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1. Introdução

Este documento é uma versão resumida da concepção básica do projeto
Negócios Sustentáveis, a ser desenvolvido na Secretaria de Coordenação da
Amazônia (SCA/MMA), no âmbito do Programa Piloto para Proteção das Florestas
Tropicais do Brasil (PPG7), com recursos provenientes do Reino dos Países Baixos,
do Rain Forest Trust Fund (RFT) e de contrapartida nacional.
O projeto Negócios Sustentáveis buscará enfocar, mais detidamente, a
viabilidade econômica, a gestão da produção e a comercialização de produtos
oriundos de iniciativas produtivas do setor ambiental.
Experiências de uso sustentável vêm sendo testadas e implantadas na
reqiao Amazônica com o incentivo e financiamento
de programas e projetos
geralmente oriundos da esfera ambiental. Essas iniciativas empreendem atividades de
cunho produtivo com o objetivo de contribuir para a conservação dos recursos naturais
e propiciar a geração de renda nas florestas tropicais. Geralmente são realizadas por
entidades não governamentais e comunidades tradicionais da região. No entanto,
atuam numa escala considerada pequena para o tamanho e os problemas da região.
A divulgação e disseminação dessas experiências não ocorrem na mesma velocidade
das atividades que implicam degradação ambiental.
Concebido sob a perspectiva de permitir a interação entre os projetos da
Secretaria de Coordenação da Amazônia e do Programa Piloto, bem como de outros
relacionados ao desenvolvimento de experiências sustentáveis no país e, em especial,
na Amazônia e na Mata Atlântica, o projeto Negócios Sustentáveis pretende reforçar e
apoiar a capacidade dos projetos em suas iniciativas, enfocando, prioritariamente, a
viabilidade econômica dos empreendimentos,
embora as dimensões ambiental e
social envolvidas também devam receber a atenção necessária.
O projeto pretende ainda apoiar a formulação de políticas coerentes com a
conservação ambiental e o desenvolvimento e oferecer subsídios técnicos para a
eficiência empresarial dos segmentos produtivos ou de projetos de produção
sustentável. O seu foco principal de atuação reside no aspecto econômico dos
empreendimentos já apoiados por fontes de financiamento com atuação na Amazônia.

2. Justificativa

Em geral, projetos sustentáveis em florestas tropicais têm como objetivo a
promoção de novas formas de uso dos recursos naturais. O crescimento e o sucesso
econômico destes projetos é essencial para qualquer estratégia direcionada à
conservação da cobertura florestal. Geralmente, essas iniciativas estão sendo
conduzidas com entusiasmo por comunidades rurais, com o apoio de organizações
não governamentais locais. Entretanto, essas iniciativas vem sendo conduzidas sem
os conhecimentos e as habilidades essenciais relacionados com a tecnologia de
produção, administração de negócios, oportunidade das linhas de crédito, assim como,
de acesso ao mercado para os seus produtos.
Problemas relativos à comercialização, embora já estivessem presentes
nesses projeto, nem sempre não contaram com as condições suficientes para serem
melhor tratados por elas.
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Por outro lado, vem se tornando evidente que parte dos problemas do
empreendimento não necessariamente se restringe-se à venda dos produtos. Tem

origem na organização, na gestão e na capacidade técnica em todo o processo
produtivo. A identificação da comercialização como o principal problema a ser
enfrentado resulta, em parte, do fato de que é na venda dos produtos, ou o acesso a
mercados, que se evidenciam os demais problemas, tais como falta de capacitação
técnica e gerencial, técnicas de beneficiamento e armazenagem, características dos
produtos ofertados, transporte e marketing.
Deficiências no tratamento e na abordagem dos aspectos da produção,
beneficiamento e comercialização geram um risco significativo para o sucesso dos
empreendimentos. Essas deficiências podem comprometer o efeito positivo dos
recursos alocadas na busca do desenvolvimento sustentável.
Por outro lado, há no interior das iniciativas de uso sustentável dos
recursos naturais na Amazônia a vontade necessária para enfrentar tais problemas.
Nas iniciativas apontadas, fica evidente a necessidade de ampliar a capacidade
empresarial de seus executores, sem a qual qualquer negócio ou iniciativa produtiva
torna-se frágil.
Nem sempre o principal problema reside no acesso a recursos: sem
capacidade empresarial, a disponibilidade de recurso, em vez de se constituir como
vantagem, pode, ao contrário, vir a se tornar um problema, e gerar desencontros e
conflitos no interior das comunidades e dos demais envolvidos.
Nesse contexto, o projeto Negócios Sustentáveis deverá se constituir num
instrumentos com capacidade suficiente para superar uma lacuna identificada pelos
projetos em curso, que é tornar os empreendimentos sob o ponto de vista da
realização de negócios, que visem a auto-sustentação dos empreendimentos no
médio e longo prazo.
3. Problemas Identificados
Os problemas relacionados ao processo comercial dos projetos podem ser
agrupados em: capacidades específicas não desenvolvidas, ausência de fluxo de
informações relacionadas aos negócios, planejamento dos empreendimentos e
políticas de incentivo à produção sustentável.
Falta de capacidade empresarial, técnica e gerencial. Os projetos
desenvolvidos até o presente têm demonstrado que os executores necessitam de
orientação e apoio para a gestão eficiente do processo produtivo e das operações
comerciais. Estas, por sua vez, seguem uma lógica distinta e requerem habilidades
específicas nem sempre localizadas no interior das entidades executaras.
As organizações dos executores (associações, cooperativas e entidades
não governamentais) precisam de estratégias capazes de habilitá-las para uma
administração dos empreendimentos comerciais, ou, então, apoiá-las na identificação
de parceiros aptos a realizar essa tarefa.
Outra deficiência refere-se à assistência técnica qualificada e adaptada
aos processos produtivos e comerciais dos projetos. Sem um corpo de pessoal
profissionalizado e integrado aos processos, com assessoria permanente, as
iniciativas tendem ao fracasso no momento posterior ao término do financiamento. A
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negligência a esse aspecto implica riscos
econômica e mesmo política dos projetos.

para o alcance

da sustentabilidade

Boas idéias nem sempre encontram factibilidade
exatamente
pela
ausência de investimentos em pessoal. Embora entusiasmo e iniciativa (proatividade)
sejam importantes, não são suficientes para enfrentar as operações de mercado. O
planejamento das atividades, a organização da produção, o estudo do mercado e das
opções de investimento disponíveis, os custos de oportunidade, as técnicas e as
tecnologias necessárias e disponíveis são atividades que dependem de investimento
em pessoal. Muitos dos problemas enfrentados na realização dos empreendimentos
poderiam ser resolvidos localmente, caso houvesse pessoal habilitado.

Informações limitadas sobre os segmentos produtivos, a cadeia
produtiva, o mercado e outras. Outro problema identificado diz respeito à falta de
informações sobre os mercados, os produtos, os consumidores e outras informações
de apoio a produtores e consumidores. A informação configura-se como uma
demanda bastante salientada pelos executores dos projetos, como diferencial capaz ·
de permitir o acesso a mercados de maneira mais planejada e segura. Adicionalmente
há uma deficiência enorme na informação sobre alternativas tecnológicas de
produção, armazenamento e beneficiamento. Esta falta de transparência resulta em
prejuízos aos projetos, porque não se aproveita o conhecimento adquirido com os
"erros dos outros".
Planejamento estratégico. Uma das razões principais do insucesso de
muitas iniciativas são erros gerados na fase de planejamento das atividades. O que
realmente deve ser feito, que produtos devem ser trabalhados, que mercado é mais
conveniente atingir, que tecnologia e técnicas são imprescindíveis e se estão
apropriadas, o custo de oportunidade da iniciativa e outras questões nem sempre
recebem a atenção devida. As potencialidades do mercado, os tipos de transformação,
a sazonalidade da produção, a viabilidade técnica e o dimensionamento e a escala
adequada das obras infraestruturais, o valor a ser acrescentado aos produtos e a
disponibilidade de mão de obra qualificada são apenas algumas das questões que
devem ser equacionadas antes de se aventurar num empreendimento produtivo. A
realização de um plano de negócio também é importante, embora deva ser
considerado como parte de um processo de planejamento mais amplo. Na fase de
planejamento, devem ser analisadas também as possibilidades de identificar parceiros
comerciais, as possibilidades no mercado local e regional, a disponibilidade da
"matéria-prima", o capital a ser empregado, a sua taxa de remuneração e o capital de
giro requerido.
Incentivos e políticas. Enquanto iniciativas produtivas que favorecem o
desmatamento na região recebem, às vezes, apoio governamental, creditícios e infraestrutural, as experiências de uso sustentável concorrem desigualmente no mercado,
porque o custo incremental da adequação aos critérios da sustentabilidade ambiental
e social nem sempre são absorvidos pelo mercado, gerando uma distorção na
composição do custos da produção. Não se considera também os serviços ambientais
prestados pela conservação ambiental dos investimentos. Por outro lado, os fundos
convecionais de investimento existentes ainda não incorporam critérios ambientais no
financiamento dos empreendimentos beneficiados.
Algumas barreiras para o alcance da sustentabilidade econômica das
iniciativas referem-se a questões que não têm como ser superadas apenas pelas
unidades produtivas e pelo esforço de seus dirigentes, carecendo de atuação dos
setores públicos voltada a alicerçar uma economia de base sustentável. Entre esses,
especial destaque deve ser dado à falta de pesquisa e tecnologia apropriada ao uso
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sustentável dos recursos naturais, com ênfase para a biodiversidade; a necessidade
de empreender estratégias de marketing dos produtos do uso sustentável; e a
escassez de recursos creditícios e financeiros.
Quanto à pesquisa e tecnologia, embora as universidades e os centros de
pesquisas na Amazônia estejam empreendendo esforços para compreender e
aproveitar sustentavelmente alguns dos recursos naturais disponíveis, é pequena a
interação entre estes e as iniciativas produtivas da esfera ambiental. A parceria entre
aquelas instituições e os projetos é importante para dinamizar o conhecimento sobre
as potencialidades da região e favorecer a geração de renda por meio de atividades
menos impactantes ambientalmente. É desejável também que, por parte do poder
público, seja estimulada a parceria entre iniciativas produtivas sustentáveis e os
institutos de pesquisa e tecnologia, utilizando-se, para tanto, de seus instrumentos de
fomento e indução.

No que se refere ao marketing dos produtos, tratam-se de operações
bastante onerosas e dificilmente poderão ser objetivo exclusivo de alguma iniciativa
isoladamente. Embora o nome "amazônia" possa se constituir como uma marca,
capaz de mobilizar consumidores, especialmente aqueles interessados em aglutinarse a causas sociais e ambientais, são tímidas as iniciativas de explorar essa marca
para os projetos produtivos e ambientais no país. No mercado regional, os produtos
são relativamente conhecidos. Mas, para mercados mais amplos e exigentes, convém
vincular o diferencial dos empreendimentos sustentáveis, que é a sua vinculação à
questão ambiental e social, em amplas campanhas de marketing dos produtos, com o
intuito de explorar nichos de mercados especializados. A identificação de
oportunidades de massificação do consumo nos mercados locais também pode gerar
negócios de forte impacto nas economias regionais. Para melhor explorar essas
possibilidades, há a necessidade de apoio público, por meio da realização de peças
publicitárias, "merchandising" e outras campanhas.
Quanto à assistência técnica pública, constata-se que esta ainda é limitada
para orientar iniciativas produtivas sustentáveis, o que prejudica as possibilidade de
elaboração e teste de índices técnicos produtivos para estas iniciativas. O mesmo se
aplica para o sistema de crédito convencional que não está preparado, internamente,
para poder emprestar recursos a projetos "não convencionais".
Enquanto as políticas não contemplarem empreendimentos de uso
sustentável, estes irão depender de fontes de recursos escassas e não permanentes,
comprometendo a sua sustentabilidade no futuro.
4. Objetivo Geral
Promover e apoiar a realização de negócios baseados no uso sustentável
da biodiversidade, com vistas a contribuir para o alcance da viabilidade econômica das
iniciativas e o fortalecimento de políticas públicas pertinentes.
5. Objetivos Específicos
1. Melhorar a eficiência empresarial, técnica e gerencial dos proponentes
de iniciativas sustentáveis para a realização de negócios com fins
comerciais.
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2.

Promover suporte técnico e financeiro para realizar de negócios que
sejam sustentáveis no médio e longo prazo, estimulando a formação de
parcerias comerciais;

3.

Criar e estimular fluxos de informações relevantes sobre a produção,
os produtos e o mercado dos produtos e parceiros comerciais;

4.

Propor e estimular a criação ou adaptação de instrumentos públicos
(assistência técnica, crédito, pesquisa e outros) para o apoio a
iniciativas de uso sustentável da biodiversidade.

6. Componentes

e Atividades

Previstas

6.1. Capacitação

empresarial,

técnica e gerencial

Este componente estará voltado a ampliar a capacitação em eficiência
empresarial, técnica e gerencial dos executores de iniciativas produtivas sustentáveis.
Num primeiro momento, deverão ser selecionados os responsáveis pelas iniciativas
(liderança, técnicos ou outros), de acordo com critérios a ser definidos, para a
realização de oficinas enfocando eficiência empresarial,
capacidade
técnicooperacional, marketing, gerência e administração de negócios adaptados à realidade

amazônica.
Essa capacitação, no entanto, deverá ser parte de um processo amplo
voltado para a gestão de negócios baseados no uso sustentável, o que implica
adequação a público e a produtos potenciais. O objetivo é propor opções de
planejamento da gestão dos seus negócios, considerando questões que nem sempre
podem ser analisadas no decorrer do processo produtivo, como aspectos de
administração de pequenos negócios, legislação e tributação, tratamento do "cliente" e
transação comercial. Espera-se que como resultado dessas atividades os participantes
estejam em condições de melhorar suas estratégias empresariais.
Para esse componente, é desejável contar com a participação de
instituições com experiência em capacitação orientada para a consecução de
negócios, no que se refere a gestão empresarial, feitura de planejamento estratégico e
planos de negócios, e na capacitação de lideranças e técnicos comunitários de
pequenos empreendimentos.
6.2. Componente Promoção de Negócios
Este componente irá oferecer o suporte técnico e financeiro para a
realização dos negócios sustentáveis.
Entende-se por promoção de negocios o apoio ao planejamento
estratégico dos empreendimentos, a análise sobre as possibilidades de inserção dos
produtos nos mercados regionais, nacional ou internacional, a capacitação específica
dos envolvidos quanto ao processo produtivo e comercial, a identificação de possíveis
parceiros comerciais privados ou públicos, identificação de fundos disponíveis para a
tomada de crédito e ou financiamento, promoção de produtos estratégicos e a
articulação com a iniciativa privada.
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O projeto pretende a concentrar-se em linhas produtivas que demostrem o
maior potencial comercial e de referência na região da Amazônia. O foco, porém, será
no executor, em vez de no produto isoladamente.
Espera-se que por meio deste componente sejam testadas 4 abordagens
de natureza diferentes que dependem das caraterísticas específicas da linha
produtiva.
a) Verticalização. Na Amazônia, existem diversas experiências voltadas
a permitir que a própria organização e ou comunidade realize toda a cadeia produtiva,
desde a produção/extração até a comercialização dos produtos. Para determinados
produtos, localidades e instituições, essa parece ser uma estratégia com certa
eficiência de mercado, mesmo se considerando os seus custos e riscos. O objetivo é
agregar valor ao trabalho realizado pelos executores, o que favorece a continuidade
da comunidade em sua região. Em vez de realizar a venda da matéria prima simples,
busca-se realizar processos de beneficiamento dos produtos, eliminando, portanto, os
intermediários. Quanto mais trabalho agregado, maior deve ser o valor do produto a
ser recebido pelos executores.

No entanto, essa abordagem carece de algum apoio no que se refere a
identificação de oportunidades, exploração sobre qual o melhor mercado aos produtos
da Amazônia, tanto no mercado local, quanto nacional (neste caso, a exemplo do açaí
consumido na região Sudeste) e encontrar parcerias para a realização de negócios.
b) Diversificação (horizontalização) da produção. Nem sempre a
estratégia da verticalização é a mais apropriada para os objetivos da comunidade, em
função da falta de infra-estrutura e da necessidade de realizar um gerenciamento
complexo, que às vezes ultrapassa a capacidade dos dirigentes. A opção pela
diversificação, isto é, a introdução de vários produtos no portifólio comercial do
executor pode significar muitas vezes um ganho maior que aquele proveniente da
verticalização do processo produtivo. No entanto, esta estratégia requer a promoção
de parcerias com órgãos públicos, outros projetos e agências de financiamento para
melhorar a infra-estrutura de armazenamento, coleta e transporte, que representam
fatores essenciais para o sucesso na comercialização.
Atualmente, a quantidade dos produtos que contam com compradores no
mercado nacional é limitada. Fará parte das atividades do projeto identificar, quando
possível, nichos de mercado que possibilitem a introdução de outros produtos
agroextrativistas. A promoção dos novos negócios junto a empresas privadas será
relevante. É objetivo também explorar melhor as alternativas disponíveis no mercado
regional, aproveitando a demanda local existente.
c) Vinculação comunidade e setor privado. Uma colaboração
empresarial direta com o setor privado pode ser vantajosa para os projetos executados
por comunidades ou entidades não governamentais. Existe uma procura de produtos
da Amazônia, cujo ponto de vista ambiental está conduzindo ao estabelecimento de
relações empresariais entre as comunidades e empresas privadas. No entanto, as
empresas às vezes não conseguem entender as dinâmicas que incidem no
desenvolvimento dos projetos na região Amazônica, tais como as falhas de
comunicação, as dificuldades de transportes, as sazonalidades e a falta de
fornecimento. Essas empresas chegam, nessa fase, a desistir das iniciativas
planejadas.
Para uma cooperação entre comunidades e empresas há que ficar claro,
para ambas as partes, quais os objetivos das iniciativas no longo prazo (esforços de
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P&D e organização comunitária são processos demorados), a fim de garantir
benefícios tanto para as comunidades locais como para o operador privado. O projeto
poderá, em determinados casos, ser o instrumento para intermediar e promover tais
iniciativas. Por outro lado, o projeto deve evitar o risco de se criar laços de
dependência da comunidade o que implicaria prejuízos para a estratégia de
sustentabilidade.
A identificação das linhas estratégicas de atuação, a partir das atividades
de pré-investimento, será importante para que o projeto promova, junto a federações
empresariais, feiras e exposições, agências de financiamento públicas e privadas,
nacionais e contatos pessoais parcerias para a realização de iniciativas produtivas
sustentáveis.
d) Assessoria especializada. Em alguns casos, o assessoramento

especializado de um profissional pode trazer boas vantagens na produção,
beneficiamento e comercialização dos produtos. O exemplo do profissional de "design"
é ilustrativo. Ele pode propiciar um aumento considerável no resultado final de certos
produtos, uma vez que permite melhorar o aspecto visual da mercadoria a ser
ofertada, tornando-a mais atrativa comercialmente.
6.3 Componente Políticas Públicas
O objetivo deste componente é contribuir para que sejam delineadas e
implementadas estratégias de fortalecimento da produção e comercialização de
produtos oriundos do uso sustentável, em especial os produtos florestais,
agroextrativos, da piscicultura, da apicultura e meliponicultura e do artesanato.
Buscará desenvolver ações em prol da promoção de políticas públicas que estimulem
o uso sustentável dos recursos naturais, como sugestões para o aperfeiçoamento da
legislação e das normas legais pertinentes, o acesso ao crédito oficial e a assistência
técnica apropriada, a divulgação e a certificação de origem dos produtos da Amazônia.
Realizará estudos estratégicos sobre o mercado dos produtos da
Amazônia, alternativas de desenvolvimento regional, análise das possibilidades de
financiamento nas agências públicas e privadas, identificação de instituições
interessadas em parcerias para iniciativas sustentáveis, seminários de intercâmbio
entre iniciativas apoiadas e outras, oficinas para a elaboração de coeficientes técnicos,
com vistas a apoiar o sistema de crédito e assistência técnica no atendimento a
projetos produtivos sustentáveis.
Quanto aos aspectos legais e normativos. Há casos em que o problema
principal não está na falta de demanda aos produtos, e sim no volume de burocracia
necessária para a realização das transações comerciais de produtos oriundos da
floresta, prejudicando a viabilidade dos pequenos sistemas produtivos familiares. A
falta de transparência e informações também afasta o investidor privado e o sistema
bancário, de forma mais efetiva.
A legislação para a comercialização dos produtos (registros, impostos,
autorizações, limitações, etc.) não favorece os pequenos produtores ou extrativistas.
Além disso, o seu excesso favorece a economia clandestina. Neste sentido, espera-se
que Projeto Negócios Sustentáveis analise os entraves e sugira passos para melhorar
esses aspectos legais e normativos.
Quanto ao acesso ao crédito oficial e à assistência técnica. Mesmo
havendo, atualmente, o crédito para parte dos agroextrativistas e agricultores
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familiares, por meio das linhas do Prodex e do "FNOzinho", as agências de crédito
ainda não conseguem atender a demanda de financiamentos integrado para a cadeia
produtiva de determinados produtos. Apenas a parte da produção e, parcialmente, o
beneficiamento estão sendo atendidos pelas agências. Por isso, o Projeto Negócios
Sustentáveis prevê participação na elaboração de modelos mais integrados que
considerem investimentos em infra-estrutura, capacitação específica dos executores e
assistência técnica permanente.
Cabe ressaltar que atualmente a assistência técnica oficial não está
adaptada para o atendimento das demandas de projetos de uso sustentável dos
recursos naturais. O Projeto deve estimular e promover mecanismos para interação
entre as instituições de assistência técnica e as iniciativas sustentáveis, por meio da
realização de cursos de capacitação, seminários, intercâmbio etc.
Certificação de origem. Embora o mercado para produtos certificados
não esteja completamente estruturado, convém considerar, no escopo do projeto, as
iniciativas nacionais e internacionais de certificação, com vistas a estimular o
enquadramento dos produtos sustentáveis em padrões aceitáveis na certificação, pelo
menos no caso da certificação de origem. No Brasil, o comitê do IFC priorizou o
processo para a certificação da madeira de terra firme. No entanto, este atualmente
vem se esforçando para ampliar a certificação para outros produtos florestais e outras
regiões, como as várzeas e os cerrados. Na Bolívia, já existe o processo de
certificação da Castanha-do-brasil.
Embora a certificação implique investimentos
consideráveis, é salutar considerar a experiência de certificação de origem iniciada
pelo projeto Resex. O projeto deverá estimular o debate a esse respeito.
Quanto à troca e fluxo de informações. O projeto também deverá ser um
instrumento para a disseminação e análise de informações, favorecendo a troca de
experiências, diminuindo a sobreposição de atividades, evitando erros passados e
aprimorando conhecimentos sobre os produtos, os produtores e o mercado. A criação
de um sistema de informação será importante para dar visibilidade ao que já é
executado pelas entidades na região Amazônica e analisar as oportunidades com
base nas lições aprendidas nos projetos em curso.

Quanto à articulação com os pólos regionais ou temáticos. Durante os
últimos anos de execução de iniciativas, como as do PDA, do SPRN e de outras áreas
de governo, foram sendo formados alguns "pólos" potenciais de desenvolvimento
regional sustentável. Analisando os resultados alcançados nas regiões em que estão
instalados, os impactos econômicos podem ser ampliados por meio de uma melhor
articulação e planejamento, utilizando-se de maneira mais eficiente e integrada os
recursos disponíveis, e potencializando novas fontes de financiamento. É importante
que o projeto estabeleça interação com esses pólos, primando-se pelo alcance da
viabilidade econômica dos empreendimentos apoiados, de modo a estimular a
formulação de alternativas para o desenvolvimento regional.
Interação e coordenação de projetos de uso sustentável. Nos últimos
anos, foram surgindo várias iniciativas que atuam para o melhoramento do uso e da
comercialização dos produtos da Amazônia. O projeto Negócios Sustentáveis deverá
permitir a integração entre estas iniciativas, criando a sinergia necessária para fazer
frente aos problemas verificados pelas iniciativas produtivas na região.
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7. Sustentabilidade

do Projeto

Os recursos previstos para o projeto são insuficientes para atender a um
número expressivo de demandas e empreendimentos. Contudo, espera-se que, no
decorrer de sua execução, novos investimentos sejam atraídos, seja no interior do
Programa Piloto e do governo, seja noutras fontes de financiamento, inclusive através
da iniciativa privada.
O projeto está direcionado para garantir a sustentabilidade econômica das
iniciativas locais que receberem o seu apoio. Para o desenvolvimento sustentável na
região da Amazônia, é fundamental que tais iniciativas alcancem o sucesso
econômico, tendo em vista o caráter piloto e demonstrativo dos projetos do PPG7 e o
grau de desflorestamento verificado na região. Neste sentido, a sustentabilidade do
projeto será realizada à medida que suas iniciativas apoiadas também tenham
sustentação econômica, o que depende de investimento em capacitação, assistência
técnica, e suporte governamental.
Cabe considerar, todavia, que a sustentação econômica não é
completamente alcançada em pouco tempo de execução, pois envolve tanto um
processo de aprendizado quanto o desenvolvimento de atividades que realmente
tenham lastro econômico duradouro. É necessário um tempo relativamente longo para
chegar a tal situação, como demonstra as experiências no âmbito do PDA. Por isso,
como estratégia de execução, o Projeto deverá investir em iniciativas que já estejam
em curso, evitando-se também a pulverização dos recursos, e que não contam com
condições suficientes de remunerar seus investimentos de maneira permanente.
O projeto deverá ainda, com vistas a garantir a sustentabilidade
institucional dos empreendimento, frisar as oportunidades permitidas pela integração
das atividades das instituições públicas e privadas para a promoção do
desenvolvimento sustentável.

8. Duração
O Projeto terá a duração de 4 anos, período no qual serão realizadas
atividades de capacitação, promoção de negócios e articulação de políticas.
9. Partes Interessadas no Projeto
Os grupos com interesse pelo projeto podem ser representados pelo
conjunto de executores de outras iniciativas já apoiadas pelo Programa Piloto, como
as entidades não governamentais, comunidades locais e tradicionais. No entanto, tem
se diagnosticado o interesse por parte do setor privado envolvido de algum modo com
a promoção de iniciativas sustentáveis na região Amazônica. Além desse setor, o
projeto tem como parte interessada o setor financeiro, especificamente e as agências
de financiamento e crédito com atuação na região. De igual modo, outras instituições
de governo também fazem parte dos grupos interessados no projeto, pois poderão
contribuir positivamente para o alcance dos objetivos desta nova iniciativa do
Programa Piloto. Cabe frisar novamente que o projeto está sendo concebido como
espaço para a promoção de parcerias entre o setor privado e as iniciativas
sustentáveis na região.
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10. Gestão do Projeto
Especificamente propõe-se a criação de Conselho Executivo a ser formado
por representantes do setor governamental, não governamental, setor privado e
financeiro. A Coordenação do projeto estará vinculada Ministério do Meio Ambiente,
por meio de sua Secretaria de Coordenação da Amazônia, que será responsável pela
administração geral do Projeto e pela integração com as demais instâncias e projetos
do Programa Piloto. É desejável que haja um grupo de agentes que possam ser
acionados para a execução de determinadas atividades do projeto e das iniciativas a
ser apoiadas diretamente. Para esse grupo, deve-se considerar a multidisciplinaridade
e heterogeneidade regional.
11. Recursos e Custos do Projeto
Estão previstos cerca de US$ 5,2 milhões para o projeto, sendo US$3,8
milhões provenientes do Governo Holandês, US$ 1 milhão do RFT e US$ 400 mil
oriundos da contrapartida nacional. No valor total do Projeto não estão incluídos os
recursos de contrapartida (em espécie e dinheiro) dos beneficiários, o que não é
possível prever nesta fase de preparação.
12. Riscos
Os maiores riscos que podem influenciar negativamente a implementação
e consecução dos objetivos do Projeto referem-se a:
• falta de interesses dos beneficiários em assimilar noções empresariais,
técnicas e gerenciais;
• reduzido interesse do setor governamental, financeiro e privado em
participar do projeto;
• falta de interação com as iniciativas do Programa Piloto já em curso;
• falta de investimentos adicionais para a continuidade do projeto; e
• arranjo institucional complexo em função do número de atores e
instituições envolvidos;
13. Fase de Pré-investimento (preparação)
Para a implementação do Projeto Negócios Sustentáveis, é relevante que
na fase de pré-investimento sejam realizadas algumas atividades estratégias. Estas
atividades referem-se a: estudos sobre o potencial produtivo e de mercados de
produtos mais relevantes; levantamento de coeficientes técnicos para culturas e
produtos; realização de rodadas de negócios; preparação da metodologia e da grade
curricular dos cursos de capacitação; realização de cursos e oficinas; criação do grupo
de agentes de negócios; levantamentos das lições de experiências produtivas
orientadas para a realização de políticas públicas; preparação do projeto, incluindo a
estruturação do modelo de gestão e a proposta de indicadores de avaliação e
monitoramento; e montagem da equipe do projeto.
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PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL
Reino dos Países Baixos

Banco Mundial

Ministério do Meio Ambiente
Secretaria de Coordenação da Amazônia

PROJETO NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS

Workshop Subsídios Técnicos para o Projeto

Introdução
Na Amazônia, há várias iniciativas produtivas orientadas para o alcance do
desenvolvimento sustentável, entre as quais se destacam aquelas apoiadas pelo
Ministério do Meio Ambiente, a exemplo do Programa Piloto para a Proteção das
Florestas Tropicais do Brasil (PPG7), e seus projetos, do Programa de Apoio ao
Agroextrativismo na Amazônia, do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do
Extrativismo, pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente, bem como do Fundo Brasileiro
para a Biodiversidade. Essas experiências vêm apontando, ao longo dos últimos anos,
a necessidade de concentrar os esforços para superar os problemas evidenciados na
comercializaçãodos produtos do uso sustentável.
Com base nessa demanda, a Secretaria de Coordenação da Amazônia
(SCA/MMA), o Banco Mundial e o Reino dos Países Baixos estabeleceram no
documento "Proposta para o Governo Holandês", assinado durante o segundo
semestre de 1999, as principais diretrizes para a implementação de um projeto que
oferecesse subsídios para as questões relativas à gestão da produção e à
comercialização de produtos do uso sustentável da biodiversidade, com vistas a
reforçar e potencializar os esforços já em curso pelas diferentes iniciativas.
A partir da diretriz geral de interação entre os projetos, durante o primeiro
semestre deste ano, começou-se um processo de consulta e discussão com
representantes de programas da Secretaria de Coordenação da Amazônia, do
Programa Piloto, de instituições de governo e organizações não governamentais com o
objetivo de identificar os principais problemas a ser enfocados e as propostas de
solução. Com base nesse processo, , foi elaborada uma proposta de concepção básica
para o projeto "Negócios Sustentáveis". Esta proposta pretende apresentar o escopo
geral, os objetivos, os componentes e o arranjo institucional do projeto.
Com a finalidade de apresentar esta proposta de concepção básica e colher
subsídios técnicos para a projeto, o Programa Piloto realizará um workshop entre os
dias 14 e 15 de agosto, buscando aglutinar representantes dos diversos programas da
Secretaria de Coordenação da Amazônia, de outros programas da esfera ambiental,
instituições de governo, de organizações não governamentais, bem como do setor
empresarial e financeiro. Espera-se que o workshop contribua para tornar o projeto
Negócios Sustentáveis o mais objetivo possível e com foco de atuação mais preciso.

l(b

Objetivos do Workshop
1. Debater o contexto em que o projeto irá se estabelecer
2. Discutir questões referente a promoção de negócios, capacitação e políticas
públicas pertinentes ao uso sustentável da biodiversidade
3. Apresentar a concepção básica do projeto
4. Receber contribuições técnicas para o desenvolvimento do projeto

Metodologia
O Workshop contará com uma programação dividida em i) mesas
redondas, ii) debates, iii) trabalhos em grupo e iv) plenária. Essa divisão pretende
facilitar o processo de identificação de problemas e as propostas de solução do Projeto
NegóciosSustentáveis.
Mesas redondas. Serão compostas por representantes do setor público,
de entidades não governamentais e do setor privado e financeiro. O objetivo é discutir
os problemas e as oportunidades relacionados com a produção e comercialização de
produtos oriundos do uso sustentável da biodiversidade. Serão 3 mesas redondas. Na
primeira, os expositores mencionarão, sob o seu ponto de vista, os principais gargalos,
os desafios e as oportunidades para realizar negócios com produtos da floresta. A
segunda destina-se a tratar dos problemas relativos à necessidade de capacitação para
a gestão dos empreendimentos, sobretudo no que se aspectos empresariais e técnicos.
A terceira mesa terá como tema as políticas públicas que restrigem ou que podem
estimular a produção sustentável. Cada expositor terá entre 15 e 20 minutos para
apresentar sua opinião. Após as exposições, seguem os debates.
Grupos de Trabalho. Deverão contar com um facilitador e um relator. O

GT deverá dedicar-se à análise do documento "Proposta de Concepção Básica do
Projeto Negócios Sustentáveis", especialmente no que se referir aos componentes do
projeto (capacitação, promoção de negócios e políticas públicas), a partir de algumas
perguntas (provocativas), abaixo listadas, e à luz das discussões ocorridas no
Workshop. Espera-se, como resultado, que os grupos façam sugestões viáveis para a
implementação do projeto. Pretende-se que sejam montados 3 grupos de trabalho, um
para cada componente previstos no projeto:

•

GTl - Capacitação em Eficiência Empresarial, Técnica e Gerencial

•

GT2 - Promoção de Negócios
GT3 - Políticas Públicas

•

A organização do evento está buscando disponibilizar aos grupos um
computador compacto e um quadro para anotações.
Perguntas aos GTs.

GT 1 - Capacitaçãoem eficiência empresarial, técnica e gerencial:
a) Definição das necessidades para a capacitação das iniciativas
produtivas sustentáveis
b) Princípios metodolóticos que devem orientar o processo de
capacitação das iniciativas
e) Definição das estratégias para a capacitação das iniciativas
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GT2 - Promoção de Negócios
a) Que estratégias produtivas e de mercado devem ser observadas
pelo projeto, considerando:
• Enfoque regional
• Enfoque por produto
• Parcerias e envolvimento com empresas privadas e o setor
público
• Mercado regional, nacional .e internacional
• Cadeias produtivas e clusters

b) Que veículos de promoção de negócios devem ser utilizados e
ou fortalecidos
GT3 - Políticas Públicas
a) Que entraves devem ser superados para a promoção de
negócios sustentáveis, em especial no que se refere a:
• Vigilância Sanitária
• Crédito
• assistência técnica
• Informação
• Tecnologia
b)
c)

Que orientações as instituições públicas devem seguir para
estimular negócios sustentáveis
Que lições as iniciativas já em curso indicam para a formulação
de políticas de estimulo a negócios sustentáveis

Após os trabalhos em grupos, haverá a exposição dos GTs e realizada a
plenária final do workshop, com o sentido de levantar consensos, propor soluções para
os pontos não consensuais e apresentar subsídios ao projeto. Ao final, espera-se poder
uma avaliação.
Data do Workshop
14 e 15 de agosto de 2.000
Local
Academia de Tênis Resort (Lago) -Auditório Novo
Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 4, conj. 05, lote 1-B, 6km
Brasília - DF
Tel.: 61 316-6161, fax.: 61 316-6268
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Programação
Dia 14 de agosto(2ª feira}
9h00

9h40

Abertura
•
•
•
•
•

Carlos Aragon (MMA/SCA/PPG7)- Coordenador da Mesa
Embaixador Frans Van Haren (Reino dos Países Baixos)
Chris Diewald (Banco Mundial)
Luís Carlos Ros Filho (MMA/FNMA)
Mary Helena Allegretti (MMA/SCA)

Mesa Redonda 1 - Negócios na Amazônia: Oportunidades e Limitações
• John Forgagh (A2R)
• Werner Kornexl (Banco Mundial)
• Raquel Rinaldi (Natura)
• Rubens Becker (Cognis do Brasil)
• Beatriz Saldanha (Couro Vegetal -Tree Tap)
• Representante da Mercedes Benz do Brasil (a confirmar)

11h00 Debate
11h20 Intervalo para o Café
11h40 Mesa Redonda 2 - Capacitação nas iniciativas produtivas sustentáveis
• Sônia Magalhães (Bolsa Amazônia)
• Sérgio Lopes (Projeto RECA)
• Rafael Pinzon (CNPT/IBAMA)
• Josenildo Souza (ProRenda - PE)
12h45 Debate
13h00 Almoço
14h30

Mesa Redonda 3 - As Oportunidades e Limitações das políticas
públicas para o incentivo a iniciativas sustentáveis
• Carlos Aragon (MMA/SCA/PPG7)
• Gilberto Siqueira (Governo do Acre)
• Walmir de Jesus (Associação dos Produtores Alternativos APA/RO)
• Iene Egler (MMA/SCA/Probem)
• Sheila Pires (ANPROTEC - CDT/UnB)

16h00 Debate
16h30 Intervalo para o Café
16h45 Exposição sobre o Projeto Negócios Sustentáveis: estágio atual e
perspectivas
• Mauro Pires (MMA/SCA/PPG7)
17h15 Debate
17h45 Exposição sobre a metodologia dos trabalhos em grupo e Divisão dos GTs
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18h00 Término dos Trabalhos do 1 ° Dia.
Dia 15

de agosto (3ª feira)

09h00 Grupos de Trabalho
GTl - Capacitação em eficiência empresarial, técnica e gerencial
GT2 - Promoção de Negócios
GT3 - Políticas Públicas
11h00 Intervalo para o Café
11h15 Continuação dos Trabalhos em Grupo
12h30 Almoço
14h30 Apresentação dos relatórios dos GTs (30 minutos cada GT)
15h30 Discussão sobre os resultados dos GTs
16h30 Intervalo para o Café
17h00 Síntese dos trabalhos e Avaliação
17:30 Encerramento
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