vermos empresas que
levantam bandeiras de sustentabilidade e defendem
missões relacionadas com o tema - algumas vezes
genuinamente, outras nem tanto. Mas é muito raro
encontrar um produto que nasceu dessa missão, em
que a visão sustentável levou ao produto e à marca, e
não o contrário.
Juçaí é um grande exemplo desse grupo seleto.
O produto nasceu da missão de conservar juçara
e de criar um modelo de negócio que oferece as
condições para sua conservação - um ciclo virtuoso
que envolve a Mata Atlântica onde está inserida, as
comunidades locais que precisam de renda justa
e estável, e o consumidor que busca um produto
natural e nutritivo.
Por isso, o grupo BioPhilia decidiu adquirir a
marca em 2019. Também por essa razão, o ativo
mais importante de Juçaí é o nosso propósito.
Acreditamos ferventemente que sustentabilidade
legítima e rentabilidade atraente podem fazer parte
de uma mesma cadeia. Lutamos para não somente
criar essa empresa e concretizar a missão tanto da
Juçaí quanto do grupo BioPhilia, mas fazer com que
ela sirva de exemplo e inspiração para o mercado.

Essa publicação faz parte de um grupo de iniciativas
que o talentoso e dedicado time de Juçaí vem
colocando de pé. Além de uma demonstração do
nosso compromisso com o “triple bottom line”, é
também a renovação da missão que assumimos
em sermos sempre mais sustentáveis. Esperamos
que esse relato reflita isso, mas que também sirva
de sincero agradecimento aos nossos clientes e
parceiros por fazerem parte dessa jornada e nos
ajudarem a criar o ciclo virtuoso em que tanto
acreditamos – enquanto entregamos resultados
positivos como negócio para toda a cadeia de valor.
Isso só é possível porque vocês acreditam na marca e
na missão tanto quanto nós.
Esse documento também não deixa de ser um convite
à reflexão sobre o papel que a atividade comercial
pode ter no ecossistema em que atuamos – natural,
social e cultural. Sustentabilidade é uma
jornada de evolução, e sempre existe
algo que pode ser aperfeiçoado,
melhorado e otimizado.
Viva a Juçara!
Bruno Correa,
Gerente Geral
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SOS MATA ATLÂNTICA
A Mata Atlântica, bioma mais ameaçado do
país, com somente 12,4% de remanescentes, é
uma das florestas mais ricas em diversidade de
espécies da flora e da fauna do planeta. Além
disso, abriga 72% da população brasileira e
agrega uma imensidão de benefícios e serviços
essenciais para a vida das pessoas – como a
regulação do clima, a produção de água, fonte
de alimento, bem-estar, turismo e oportunidade
de negócios sustentáveis, entre outros.

A utilização do fruto do juçara, a exemplo
do Juçaí, tem se mostrado muito relevante
como exploração sustentável, garantindo a
preservação da espécie. Ao contrário, quando
é feita a extração do palmito, a árvore acaba
morrendo, pois possui um único tronco. A
extração do fruto também tem outra vantagem,
que é o grande potencial de contribuir com o
desenvolvimento de atividades que fortaleçam
as comunidades locais.

E uma das espécies mais emblemáticas da Mata
Atlântica é o palmito-juçara, que infelizmente
continua sofrendo pressão do desmatamento e
da exploração ilegal. Em razão disso, a espécie
está em perigo de extinção. O que é muito grave
para a saúde de toda a floresta, pois ela tem um
papel fundamental como fonte de alimento para
aves e mamíferos e também na dinâmica dos
processos ecológicos.

Ao olharmos para a imensa e rica biodiversidade
que encontramos na Mata Atlântica, fica
evidente o cenário de oportunidades, tanto
para a economia como para o desenvolvimento
de pesquisas, novas tecnologias e produtos.
É fundamental fortalecer o elo entre a
manutenção da biodiversidade e a sociedade,
valorizando a floresta em pé e garantindo
a proteção desse lindo bioma, que é um
Patrimônio Nacional dos brasileiros.

Sem o palmito-juçara, a Mata Atlântica
empobrece. Ele alimenta várias aves que fazem
a dispersão de sementes na floresta. Também
se beneficiam das suas sementes ou frutos
outros animais, como as cotias, antas, catetos
e muitos outros.

Márcia Hirota,
Diretora executiva da Fundação
SOS Mata Atlântica
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INSTITUTO HUMANIZE
A sustentabilidade sempre esteve no coração
do Instituto Humanize e norteia toda a nossa
caminhada, trilhada ao lado de entidades de
referência para o desenvolvimento do país.
O Humanize atua tecendo conexões em rede,
apoiando uma gestão pública efetiva, bem como
iniciativas de uso sustentável e de negócios
de impacto, incluindo o fomento de cadeias de
produtos da sociobiodiversidade, a exemplo dos
frutos da Juçara, palmeira nativa e espéciechave para conservação da Mata Atlântica.
O Humanize tem atuação em todo o país,
principalmente nos biomas Amazônia, Cerrado
e Mata Atlântica, e em territórios prioritários
na Bahia, Pará e Rio de Janeiro. Nossa
estratégia é baseada no fomento à elaboração e
implementação de Planos de Desenvolvimento
Territorial que buscam endereçar os principais
desafios e complexidades destas regiões
nas dimensões social, cultural comunitária,
econômica, empreendedora, ambiental e de
políticas públicas.
Na Mata Atlântica, destacamos projetos
voltados para o fortalecimento e a proteção de
ecossistemas marinhos na Área de Proteção
Ambiental (APA) da Baía de Paraty, Paraty-

Mirim e Saco do Mamanguá. Também investimos
no fortalecimento de cadeias produtivas
sustentáveis no extremo sul da Bahia, ação
que visa garantir a produção em larga escala
de sementes e mudas com qualidade para as
principais espécies do bioma, além de contribuir
para o aumento da produção de cacau, sendo
por vezes complementada pela criação de
abelhas sem ferrão para a produção de mel.
Essas iniciativas fazem parte do portfólio do
nosso programa Uso Sustentável, que promove
a estruturação de cadeias produtivas e que,
ao lado do programa Empreendedorismo e
Negócios de Impacto Socioambiental (NISA),
atua no investimento estratégico em nossas
cadeias prioritárias: cacau, pesca, mel e no tema
de sementes.
Temos muito a avançar na agenda do
desenvolvimento sustentável e sabemos que
é em rede que alcançaremos um ciclo virtuoso
de aprendizados e de resultados de impacto
positivo, a fim de contribuir para a superação
dos desafios do país e para a construção de uma
sociedade mais justa e inclusiva.
Georgia Pessoa,
Diretora executiva do Instituto Humanize
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QUEM SOMOS

Da plantação à venda, da colheita
à produção, tudo que a gente faz
é sustentável.
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Para além de comercializar um produto de
qualidade e altamente nutritivo, a Juçaí nasceu
com o propósito de conservação da Mata
Atlântica, um dos principais biomas brasileiros.
Por meio da proteção da palmeira-juçara, um
dos símbolos desse ecossistema, a empresa
liderou a criação de uma cadeia de valor que,
ao gerar relevância econômica à árvore em pé
com o beneficiamento do seu fruto, protege
a biodiversidade das florestas, proporciona
uma fonte de renda para as comunidades
locais e promove a saúde e o bem-estar da
sociedade. Nos últimos 5 anos, esse círculo
virtuoso contribuiu para ampliar a consciência
ambiental e social acerca dos desafios de
manter uma relação sustentável e respeitosa
com a natureza. Em 2020, fomos além: mais
do que crescer, entendemos que é essencial
que comecemos a atuar para fomentar o
crescimento de quem está ao nosso redor.

Seu palmito é muito apreciado, mas, para ser
obtido, é necessário cortar a árvore. O Juçaí usa
a polpa do fruto da juçara como principal insumo
do seu processo produtivo e, para extraí-lo,
não é preciso cortar a árvore, mantendo-a de
pé. Queremos ser reconhecidos por oferecer o
melhor da palmeira-juçara e ajudar a conservar
a floresta e o desenvolvimento social das
comunidades responsáveis pela coleta do fruto.

SAIBA MAIS SOBRE A EMPRESA AQUI

Matéria-prima principal dos nossos produtos,
o açaí pode vir de diferentes árvores, dentre
elas, a Euterpe edulis, popularmente conhecida
como palmeira-juçara, que enfrenta risco
de extinção.
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ONDE ESTAMOS
Fábrica de triagem e produção
na região de Resende (RJ)

Escritório comercial
no Rio de Janeiro (RJ)

Estados onde há extração de Juçaí
Rio de Janeiro e Espírito Santo

Estados com venda de Juçaí
Rio de Janeiro e São Paulo

Países com presença do Juçaí
Brasil, Chile e Canadá
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NOSSOS
NÚMEROS

13

+13

+20

100%

sabores e tamanhos
diferentes de sorbet
e polpa pura

empregos diretos
(50% mulheres)

+880

empregos indiretos,
aproximadamente

+ 100%
de crescimento entre
2019 e 2020

3.500

mudas e 6 milhões de
sementes disponibilizadas
para plantio em 2020

90

famílias/produtores
rurais impactados,
aproximadamente

municípios envolvidos
em RJ e ES

da área de produção
conservada em RJ e ES

23

fornecedores diretos
e 50 indiretos

76 MIL
litros de Juçaí
produzidos em 2020

8.942
juçaras conservadas
no mesmo período
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GOVERNANÇA
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A Ciano faz parte do grupo BioPhilia, que
inclui produtos como Juçaí, mas também
atividades turísticas – sempre com um
DNA de educação em sustentabilidade e
alto padrão de qualidade. A governança de
Juçaí considera os resultados financeiros
da empresa, mas também – e com o
mesmo peso – o avanço do seu objetivo
de estimular atividades de conservação.
Como toda nova organização, a
governança da Ciano/Juçaí está em
desenvolvimento, na medida em que
crescemos e construímos os processos
e reportes que vão fazer parte da
sua identidade e governança futura.
Atualmente, a estrutura enxuta da Ciano
permite que sua operação siga um
processo rápido de tomada de decisão
e parte do desafio é manter este perfil,
acompanhando o crescimento.

MISSÃO

COMO FAZEMOS NEGÓCIOS

Ser o exemplo de que é possível criar
empresas que têm rentabilidade atraente por
meio de produtos que nascem de e inspiram
soluções socioambientais, além de saudáveis
e de alta qualidade.

Como uma empresa que nasceu a partir de
uma missão de conservação e que cresceu e se
consolidou no último ano, durante a pandemia
de COVID-19, nossos princípios são definidos
por nossa origem e essência, pautados pelo
ambiente e contexto em que fazemos negócios:

VISÃO
Nos tornaremos a marca líder no segmento
de açaís orgânicos até 2023, quando seremos
referência em sustentabilidade em negócios no
Brasil; e alcançaremos rentabilidade operacional
até 2025, quando seremos reconhecidos como
a melhor marca de açaí no Brasil.

VALORES

Atuamos com propósito: somos movidos
pela vontade em combinar conservação
com rentabilidade
Temos coragem para inovar, testar
e fazer diferente
Somos eficientes: planejamos bem,
executamos rápido e de forma simples

Sustentabilidade sempre no nosso DNA

Mantemos o foco no resultado

Trabalho em equipe

Prezamos pela evolução da equipe
e pelo trabalho colaborativo

Gerar sustentabilidade de emprego
para nossos funcionários e parceiros
Nosso papel comercial não altera
nossa obrigação de educar sobre
desafios socioambientais
Atuaremos com senso de urgência
Obsessão por qualidade superior
Respeito, Ética e Transparência
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NEGÓCIOS

Da Mata Atlântica ao ponto de venda
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No processo de fabricação dos nossos sorbets,
o primeiro ator é a própria juçara silvestre e
seu fruto roxo. Nossa colheita é feita direto da
árvore, de um jeito totalmente sustentável:
33% dos frutos são deixados para garantir a
alimentação da fauna.
Esta etapa inicial é realizada por um coletor, da
própria comunidade local, que tem fortes raízes
culturais com a palmeira. Esses profissionais,
que se organizam em cooperativas, são figuras
muito importantes para o ecossistema. Vale
destacar que eles não utilizam nenhum tipo de
fertilizante sintético ou agrotóxico ao exercer
sua atividade, somente recursos naturais.
Depois do despolpamento, as polpas são levadas
para a nossa fábrica instalada no município de
Resende (RJ), região de Mata Atlântica em que
há grande incidência de palmeiras-juçara. A
escolha deste local partiu do compromisso em
assegurar a qualidade da colheita e, ao mesmo
tempo, contribuir para melhoria das condições
da região. Por não produzirmos nenhum resíduo
perigoso e nem tóxico, a nossa presença causa
baixíssimos impactos ao meio ambiente.
Na produção, todos os insumos são orgânicos
vindos de pequenos produtores ou cooperativas
orgânicas. Seguindo todas as exigências

regulatórias de saúde e segurança de
alimentos, estamos desenvolvendo um modelo
próprio para assegurar a qualidade do produto,
garantindo que esses fornecedores sigam
algumas diretrizes na colheita e preparação
das matérias-primas, de acordo com
orientações dos nossos parceiros especialistas
em sustentabilidade e nutricionistas.

PRÊMIO
JUÇARA

2

1
O coletor realiza a colheita
direto da palmeira-juçara,
deixando parte dos frutos
para a fauna local.

O fruto é beneficiado na
fábrica com insumos
orgânicos de pequenos
produtores ou
cooperativas.

Depois de finalizado, a distribuição do Juçaí
é feita por duas pequenas transportadoras e
cerca de três caminhoneiros autônomos.
Nossos produtos são comercializados em
supermercados, lojas de produtos naturais
e outros estabelecimentos que têm como
público-alvo clientes que valorizam o que
entregamos – um produto saudável, nutritivo,
de alta qualidade e sabor delicioso, mas que
também tem, na sua essência, a criação de um
ciclo virtuoso com o meio ambiente.

Em 2020, um ano operacionalmente desafiador, tivemos um
crescimento de vendas nas linhas com maior quantidade
de produto (acima de 1 litro) feitos para serem consumidos
em casa. Acreditamos que a pandemia de COVID-19 trouxe
uma preocupação maior com nutrição e saúde e as pessoas
passaram a dar mais atenção à qualidade dos alimentos.

4
O produto tem como
público-alvo clientes
que valorizam
saúde, qualidade e
sustentabilidade.

3
Os sorbets finalizados são
distribuídos aos pontos
de venda por pequenas
transportadoras e
caminhoneiros
autônomos.

Com o objetivo de
ampliar o engajamento da nossa
cadeia de valor no propósito da
sustentabilidade e de valorizar
as parcerias que viabilizam o
cumprimento da nossa missão,
lançamos o Prêmio Juçara, um
reconhecimento aos clientes
que mais venderam os nossos
sorbets ao longo do ano e, assim,
contribuíram para conservar a
palmeira-juçara. Eles receberão um
troféu que certifica a quantidade
de juçaras conservadas a partir
da quantidade de litros deJuçaí
comercializados, conforme o
cálculo a seguir:

1 palmeira = 3 quilos de polpa
3 quilos de polpa = 8,5 litros
de Juçaí

A produção de Juçaí cresceu 92%
de 2019 para 2020.
Os itens “tamanho família” (1 litro ou mais) tiveram
um crescimento de vendas de 97% no
mesmo período.

1 palmeira = 8,5 litros de
Juçaí por colheita

Em 2020, o cliente Zona Sul foi
o que mais contribuiu para a
conservação das palmeiras por
meio da venda de 18.271
litros de Juçaí, o equivalente
a 2.150 juçaras.
JUÇAÍ | MAPA DE IMPACTO SUSTENTÁVEL 2020
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TRABALHADORES
Respeito às relações socioculturais
do ciclo Juçaí
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Coletar o fruto, processado em uma
despolpadora. Tirar toneladas de sementes e
replantar. Dessa forma, mais de 800 famílias
tiram o seu sustento em estados como o Rio de
Janeiro e Espírito Santo. Quando damos valor
econômico à árvore viva, ao preservar seu fruto,
também remuneramos de forma justa o coletor,
respeitando as relações socioculturais da Mata
Atlântica, que envolvem o meio ambiente, as
espécies e a comunidade local.

estimular o trabalho em equipe), com avaliação
atividades administrativas da empresa. Nosso
conselho gestor, composto pelo Gerente Geral
simples, objetiva e de fácil compreensão (para
e gestores das áreas, compartilha do mesmo
reconhecer e estimular alinhamento de cultura).
espaço, o que contribui para tomadas de decisão
rápidas e ágeis.
Política para não discriminação

A Ciano está comprometida com o princípio de
que todas as pessoas devem ter acesso igual
RECURSOS HUMANOS
a todas as instalações, serviços e emprego
sem levar em conta as características pessoais
Visando alinhar os objetivos da empresa com
não relacionadas à capacidade, desempenho
nossos colaboradores, estamos em fase de
Além delas, cerca de 12 famílias são impactadas
ou qualificações, conforme determinado pelas
construção das nossas políticas de Recursos
pela nossa produção na fábrica em Resende.
Humanos. Elas refletirão os valores e crenças
leis aplicáveis. Por isso, proíbe a discriminação,
Os funcionários também são das comunidades
que queremos representar, tendo como base
assédio e intimidação contra qualquer pessoa
locais e recebem treinamentos em requisitos
o desenvolvimento interno e a promoção da
por causa da idade, ascendência, deficiência,
sanitários e de higiene, conforme os processos
“sustentabilidade de emprego”: desenvolver as
nacionalidade, raça, religião, gênero, orientação
recomendados pela Agência Nacional de
pessoas para que possam prover suas famílias e sexual ou afetiva, identidade de gênero,
Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Ministério
alcançar seus objetivos pessoais – seja na Ciano aparência, matrícula, filiação política, estado civil,
da Agricultura, garantindo assim a segurança
ou mesmo fora. O feedback honesto, aberto e
status financeiro ou qualquer outra característica
do alimento em escala industrial. Todos têm
imediato é importante e valorizado.
protegida por lei.
contratos de trabalho formal, de acordo
com os requisitos legais, e atuam em
Esperamos que nossos colaboradores e sócios
Apesar de ser uma empresa em formação,
ambientes adequados no que se refere
constituintes, quando e onde quer que esses
nosso quadro gestor tem experiência em
a ergonomia, segurança, vestiários,
grandes organizações, inclusive multinacionais. indivíduos estejam realizando atividades,
refeitórios, áreas de descanso, entre outros.
Por isso, mesmo tão jovem, a Ciano já começa
mantenham um ambiente livre de discriminação,
Os fornecedores de serviços locais, como
com ambições de corporações estabelecidas.
incluindo o assédio, intimidação ou retaliação.
alimentação, limpeza e lavanderia, também
Para 2021, estamos desenvolvendo um processo
recebem treinamentos específicos.
de Avaliação de Desempenho que combinará
Em nosso escritório, no Rio de Janeiro, reunimos objetivos compartilhados por toda a empresa
com metas estabelecidas para a área (para
cerca de 20 funcionários, responsáveis pelas

O ciclo de conservação da
palmeira-juçara gera cerca de

900 empregos diretos
e indiretos.
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Cultivar sem desmatar
Valorizar a floresta
A vida em simbiose com
a natureza local

Pedro Bortolotti,
o “Seu Pedro”,
empreendedor e produtor
rural em Rio Novo do Sul
(ES)

“

Por volta dos anos 2000, eu e um
grupo de agricultores começamos
a fazer a polpa da juçara em pequena
quantidade, pois não sabíamos se haveria
interesse de consumo pelas pessoas da região.
Passamos a divulgar o produto nas cidades próximas
e, em uma lanchonete na BR 101, o dono servia para
os motoristas que paravam por lá. Logo começou a fazer
sucesso e, assim, aumentamos a produção. Iniciamos
também um trabalho de conscientização dos produtores,
para que começassem a proteger a palmeira-juçara.

Inovamos quando colocamos este produto no mercado e
mostramos aos agricultores que esse fruto seria mais uma
alternativa de sobrevivência para manter o homem no campo,
sem precisar ir para as grandes cidades. Hoje, produtores
que antes colhiam cem quilos, agora colhem 20 toneladas
por ano, por causa da grande demanda e da parceria com
a Juçaí, que faz os sorbets. Juntos, contribuímos para
conservar 25 mil pés de juçara, protegendo a natureza
e aumentando nossa qualidade de vida.
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Valorizar a floresta
A relação de
proteção com
a natureza
Balarama Pimentel,
o “Balavento”, coletor da região
da Serrinha do Alambari (RJ)

“

Nasci e cresci na região da Serrinha e,
desde 2012, sou coletor de açaí. Apesar
de exercer outras atividades, ser coletor é
o meu trabalho, é o que amo fazer. Para mim,
subir nas árvores é, além de fonte de renda, uma
atividade física, que melhora a minha vida e minha
mente. Em 2019, bati meu recorde pessoal de colheita:
foram 411 quilos colhidos por dia, somente por mim, em
um mês. Ter parceria com a Juçaí é muito bom para os
coletores e acredito que ainda temos muito potencial para
desenvolver juntos. Entrar na floresta faz parte da minha
natureza e minha relação com ela é de proteção. Não só com
a palmeira, mas nós que entramos na mata temos a visão do
todo. E isso deveria ser ensinado e transmitido às pessoas
que, muitas vezes, não têm consciência do que podemos
aproveitar da natureza, com responsabilidade e cuidado.
Eu sou um exemplo disso: cresci na Serrinha, mas demorei
a descobrir que a juçara não dava só o palmito e, sim,
esse fruto mágico!
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Agregar valor
A visão sustentável
e cultural
Jorge Ferreira,
botânico

“

A utilização dos frutos da juçara,
além de uma ótima forma de manter
e disseminar a espécie, pode contribuir
para a formação de uma importante rede
de empregos, cooperativas, geração de renda
e qualidade de vida para produtores rurais. Ela é
uma planta de elegância extrema na natureza, tanto
compondo a paisagem, quanto interagindo com toda a
biodiversidade local. Fico feliz em perceber que estamos
ampliando a nossa consciência com relação à natureza
tanto pela visão sustentável, quanto pela comercial, que
se unem. Somente gerando valor agregado à polpa da
juçara é que vamos garantir que ela fique de pé. Conheço
a Juçaí desde quando foi criada e é muito bom acompanhar
seu crescimento, com sustentabilidade no DNA. Com o
crescimento da empresa e o aumento da preocupação
com uma alimentação mais saudável, os alimentos
e ingredientes regionais e sazonais têm sido mais
valorizados e despertado a curiosidade dos brasileiros.
Com o intercâmbio cultural e alimentar, é um novo
mercado que vem se abrindo. Por outro lado, isso
faz com que a empresa tenha cada vez mais
responsabilidade em sua missão.

JUÇAÍ | MAPA DE IMPACTO SUSTENTÁVEL 2020

18

MEIO AMBIENTE
Sustentabilidade é a nossa essência
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Todo o ciclo da Juçaí é sustentável: da plantação
à venda, passando pela colheita e produção.
Não poderia ser diferente, afinal, para nós,
sustentabilidade não é apenas uma visão de
mercado ou uma crença. Faz parte da nossa
essência, da nossa razão de existir.

terço das frutas intocadas na árvore para a fauna
se alimentar. Garantem, assim, o ciclo de vida
natural da floresta. Desse fruto, é extraída a
polpa e a semente é usada em novos plantios.

Nossa fábrica mantém processos próprios de
tratamento de resíduos, em conformidade com
as normas regulatórias. Melhorias contínuas
A palmeira-juçara é de extrema importância
buscam aprimorar a ecoeficiência como o
para a proteção de florestas no bioma da Mata
Atlântica e sua conservação assegura o seu papel reuso da água dentro dos processos e o
ecológico de regulação do fluxo dos mananciais, reaproveitamento térmico (da água aquecida),
que reduz o consumo de energia.
manutenção da fertilidade do solo, fixação de
carbono, proteção das encostas das serras e alta
variabilidade genética. A espécie tem importância
significativa no contexto ecológico da floresta
ENGAJAMENTO NA DÉCADA DA
ombrófila densa (florestas com vegetação
RESTAURAÇÃO DE ECOSSISTEMAS
composta por arbustos, samambaias, palmeiras, (2021-2030) DA ONU
bromélias, trepadeiras), pois desempenha
papel fundamental na composição alimentar
A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou
de herbívoros vertebrados (como tucanos,
que o período de 2021-2030 será a “Década da
sabiás, gambás, tatus, esquilos) e invertebrados, Restauração de Ecossistemas”, que tem como
podendo ser considerada como espécie-chave,
principal objetivo aumentar os esforços para
devido ao fato dos seus frutos ficarem maduros
restaurar ecossistemas degradados, criando
em uma época de escassez de alimentos.
medidas eficientes para combater a crise
Estima-se que aproximadamente 70 espécies
climática, alimentar, hídrica e da perda
da fauna se alimentem do fruto da palmeira.
de biodiversidade.

O palmito-juçara é um alimento nobre e muito
apreciado como iguaria tipicamente brasileira.
Devido ao seu grande consumo, o Brasil tornouse o maior produtor e o maior consumidor de
palmito. Atualmente, o palmito-juçara é um dos
produtos mais explorados na Mata Atlântica. A
forma atual de exploração se fundamenta na
extração ilegal. Esta situação tem contribuído
para a degradação do meio ambiente, e
apresenta-se como fator preocupante para a
sua preservação. O corte ilegal coloca em risco
não apenas a sobrevivência da espécie, mas
afeta a fauna, uma vez que suas sementes e
frutos alimentam diversos animais.
Algumas regiões no bioma têm ainda mais
destaque por serem centros de endemismo
ou corredores importantes para biodiversidade,
ainda que próximas às grandes metrópoles
que apresentam grande demanda por serviços
ambientais. Entretanto, apesar da dependência
das populações humanas pelos serviços
ambientais providos pela floresta, muitas vezes
a natureza não é vista como um ativo para o
desenvolvimento regional.

Além de conservar os cerca de 12,4% da área
Juçaí é mais que orgânico, é silvestre. A colheita A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em original de Mata Atlântica que ainda preserva
a vegetação nativa, é urgente adotar medidas
é feita diretamente da palmeira e não há o uso de biodiversidade do planeta. Sua conservação é
de restauração deste ecossistema. Estudos
fertilizantes sintéticos ou agrotóxicos no manejo fundamental para a sobrevivência de mais de
da árvore. Os coletores escalam as palmeiras e
70% da população brasileira que vive no entorno apontam que este é um dos biomas de maior
prioridade para a restauração no mundo,
retiram os cachos de frutos inteiros, deixando um desse ecossistema.

Segundo a SOS Mata Atlântica,
este bioma abrange cerca
de 15% do território nacional,
em 17 estados. É o lar de 72%
dos brasileiros e concentra
70% do PIB nacional. Dela
dependem serviços essenciais
como abastecimento de água,
regulação do clima, agricultura,
pesca, energia elétrica e turismo.
Hoje, restam apenas 12,4% da
floresta que existia originalmente.
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justamente devido à sua riqueza biológica
e seu papel estratégico para mitigar as
mudanças climáticas e prover serviços
ambientais essenciais para a economia e para
a saúde das pessoas e do planeta.
A adoção das melhores práticas de
extração do fruto da juçara e o combate
ao desmatamento do bioma da Mata
Atlântica serão sempre a razão de ser
da Juçaí. Ao fomentarmos a cadeia de
extração e uso dos frutos da palmeirajuçara, também contribuímos para a
manutenção do ecossistema da região,
oferecendo oportunidades para que
os moradores evitem a derrubada das
palmeiras para a venda do palmito ou
para o plantio de outras culturas. Todo o
estudo da área para o desenvolvimento
do plano de manejo contribui e auxilia no
fortalecimento de ações de conservação,
fomento e restauração do bioma, atreladas à
coexistência humana e ao desenvolvimento
local e regional.
Nossa atividade inclui diversas ações
socioambientais, desde o estímulo à
economia local, através da geração de renda,
incluindo o apoio ao uso sustentável do
recurso do nosso bioma, neste caso: palmitojuçara (Euterpe edulis), espécie emblemática,
endêmica e ameaçada de extinção.

ECOEFICIÊNCIA, EM 2020:

ÁGUA
77,746 m2/mês.

ENERGIA
5.246 KWh/mês*

Reutilização aproximada
de 75% do consumo
de água para irrigação
da floresta.

* O quadro de energia é compartilhado com toda a propriedade,
sendo uma casa de aluguel esporádico e uma residência
unifamiliar com 6 moradores

Para cada 2 quilos de fruto de Juçara coletado
= aproximadamente um litro de polpa e 1,5
quilo de sementes viáveis para o plantio.

1 quilo de sementes =
900 a 1000 sementes, em média.

PARCERIA COM EURECICLO
Enquanto desenvolvemos e
encontramos uma solução estável
100% sustentável para nossa escala
de produção e resistente à logística de
congelados, por meio da nossa parceria
com a empresa Eureciclo garantimos
a nossa compensação ambiental
devolvendo ao ciclo produtivo o dobro

da quantidade de plástico e papelão
que geramos em nossa produção.
Além de darmos a destinação correta a
esses resíduos, que são enviados para
cooperativas de reciclagem, também
realizamos investimentos na cadeia de
forma a neutralizar duas vezes mais o
nosso impacto ambiental.

RESÍDUOS DESTINADOS PARA A EURECICLO EM 2019
EMBALAGENS PRIMÁRIAS (PLÁSTICO)

EMBALAGENS SECUNDÁRIAS (PAPELÃO)

53412 potes e tampas de 200 ml = 1,068 t

4451 embalagens de transporte 200 ml = 1,112 t

14742 potes e tampas de 1000 ml = 0,884 t

2457 embalagens de transporte 1000 ml = 0,859 t

1388 baldes e tampas de 7000 ml = 0,319 t

TOTAL: 2,271 t

TOTAL: 1,971 t

Em nossa colheita, preservamos 33% dos
frutos de cada palmeira, garantindo o alimento
dos animais e manutenção do ciclo.

Estima-se que aproximadamente 70 espécies
da fauna se alimentem do fruto da palmeira:
pássaros, roedores, macacos, tucanos, sabiás,
periquitos, maritacas, jacus, jacutingas, porcos
do mato, tatus, capivaras, por exemplo.
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CLIENTES

Saúde e bem-estar da sociedade
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Nossa estratégia de comunicação com os
consumidores da Juçaí é baseada em dois
benefícios funcionais principais: nutrição
e sustentabilidade. Nossos canais de
relacionamento são nosso site, através de um
formulário de contato, e nossas redes sociais.

NUTRIÇÃO
Todos os ingredientes e nutrientes do Juçaí
fazem muito bem à saúde.

A polpa é feita a partir dos frutos da
palmeira-juçara que podem ter até 4 vezes
mais antioxidantes quando comparados ao
O principal objetivo é engajar nossos
potenciais consumidores e ampliar a consciência açaí tradicional. É rica em minerais,
ambiental e social, por meio de conteúdos sobre especialmente em ferro. Os sorbets, além da
polpa orgânica de juçara, são produzidos com
sustentabilidade, nutrição, vida saudável e
frutas de verdade ricas em vitaminas, além de
alimentação orgânica.
ingredientes 100% vegetais, que agregam valor
Fazemos um acompanhamento próximo do
ao produto, tornando-o nutritivo e completo.
desempenho da marca nas redes, interagindo
Nossa proposta de valor para os nossos
com nossos seguidores e nos mantendo
consumidores é oferecer um alimento
informados sobre as conversas online que
cercam o universo da Juçaí, para participarmos altamente nutritivo e saboroso, que contribui
para o bem-estar e a qualidade de vida, e ainda
desse diálogo.
ajuda a preservar o meio ambiente, criando uma
Também faz parte da nossa estratégia o
cadeia saudável e sustentável.
relacionamento com influenciadores. Além da
produção de conteúdo para as redes sociais,
eles carregam o potencial de ampliar o alcance
6,1 mil
11,9 mil
do discurso da marca e dos produtos. Ao
seguidores
seguidores
mapearmos os influenciadores para possíveis
parcerias, analisamos, além da base de
315
seguidores, a afinidade que eles têm com
seguidores
os nossos valores.
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O fruto da
palmeira-juçara tem: + 51% de ferro

+ 31% de potássio

Até 4x mais antocianinas
que o açaí tradicional

Juçaí é feito com inhame, que
favorece a cremosidade, além de ter
inúmeras vantagens antitérmicas e
anti-inflamatórias. Todo o inhame
usado na produção vem de
cooperativas, pequenos produtores
rurais e da agricultura familiar.

Benefícios nutricionais da nossa linha de sorbets:
Banana*:
rica em potássio
Cambuci:
é rico em vitamina C e
fonte de antioxidantes
Guaraná:
rico em cafeína, auxilia
na disposição e energia

Maracujá:
rico em vitamina C
Polpa pura de Juçaí:
rica em antioxidantes
*Juçaí Banana também está
disponível na versão zero adição
de açúcares, que não é orgânica.
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COMUNIDADES
Ampliando impactos positivos do
ciclo Juçaí
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O engajamento de Juçaí com as comunidades
no entorno das suas operações se dá por meio
de ações que estimulam o desenvolvimento
social e a conservação ambiental. Acreditamos
em todo valor agregado que a sustentabilidade
proporciona para nossa atividade. Se antes as
famílias precisavam derrubar a palmeira-juçara
para garantir o seu sustento, hoje elas atuam em
parceria com a floresta, tendo plena consciência
da importância de mantê-la em pé.
Além disso, nosso entendimento é de que
a educação ambiental deve ser estimulada
desde a infância e, por isso, até o fim de 2019,
recebemos 4 visitas escolares com cerca de 170
alunos, com objetivo de realizar oficinas sobre
desenvolvimento sustentável e apresentar o
ciclo da juçara e a transformação do fruto no
sorbet. Com a pandemia de COVID-19, esse
projeto foi suspenso, mas a intenção é que
ele seja reestruturado, de acordo com novos
protocolos sanitários, e retomado em breve.

Sistema B

Instituto Humanize

Somos orgulhosos membros do Sistema B,
um movimento global que busca redefinir
o conceito de sucesso nos negócios e
identificar empresas que utilizem seu poder
de mercado para solucionar algum tema social
e ambiental. Quem busca ser uma empresa B
Corp, une o lucro à preocupação com o bemestar da sociedade e do meio ambiente. Essa
certificação reflete o compromisso da empresa
com rigorosos padrões sociais, ambientais e
de transparência.

O Humanize atua tecendo conexões em rede,
apoiando uma gestão pública efetiva, bem como
iniciativas de uso sustentável e de negócios
de impacto, incluindo o fomento de cadeias de
produtos da sociobiodiversidade, a exemplo
dos frutos da Juçara (Euterpe edulis), palmeira
nativa e espécie-chave para conservação da
Mata Atlântica.

B Corp Climate Collective

A Juçaí patrocina as Arenas Unimed Lagoa e
Aterro, no Rio de Janeiro (RJ). A proposta
do projeto, que ocupa os espaços públicos
da cidade com conteúdo gratuito de lazer,
educação, cultura, sustentabilidade e práticas
esportivas para toda a população, tem total
sinergia com a nossa missão. A parceria
começou no início de 2020 e foi impactada
pela pandemia de COVID-19, já que as arenas
ficaram fechadas. Desde agosto deste mesmo
ano, com a reabertura dos espaços, temos
ampliado a presença de nossa marca em ações
como a construção de um box de crossfit e a
distribuição de produtos após os treinos.

A Juçaí faz parte do grupo de 800 empresas
B Corp que trabalham juntas para tomar
medidas sobre a emergência climática. O grupo
trabalha para identificar etapas concretas para
acelerar a mitigação dos impactos climáticos
e atua por meio de colaboração intersetorial e
defesa pública.
SOS Mata Atlântica

CERTIFICAÇÕES E PARCERIAS
A empresa é comprometida a sempre
incrementar a cadeia de valor e a desenvolver
ações sustentáveis por meio de parcerias e
certificações como:

A SOS Mata Atlântica auxilia no conhecimento
sobre a espécie, no levantamento de dados
ambientais e das possíveis novas áreas para plantio
e desenvolvimento do negócio, na validação das
informações e apresentação de parceiros.

PATROCÍNIOS
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Os Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável
Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), estabelecidos pela ONU, são um apelo
global para a proteção do planeta. Eles propõem
metas socioambientais a serem atingidas até
o ano de 2030, em um esforço conjunto de
governos, instituições públicas, empresas
privadas, ONGs, universidades e sociedade civil.
A Juçaí, por meio de sua cadeia de valor, gera
impacto positivo nas comunidades em que
atua ao criar emprego e renda compartilhada,
promover projetos sociais, estabelecer
parcerias duradouras, contribuir para a
preservação e restauração do ecossistema da
Mata Atlântica, além de ter, como produto final,
um alimento nutritivo.
Priorizamos alguns ODS na nossa narrativa,
pois são aqueles que estão mais alinhados
ao propósito e ao impacto positivo da Juçaí.
Eles foram detalhados ao longo deste Mapa de
Impacto Sustentável.

• Parceria com ONGs e instituições
ligadas ao tema
• Patrocínio a projetos para
promoção de educação ambiental

• Contratação de mão de
obra e fornecedores locais
• Remuneração justa e
igualitária
• Parcerias com
cooperativas de
coletores
• Colheita do fruto
silvestre, com preservação
de 33% para fauna local
• Replantio de sementes de
palmeira-juçara
• Conservação da palmeira-juçara de pé
• Produto nutritivo produzido com
alimentos orgânicos

• Gestão sustentável da
colheita do juçaí
• Conservação e recuperação da
Mata Atlântica com a conservação
da árvore e replantio
• Proteção da fauna local com a
preservação de parte do fruto na
árvore, garantindo sua
alimentação

• Conservação da palmeira-juçara e
da biodiversidade da Mata Atlântica

• Promoção da educação ambiental
em toda a cadeia de valor

• Produção sem o uso de
agrotóxicos ou fertilizantes

• Reuso de água e gestão
eficiente de energia na produção
• Parceria para reciclagem de
plástico e papelão residuais
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