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Programa de capacitação em gestão para
técnicos/as de ATER

CapGestãoAmazônia – Módulo Azul
Promoção de Cadeias de Valor:
Metodologia Value Links

Segunda-feira
Segunda-feira

Programação prevista:

CapGestão Amazônia

8h00

Abertura da Oficina-Boasvindas e Construção dos
Acordos
Objetivos do CapGestão
Apresentações dos trabalhos
do módulo anterior

Terça-feira

Quarta-feira
Quarta-feira

Quinta-feira
Quinta-feira

Sexta-feira

AMIO

AMIO

AMIO

AMIO

Mercado de informação Apresentação dos
resultados dos grupos

Orientações para a
elaboração das
atividades intermódulos
intermódulos

Indicadores e
Monitoramento de
Impactos (Capacity
Works)
Exercício - elaboração de
indicadores para as cadeias
analisadas

Continuação das
das
Continuação
orientações para a
elaboração das
atividades intermódulos
intermódulos

Módulo 1 - Selecionar cadeias de Módulo 3a - Determinar a
valor para o fomento
estratégia de melhoria da
cadeia de valor
Ferramenta: Pizzas de Renda e
Tempo
Exercício - Definição da Visão de
Futuro e Levantamento de
Oportunidades e Limitações

10h00

11h00
11h00

Intervalo

Continuação das
Continuação das
apresentações dos trabalhos
do módulo anterior

Exercício - Critérios para
selecionar cadeias de valor

Módulo 3b - Desenhar um
projeto de melhoria da cadeia

12h00

13h00
13h00

Intervalo

Política
Política contra
contra o
o assédio
assédio
sexual e discriminação de
gênero
Luta de polegares

Meditação guiada: #partiuviagem
Módulo 2 - Mapeamento e
análise de cadeias de valor

Exercício - Uso de ferramentas
para identificar limitações
prioritárias e Elaboração do plano
de ação

15h00

16h00
16h00

Apresentação dos
resultados dos indicadores

Intervalo

Módulo 0 - Decisão sobre o
uso da abordagem de
Cadeias de Valor e relação
com Desenvolvimento
Econômico Territorial

O Limão
Exercício - Mapeamento das
Cadeias de Valor

Exercício - Elaboração do plano
de ação

Pilotagem

Pilotagem

Módulo 4 - Facilitar o
processo de fomento de
Cadeias de Valor
Encerramento do dia e
Pilotagem

Pilotagem
17h00

Exercício - elaboração de
um modelo de resultados
para as cadeias analisadas

Encerramento

Almoço de encerramento
do curso
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Objetivos do Programa de Capacitação
Contribuir com o aperfeiçoamento dos serviços de assistência técnica e extensão rural na Amazônia - públicos e privados,
direcionados às “Competências em gestão e comercialização” das organizações econômicas de produtores, associações,
cooperativas e pequenas e médias empresas na região amazônica.

Técnicos e técnicas das seguintes instituições
Empresa
contratada
para
implementar
o Programa
ATER MGestão

Associações e
Cooperativas da
agricultura
familiar, povos e
comunidades
tradicionais

ATER Pública
e Privado

Público
beneficiário
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Compromissos das instituições participantes
3 termos de adesão ao Programa:
1. instituição;
2. técnica/o;
3. organização produtiva a ser assessorada durante o Programa CapGestão.
Contrapartida:
1. deslocamento dos participantes,
2. hospedagem;
3. alimentação durante o Programa;
4. apoio para os/as técnicos/as realizarem as atividades dos intermódulos com as
organizações produtivas

4

CapGestão Amazônia

Proposta metodológica
- Ciclo presencial
• 5 encontros com duração de
40 horas, com atividades
individuais e em grupos.
- Ciclos intermódulos
• prática profissional e interação
entre os participantes para
realizar as atividades do ciclo
da consultoria, durante um
período de aproximadamente
45 dias.
- Coaching
• cada participante poderá
esclarecer suas dúvidas
diretamente com os
facilitadores de cada módulo.

Módulo vermelho:
Facilitação de processos participativos e
capacitação a capacitadores
Módulo marrom:
O desenvolvimento de modelos de
negócios verdes (Canvas, gestão
financeira e plano de negócios)

Módulo laranja:
Gestão socioambiental e a diferenciação nos
mercados

Módulo azul:
Organização e fomento de cadeias
de valor (O vínculo com as cadeias
de valor / Value Links)

Gênero, equidade e
geração

Módulo verde:
O empreendimento
(Desenvolvimento organizacional
participativo -DOP e Competências
econômicas através da formação de
empreendedores -CEFE)
5

Intermódulos
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Objetivos maiores:
• aplicar os aprendizados dialogados nos encontros presenciais,
• aprofundar conteúdos e técnicas
Objetivos específicos:
• Exercitar os conteúdos e técnicas de cada módulo
• Se preparar para o próximo módulo
• Interação dos participantes com facilitadores
• Coaching para tirar dúvidas
Nesse período, devem ser disponibilizados os materiais de apoio para estudo individual,
chamados de “pílulas de aprendizagem” (textos, vídeos, entrevistas, preenchimento de
formulários e roteiros).

CapGestão Amazônia

Módulo Azul: Organização e fomento de cadeias de valor (O vínculo com as cadeias de valor / Value
Links)

Objetivo:
A. Ofertar uma série de ferramentas para que os/as técnicos/as
estabeleçam processos de diálogo, análise e reflexão com os
diversos atores envolvidos no entorno dos negócios.
B. Facilitar a análise dos diferentes elos da cadeia, das diversas
oportunidades e desafios
C. Elaborar linhas de ação estratégicas para melhorar os vínculos
comerciais, ou a disponibilidade de serviços de apoio necessários
para atingir as metas desejadas;
D. Possibilita implementar padrões de qualidade e mecanismos de
diferenciação para acessar os diversos mercados.

Temas:
• O enfoque de cadeias de valor para o desenvolvimento
sustentável;
• O ciclo de assessoria para o fomento de cadeias de valor;
• Identificação de alternativas econômicas e análise de
mercados;
• Análises dos diversos circuitos econômicos envolvidos com
os produtos e identificação de oportunidades de negócio;
• Identificação das principais limitações e desafios no nível dos
operadores econômicos, dos serviços e do entorno
regulatório e institucional em que os negócios são
desenvolvidos;
• Monitoramento e avaliação no fomento de cadeias de valor;

Material de apoio: Manual de Cadeias com ValueLinks 2.0

• Introdução às soluções no fomento de cadeias de valor.
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Utilidade da Metodologia e de suas
Ferramentas
• A Metodologia Value Links pode ser útil para o planejamento de projetos que visem à inclusão
de pequenos produtores em cadeias de suprimentos empresariais;
• E para vislumbrar oportunidades para estruturar parcerias entre empresas, organizações
comunitárias e órgãos governamentais para o desenvolvimento de negócios sustentáveis e da
economia local e regional;
• Suas ferramentas ajudam a selecionar, mapear, analisar e propor estratégias de melhoria para
uma cadeia de suprimentos incluindo organizações comunitárias nesse processo;
• Identificando algumas políticas públicas de apoio à comercialização para o fomento de cadeias
de valor e negócios sustentáveis.
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Utilidade da Metodologia e de suas
Ferramentas
• Na coleta de informações de forma participativa, em oficinas ou reuniões, dando voz
às organizações comunitárias fornecedoras, aos órgãos governamentais e a outros
grupos de interesse;
• Na organização dessas informações a partir de uma visão de cadeia, que pode ser
enriquecida com análises complementares e proposições no decorrer do processo;
• A metodologia também pode ser útil para fazer este trabalho em gabinete, com base
em dados secundários ou coletados em situações vivenciais anteriores.

Value Links
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• É uma sistematização de métodos para promover o desenvolvimento econômico a partir
de uma perspectiva de cadeia.
• Surgiu de lições aprendidas nas análises de diversos programas de desenvolvimento rural
e fomento ao setor privado apoiados pela GIZ. No Brasil, foi adaptada para aplicação em
produtos da biodiversidade.
• Propicia a seleção e análise dos elementos essenciais para construir projetos de fomento
de cadeias de valor que gerem negócios sustentáveis baseados em produtos agrícolas e
da sociobiodiversidade (ex: cosméticos, alimentos, têxteis, farmacêuticos, etc).
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Value Links – Arquitetura
Delimitar o
projeto

Decidir o uso da
abordagem de
cadeias

Análise e criação
de estratégias

Mapeamento e
e análise de
cadeias

Seleção de
cadeias para a
promoção

Determinar a
estratégia de
melhoria

Desenvolvimento
Econômico
Territorial

Facilitar o
processo de
fomento

Conservação e Manejo
Sustentável
dos Recursos Naturais

Meios de vida
sustentáveis

Monitoramento
e Avaliação

Monitoramento e
gestão de
impactos

Implementação:
áreas de intervenção

Reforçar laços
comerciais e
associativos

Cooperação com o setor
privado

Fortalecer a presta-ção
de serviços

Financiar cadeias de
valor

Introduzir padrões
ambientais, sociais e
de qualidade
Melhorar o entorno
político e regulatório
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O que é uma Cadeia de Valor?
• Uma matéria-prima + a tecnologia apropriada para transformá-la em
um ou mais produtos + as relações entre as organizações envolvidas

O que é uma Cadeia de Valor?
FUNÇÕES
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• Uma seqüência de processos (funções):
Insumos
específicos
Fornecer
- equipamento
- insumos

Produção
Coleta
- Produzir
- Coletar
- Secar, etc.

Transformação
- Classificar
- Processar
- Embalar

Comércio

- Transportar
- Distribuir
- Vender

Consumo
- Preparar
- Consumir

• Coordenação, comunicação, articulação entre os elos da cadeia produtiva e
outros níveis de gestão que a influenciam (prestadores de serviços e órgãos
reguladores)

isso diferencia uma
cadeia produtiva
convencional de uma
cadeia de valor

Funções

Insumos
específicos
Equipamentos
Insumos
Ferramentas, etc

Produção
/Coleta

Manejo

Inventário,
Tratos silviculturais,
Manejo, etc

Serviços
de apoio

Fornecedores
de insumos
específicos

Cultivo ou
Coleta,
Separação,
Pré-secagem, etc.

Produtores
Individuais ou
associados

Transformação
Secagem
Classificação
Processamentos
Embalagem, etc
Cooperativa,
Indústria ou
Usina de
Beneficiamento

Transportadora

Laboratório

Rede de ATER

SEBRAE

Banco (Pronaf)

Reguladores

Serviços
operacionais

Operadores
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Mapa da Cadeia da Castanha-do-Brasil – Óleo Cosmético

ICMBio

Consumo

Comércio
Transporte
Distribuição
Venda

Preparação
Consumo

Distribuidores
(atacado,
varejo

Associação
comercial
CONAB

Anvisa

Receita Federal

Consumidores
do produto
final

O que é uma Cadeia de Valor?
a) Produtos regionais consumidos localmente
TERRITÓRIO
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Produção
Associação de
agricultores

Beneficiamento
Agroindústria
comunitária

Comércio
Feira
semanal

Compradores
locais

Cadeias locais ou
CURTAS: hortaliças,
frutas e doces
regionais,etc.

b) Produtos regionais com valor agregado, consumidos em outros mercados
TERRITÓRIO
Produção
Associação de
agricultores

Beneficiamento
Agroindústria
comunitária

Comércio
Redes de
supermercados

Compradores
de outras
regiões

Cadeias regionais,
nacionais ou globais:
queijos, vinhos, etc

c) Produtos regionais fornecidos sem agregação de valor a mercados nacionais ou
globais
Cadeias nacionais ou
TERRITÓRIO

Produção
Associação de
agricultores

Beneficiamento
Grande
indústria

Comércio
Grandes
distribuidores

Compradores
de outras
regiões

globais de
commodities:
madeira, café,
banana, cacau, etc

O que é uma Cadeia de Valor?
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Cadeia Produtiva

Princípios Orientadores
• Orientação ao mercado:
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– Produtos agrícolas e da sociobiodiversidade com potencial de crescimento e oportunidades para
agricultores familiares e povos e comunidades tradicionais

• Liderança dos atores vinculados ao produto:
– Eles assumem sua responsabilidade na melhoria da cadeia

• Interesse comum dos atores: crescimento do mercado
– Cooperam para melhorar a competitividade da cadeia e ampliar seus benefícios.

• Inclusão social:
– Pequenos fornecedores participam das decisões importantes nas cadeias (uso dos recursos, capacidade
de coleta, preços, qualidade, prazos, riscos, benefícios, condições de trabalho e a influencia disso nas
estratégias de vida)

• Orientação à ação:
– Foco no desenvolvimento da cadeia, “ignorância ótima”

• Complementaridade com outros conceitos:
– DET/DEL, Desenvolvimento Sustentável, Meios de vida sustentáveis, Uso sustentável da biodiversidade, etc

Lições Aprendidas
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A VISÃO É A
CHAVE
BASEIA-SE NA
INICIATIVA DOS
ATORES
CUMPRIR
OBJETIVOS

O ponto de partida está nas oportunidades e não nos problemas.

As cadeias de valor evoluem constantemente em busca das vantagens
competitivas existentes. Se as ações forem coordenadas todos ganham.
Selecionar mercados apropriados para exercitar a complementariedade
entre os elos da cadeia

DIFERENCIAR
MELHORIA DE
PROMOÇÃO

A melhoria é uma estratégia privada e os atores da cadeia devem assumir a

EXISTEM
LIMITES

Lidar com o trade-off entre: Crescimento Econômico X Redução da Pobreza

responsabilidade. A promoção obedece a uma lógica pública de desenvolvimento.

X Conservação dos Recursos Naturais
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Abordagens e Temas Relacionados

Biodiversidade e a Vida das Pessoas
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• As pessoas dependem da biodiversidade:
– alimentos, remédios, renda, necessidades espirituais e culturais, serviços
ecossistêmicos
• Conceito que expressa a inter-relação entre a diversidade biológica e a diversidade
de sistemas socioculturais: SOCIOBIODIVERSIDADE
• Produtos da sociobiodiversidade: bens e serviços gerados a partir de recursos da
biodiversidade, voltados à formação de cadeias produtivas de interesse dos povos e
comunidades tradicionais e de agricultores familiares, gerando renda e promovendo
a melhoria de sua qualidade de vida e do ambiente em que vivem.
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Produtos da Sociobiodiversidade
Babaçu

Carnaúba

Erva Mate

Castanha
do-Brasil

Borracha

Pinhão

Pequi

Buriti

Açaí
Andiroba

Juçara

Copaíba

Mangaba

Piaçava/
Piaçaba

Umbu

Particularidades dos Produtos da Sociobiodiversidade
• Vinculados à integridade das
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florestas
• Dificuldade de acesso
• Natureza sazonal e variável
• Escala de produção individual
reduzida e pouco previsível
• Potencial pouco conhecido e
analisado
• Imagem negativa: comércio =
biopirataria

• Qualidade variável
• Desconhecimento e preconceito
• Nível de organização social limitado
• Informalidade, capacidade
empreendedora limitada
• Comunicação insuficiente
• Dificuldade no acesso aos serviços
especializados: pesquisa, ATER,
capacitação...

Biodiversidade e Desenvolvimento
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Desafios:
– implementar estratégias que combinem conservação, valorização
das culturas tradicionais e desenvolvimento econômico a partir do
uso sustentável da biodiversidade e que incluam grupos sociais
vulneráveis, conforme suas próprias visões de futuro.
– desenhar ferramentas úteis para comunidades e para
empresários que permitam fazer negócios sustentáveis baseados
em bens e serviços derivados da biodiversidade.

Biodiversidade e Mercados
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• Crescente interesse dos consumidores (público e indústria):
– Matérias-primas inovadoras, exóticas e naturais
– Sustentabilidade, comércio justo, biodiversidade
– Responsabilidade Social Corporativa

• Fonte de muitos produtos e serviços utilizados pela sociedade atualmente:
– Alimentos e bebidas,
– Cosméticos,
– Limpeza,
– Medicamentos...

Abordagem Complementar
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• O fomento de cadeias de valor é uma abordagem sócio-econômica com limitações nos impactos
em outras dimensões.
• Para ser efetivo, este trabalho precisa ser complementado com outras abordagens de
desenvolvimento:
– Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Naturais
– Desenvolvimento Econômico Territorial
– Meios de Vida Sustentáveis
– Repartição de Benefícios: atenção às normas atuais vigentes no país!
o Econômicos: melhor retorno individual, fundos para melhorias na comunidade, investimentos na
agregação de valor ao produto
o Não-econômicos: informação, tecnologia, desenvolvimento de capacidades, ferramentas de uso
sustentável e conservação, criação de conselhos e associações para planejar o desenvolvimento local
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Desenvolvimento Econômico Local
•

Estimular a competitividade das iniciativas econômicas locais

•

Remover obstáculos burocráticos para fazer negócios

•

Criar “vantagens competitivas” (diferenciadas) da localidade.

•

Aproveitar “vantagens absolutas” (únicas) da localidade.

•

Envolver nesse processo: associações e cooperativas de produtores, micro e
pequenas empresas, serviços de apoio públicos e privados, poder público,
universidades e centros de pesquisa da região.

Desenvolvimento Econômico Local e Cadeias de Valor
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Contribuições do DEL ao fomento de CdV:
• Melhoria de fatores específicos (vantagens competitivas e absolutas);
• Incentivo a um ambiente propício aos negócios;
• Permite trabalhar inter-relações e complementaridades entre diferentes CdV.

Contribuições do fomento de CdV ao DEL:
• Identificação de produtos/setores com mais potencial de crescimento;
• Ampliação dos negócios a partir do incentivo aos empreendimentos comunitários;
• Aumento da competitividade a partir da agregação de valor na região.
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Desenvolvimento Econômico Local
Alguns Modelos
Desenvolvimento
da economia local
atuando em vários
produtos/setores
Promoção: Lógica pública
de desenvolvimento

Melhoria: Lógica privada
de desenvolvimento
Desenvolvimento de
Melhoria dos fatores de
uma cadeia de valor
localização, integrando
local ou APL
fornecedores locais a
uma cadeia de valor já
existente
Projeto DEL +
CdV local ou APL

Projeto CdV

Projetos DEL
Projeto DEL

Arranjos Produtivos Locais
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•

São grupos de empresas e prestadores de serviços vinculados por tecnologias e capacidades comuns, que
atuam com determinado produto e estão próximos geograficamente (em uma região e, às vezes, numa só
cidade), o que facilita a comunicação, logística e interação pessoal. O produto final, normalmente, é
destinado a outros mercados consumidores.
TERRITÓRIO
Produção
Associações de
produtores

Beneficiamento
Agroindústrias
comunitárias

Comércio
Redes de
distribuição

Compradores
de outras
regiões

SEBRAE, ATER, Prefeitura

Benefícios econômicos da proximidade geográfica
•

Fácil acesso aos recursos locais (normalmente é o ponto de partida do APL);

•

Fácil acesso a pessoal capacitado, informação e serviços especializados;

•

Relações pessoais, vínculos comunitários, normas culturais compartilhadas;

•

Intensa interação entre atores e com prestadores de serviços.

Arranjos Produtivos Locais
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Para criar um APL é necessário:
• Identificar oportunidades de mercado relevantes para o território, os grupos populacionais ou os
ecossistemas locais;
• Analisar, a partir de múltiplas perspectivas, as cadeias produtivas e propor ações concretas para
melhorar a competitividade;
• Coordenar ofertas e demandas de serviços de apoio, incentivando a criação de novos
prestadores de serviços ou a melhoria dos atuais;
• O desenvolvimento de um APL inclui o fomento da capacidade local para apoiá-lo, criando
condições que favoreçam a prestação de serviços de apoio (ATER, capacitações, pesquisa,
crédito, etc.) e a interação entre eles e as associações, cooperativas e empresas.

Sondagem de Territórios Potenciais
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• A partir dos delineamentos institucionais, buscando informações sobre:
• Capacidade produtiva e vantagens comparativas na produção
• Existência de empreendimentos comunitários ou interesse e disposição para trabalhar em grupo
(associações e cooperativas)
• Antecedentes e qualidade de programas de desenvolvimento, de crédito e empresariais
• Qualidade da infraestrutura: viária, energia elétrica, saneamento, comunicação e serviços de
educação e saúde
• Critérios de seleção: ponderação das condições favoráveis e desfavoráveis para o fortalecimento de
iniciativas empresariais
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Seleção de Cadeias de Valor

Determinação do Escopo da Ação
1. Ação de desenvolvimento territorial
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Seleção do território e depois identificação dos produtos potenciais
Ex: Território: Resex Tapajós-Arapiuns
Produtos: farinha, açaí, peixe, etc
2. Ação de desenvolvimento setorial
Seleção de um produto e depois identificar os territórios mais favoráveis
Ex: Produto: Pirarucu
Territórios: Carauari/AM, Santarém/PA, Mamirauá/AM
3. Combinação das duas ações:
Definição institucional do território e do produto
Ex: Território: Flona Tapajós
Produto: artesanato

Seleção de uma Cadeia
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• Identificar oportunidades promissoras para parcerias
• Considerar os recursos disponíveis para a promoção da cadeia (tempo, dinheiro,
know-how)
• Definir um conjunto de critérios pragmáticos:
• Avaliar o potencial de crescimento de um produto ou grupo de produtos
• Analisar a distribuição dos benefícios e o potencial de redução da pobreza
• Considerar o uso sustentável dos recursos naturais
• Identificar possíveis riscos sociais, culturais, ambientais

Estudos de Mercado
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1º. Momento: Estudos iniciais para seleção: sondagem rápida, partindo das informações existentes ou
de novas:
• Existe um mercado? Como ele vem se comportando? Quais as tendências? Quais são as
condições de acesso do público-alvo a esses mercados? Quantas pessoas estão envolvidas?
Quantas famílias? Quantos empregos?
2º. Momento: Estudos aprofundados para análise e definição de estratégia de melhoria
• Identificação de limitações e oportunidades
• Construção da visão e objetivos
3º. Momento: Estudos específicos complementares
• De acordo com as necessidades

Ferramentas para Seleção de Cadeias
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1. Pizzas de Renda e Tempo
Andiroba,
Murumuru,
Sementes
1% cada

Renda

Andiroba
10%

Murumuru
Sementes
5%
5%

Farinha
20%

Pescado
2%

Castanha
15%

Açaí
20%

Castanha
10%
Pescado
10%

Tempo

Açaí
40%

Baixo Tocantins – Cametá/PA –
Comunidade Pacuí

Farinha
60%

Dimensões dos Critérios de Seleção
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• Econômicos
• Ambientais
• Sociais e de equidade de gênero e geração
• Culturais
• Potencial de participação comunitária
• Potencial de Crescimento
• Tecnológicos
• Legais
• Políticos
• Abrangência territorial
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2. Definição de critérios relevantes:
de forma participativa ou institucional
aplicação desses critérios sobre os principais produtos da região
Dimensões
Econômica
Social
Ambiental

Critérios
Aumento da renda
Abrangência do mercado
Segurança alimentar/subsistência
Melhoria da qualidade de vida
Não desmatamento
Boas práticas de manejo já estabelecidas

Açai Farinha Castanha Andiroba Pescado Sementes Murumuru
5
4
2
2
2
1
1
5
5
5
5
5
3
5
5
5
2
1
5
1
1
5
5
4
4
4
3
3
5
1
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
3
3
30
23
23
22
26
16
18
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Mapeamento e Análise de
Cadeias de Valor
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Funções de uma Cadeia de Valor
Para produtos
extrativistas

Insumos
específicos
- equipamentos
- insumos
- sementes

Manejo

- Manejar
- Conservar

Produção para prod.
agrícolas e Coleta
para prod.
extrativistas
Produção/
Coleta
- Produzir
-Coletar
-Pré-selecionar
- Secar, etc.

Beneficiamento

- Classificar
- Processar
- Embalar

Comércio

- Transportar
- Distribuir
- Vender

Pode chegar a Pode ir desde o
2 ou 3 etapas mercado local
até o global (3
ou 4 etapas)

Consumo

- Preparar
- Consumir

OPERADORES

Insumos
específicos

SERVIÇOS
OPERACIONAIS
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Categorias dos atores da Cadeia e suas relações

Fornecer
- equipamento
- insumos
- sementes

Fornecedores
de insumos
específicos
Florestas,
vendedores

Fornecedor
de insumos

Produção
Coleta
- Produzir
- Coletar
- Secar, etc.

Beneficiamento
- Classificar
- Processar
- Embalar

Produtores,
Associações ,
Cooperativas
Coleta individual ou
organizada
produção individual
ou coletiva;

Transportadora

- Transportar
- Distribuir
- Vender

Transformação ou
beneficiamento

Comerciantes

Unidades de
processamento
privadas, comunitárias ou
do governo

Armazém

Laboratório
de análises

Comércio

Atacadistas ou
varejistas

Consumo
- Preparar
- Consumir

Consumidores

Donos dos
produtos

Transportadora

Certificação

Agência de
publicidade

Não são
donos dos
produtos

Categorias dos atores da Cadeia e suas relações

Fornecer
- equipamento
- insumos
- sementes

Fornecedores
de insumos
específicos

Produção
Coleta
- Produzir
- Coletar
- Secar, etc.

Produtores,
Associações ,
Cooperativas

TraPnrespstoardtaodreosrade
serviços

REDE DE SERVIÇOS DE
APOIO
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Insumos
específicos

Institutos de
pesquisa

Associação de
Produtores

Universidades

Sindicato

Transformação
- Classificar
- Processar
- Embalar

Comércio
- Transportar
- Distribuir
- Vender

Transformação ou
beneficiamento

Comerciantes

Prestadores de
Consseurltvoiçroias

TraPnrespstoardtaodreos de
rsaerviços

Banco

Secretarias
municipais
Empresa de assistência técnica (ATER)

Associação
comercial

Consumo
- Preparar
- Consumir

Consumidores

Categorias dos atores da Cadeia e suas relações
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Insumos
específicos
Fornecer
- equipamento
- insumos
- sementes

Fornecedores
de insumos
específicos

Produção
Coleta
- Produzir
- Coletar
- Secar, etc.

Produtores,
Associações ,
Cooperativas

TraPnrespstoardtaodreosrade
serviços

NSTITUIÇÕES
EGULADORAS

Organizações
de apoio

IBAMA

Beneficiamento
- Classificar
- Processar
- Embalar

Transformação ou
beneficiamento

Prestadores de
Conseurltvoiçroias

Organizações de
Organizações
apoio
de apoio

SEMA

Comércio

- Transportar
- Distribuir
- Vender

Comerciantes

Consumo
- Preparar
- Consumir

Consumidores

TraPnrespstoardtaodreos de
rsaerviços
Organizações de
apoio

ANVISA

RECEITA FEDERAL
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Objetivos do Mapeamento
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•

Fornecer informações:
– Sobre as relações atuais entre os operadores e os prestadores de serviços
– Sobre possibilidades de cooperação, estabelecimento de compromissos para o alcance de benefícios
concretos
– Propiciando a inclusão de dados relevantes em cada elo: número de envolvidos, homens e mulheres,
tempo de trabalho, volume, preço, etc.

•

Criar as bases para o monitoramento:
– Da melhoria da renda e repartição dos benefícios entre os atores envolvidos
– Da geração de valor em cada elo da cadeia
– Da oferta e da demanda

•
–

Desenhar uma estratégia de fomento de uma cadeia:

Um plano com ações a curto, médio e longo prazo envolvendo diversos elos

Aspectos específicos (zoom in)
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• Análise da eficiência econômica da cadeia – custos de produção, preços,
benefícios, valor agregado, etc
• Análise dos meios de vida – dos recursos e capacidades dos grupos menos
favorecidos; decisões sobre as estratégias de vida; análise da vulnerabilidade;
conhecimentos tradicionais (produção, processamento, uso dos recursos naturais)
•

Identificação e análise dos pontos críticos

•

Análise do potencial competitivo (tecnologias/mercados)

•

Análise dos papéis dos atores interessados

•

Identificação da equidade de gênero e geração no processo

BRANCO
AMARELO
AZUL
VERDE
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Criação de um mapa
(a) Definição do produto final.
• Que produto está sendo mapeado?
• Os mercados são indicados por uma forma oval
(b) Funções - Atividades realizadas para gerar o produto final.
• Partir do mercado final e retroceder listando as atividades necessárias para que o produto
chegue lá. De 4 a 8 elos.
• No elo dos insumos, restringir aos altamente específicos.
(c) Operadores – executam as funções. São donos do produto quando executam suas atividades.
• Progredir desde a primeira função até o mercado final.
• Ampliar as tarjetas dos operadores que executam mais de uma função.
• Os canais secundários são ramificados a partir do principal.
(d) Serviços operacionais (terceirizados/subcontratados):
•
aparecem se forem relevantes no fluxo do produto.
(e) Rede de serviços de apoio – alinhar sob a função vinculada, prestadores de serviços de ATER,
capacitação, pesquisa, financeiros, etc atuantes
(f ) Instituições reguladoras – alinhar sob a função vinculada, as instituições reguladoras e de controle
(g) Manter a leitura horizontal-vertical
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Exercício
• Mostrar um retrato da situação atual das cadeias prioritárias,
utilizando como ferramenta o mapeamento da cadeia.
• Tempo: 45 min
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Desenhar um Projeto de Melhoria
da Cadeia de Valor

A Visão para a Melhoria
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• A visão de futuro é o “sonho” a ser alcançado, em um prazo de 3 a 5 anos, conjuntamente
pelos diversos atores da cadeia,.
• A motivação e a disponibilidade para cooperar pressupõem que as partes interessadas
compartilham uma visão de futuro.
• Os elementos-chave de uma estratégia de melhoria só aparecem após uma análise
sistemática do que é necessário para se aproximar da visão.
• A formulação da visão de futuro:
• define o motivo, a justificativa real para o esforço de desenvolver a cadeia.
• é a base para um consenso sobre o futuro (3 a 5 anos) entre as partes interessadas.
• estabelece uma orientação estratégica para priorizar as ações e manter o foco.

Funções

Insumos
específicos
Equipamentos
Insumos
Ferramentas, etc

Operadores
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A Visão para a Melhoria

Fornecedores
de insumos
específicos

Produção
/Coleta

Manejo
Inventário,
Tratos silviculturais,
Manejo, etc

Cultivo ou
Coleta,
Separação,
Pré-secagem, etc.

Produtores
Individuais ou
associados

Beneficiamento

Secagem
Classificação
Processamentos
Embalagem, etc
Cooperativa,
Indústria ou
Usina de
Beneficiamento

Preço justo, participação nas
decisões , aumento da renda,
conservação

Consumo

Comércio
Transporte
Distribuição
Venda

Preparação
Consumo

Distribuidores
(atacado, varejo

Consumidores
do produto
final

Melhor qualidade
e quantidade

Os atores dos diversos elos devem se sentir representados
pela Visão de Futuro da cadeia

Identificando Limitações
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• Nas Funções executadas
• Nos Atores envolvidos
• Nas Relações entre os atores
• No Acesso a serviços e insumos (nível micro)
• Na Disponibilidade de serviços (nível meso)
• No Ambiente comercial e institucional (marco legal, infraestrutura...)
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Identificando Limitações
Limitações
Relativas às
Funções

Funções com dificuldades logísticas e de comunicação

Insumos
específ.
Forneced. de
insumos
específicos

Limitações
relacionadas aos
Operadores

Produção

Produtores
primários

Problemas
financeiros,
técnicos, de
acesso, etc

Beneficiamento

Centros
Logísticos,
Indústria

Comércio

Comerc.

Consumo

Consumidores

Quebra de
contrato

Problemas nas
Relações

Identificando Oportunidades
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• Na Demanda:

• Demanda atual e com tendência de crescimento
• Necessidades específicas dos consumidores identificadas
• Nichos de mercado – diferenciado e/ou institucional

• Na Oferta:
•
•
•
•

Quantidade disponível e acessível
Infraestrutura existente
Conhecimentos e tecnologias disponíveis
Vantagens competitivas e comparativas do produto (região, qualidade, aspectos culturais,
conservação e recuperação ambiental...)

• Na Organização dos Produtores:
• Cooperativas e associações regularizadas e ativas

• Nas Políticas Públicas:
• De apoio à produção e comercialização
(PRONAF, PAA, PGPM-BIO, PNAE) acessíveis

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)
• Financia projetos individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores familiares e assentados
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da reforma agrária (para custeio da safra, atividade agroindustrial, investimento em máquinas,
equipamentos ou infraestrutura).
• Possui as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais e as menores taxas de inadimplência
entre os sistemas de crédito do país.
• As condições de acesso ao Pronaf, formas de pagamento e taxas de juros de cada linha são definidas
a cada Plano Safra da Agricultura Familiar.
•

A linha de crédito mais utilizada por extrativistas e agricultores familiares da Amazônia é o PRONAF B
ou Microcrédito Rural, por ser a linha menos burocrática e com menos garantias exigidas.

• Os maiores limitantes para o acesso ao crédito por esse público são: a falta de ATER diferenciada,
que dificulta o acesso à DAP (declaração de aptidão ao Pronaf).

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
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• Instituído pela Lei nº 10.696/2003, o PAA é um programa de compras institucionais que possibilita
aos agricultores familiares a venda de produtos para o governo a preços compatíveis com o mercado.
• O PAA é também um instrumento de estímulo à organização produtiva e econômica no meio rural, de
combate à extrema pobreza e de desenvolvimento local.
• Os produtos são destinados a entidades assistenciais, governamentais e famílias em situação de
vulnerabilidade social. Em 2012, cerca de 20 mil entidades receberam produtos do PAA.

Modalidade
Compra direta da
agricultura familiar
Formação de estoque
pela agricultura familiar
Compra para Doação
Simultânea
Programa do Leite,
incentivo à produção e
consumo de leite

Fonte de
recursos

Executor

Forma de acesso do
agricultor familiar

MDS / MDA

CONAB

Cooperativa e Associação

MDS / MDA

CONAB

Cooperativa e Associação

MDS
MDS

CONAB, Estados e
Individual, Cooperativa,
Municípios.
Associação, Grupo Informal.
Estado da região Nordeste
Individual, Cooperativa,
e Minas Gerais
Associação, Grupo Informal

Fonte: MDS (Cartilha PAA 2011).

CapGestão Amazônia

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
Compras Institucionais

Tabela Preços mínimos – Política de Garantia de Preços Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio)
Produto
2017
2018
Região
Açaí (fruto)
1,29
1,6
Norte e Nordeste
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Programa de Garanti a de Preços M ínimos para Produtos da
Sociobiodiversidade (PGPM-Bio)

Andiroba (amêndoa)

1,43

1,6

Norte e Nordeste

Babaçu (amêndoa)

2,87

3,04

Norte, Nordeste e MT

Baru (amêndoa)

13,22

15,64

Centro Oeste, MG, TO e SP

Borracha extrativa (cernambi)

5,42

5,42

Norte, MT

Cacau extrativo (amêndoa)

6,22

7,24

AM e AP

Carnaúba (Cera tipo 4)

13,66

13,66

Nordeste

Carnaúba (Pó cerífico tipo B)

8,3

8,57

Nordeste

Castanha do Brasil (com casca)
Juçara (fruto)

1,27
2,08

0,89
2,57

Macaúba (fruto)

0,55

0,62

Mangaba (fruto)

2,29
1,63

2,56
1,63

Pequi (fruto)

0,56

0,67

Piaçava (fibra)
Pinhão (fruto)
Umbu (fruto)
Buriti (fruto)
Murumuru (amêndoa)

1,91
2,64
0,62
-----

2,47
3,16
0,62
1,16
0,47

Norte e MT
Sul e Sudeste
Norte, Nordeste, Centro Oeste e
Sudeste
Nordeste
Sudeste e Centro Oeste
Norte, Nordeste, Centro Oeste e
Sudeste
Norte e BA
Sul, SP e MG
Nordeste e MG
Norte
Norte

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
A Lei nº 11.947/2009 determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados pelo FNDE para
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alimentação escolar, na compra de produtos da agricultura familiar e de suas organizações, priorizando os
assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.
Quem Vende?
•

Agricultores familiares e empreendedores familiares rurais, organizados em grupos formais e/ou
informais, com DAP física e/ou jurídica.

Quem Compra?
•

Secretarias estaduais de educação, prefeituras ou escolas que recebem recursos diretamente do FNDE.

Qual é o público atendido?
•

Alunos da educação básica das redes públicas federal, estadual e do Distrito Federal, em conformidade
com o censo escolar realizado pelo INEP, no ano anterior ao do atendimento.

Parcerias com Empresas
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•

Parcerias entre empresas e comunidades são opções para as comunidades reduzirem custos de
produção, aumentarem a qualidade dos produtos e melhorarem seu acesso aos mercados.

• Fortalecem as cadeias de valor da biodiversidade, além de possuírem potencial de integração com
programas governamentais.
• Benefícios: capacitações, transferência de tecnologias, melhorias na qualidade do produto,
melhorias na receita gerada, exercício da negociação.
•

Parcerias podem e devem resultar em inovações.

• Quando bem desenhadas, os retornos das parcerias são rápidos, embora os custos de
implantação e manutenção possam ser elevados.
•

O marketing positivo e a construção de reputação são os maiores benefícios que as parcerias
podem trazer, além do desenvolvimento de capacidades.

• Para as empresas, os riscos são menores, embora possam ocorrer problemas quando as parcerias
não seguem na prática o que propagandeiam no discurso.

Parcerias com Empresas
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• Para que as parcerias entre empresas e comunidades sejam sustentáveis, elas
devem incluir mecanismos que possibilitem:

•

•

Gerar trabalho e renda na comunidade, sem criar dependência da relação com a empresa;

•

Fortalecer as organizações comunitárias;

•

Utilizar critérios transparentes para a implementação dos acordos;

•

Desenvolver capacidades nas empresas sobre as peculiaridades comunitárias e vice-versa;

•

Aumentar o controle social sobre os acordos.

Ter atenção às normas em vigor sobre acesso ao patrimônio genético
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Exercício
•

Qual a Visão de Futuro para Melhoria desta cadeia de valor? Como os atores
querem que a cadeia esteja em 3 anos a partir de agora?

•

E para que ela alcance essa Visão de Futuro, identificar:
•

Quais as Oportunidades desta cadeia? O que, na atualidade, pode facilitar o alcance dessa visão?

•

Quais as Limitações desta cadeia? O que, na atualidade, pode impedir o alcance dessa visão?

•

Tempo: 1 hora

Estratégia de Melhoria
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• Deve ser orientada pela visão de futuro da cadeia
• Procura alcançar objetivos comuns aos diversos atores da cadeia
• Permite o desenho e a execução de projetos complementares
• Ter projetos com resultados concretos no curto, médio e longo prazos
Estratégia de Fomento

Estratégia de Melhoria

Estratégia da facilitação com enfoque externo

Estratégia com enfoque comercial

Baseado em interesses públicos:

Baseado em interesses comerciais dos
operadores:

• Redução de pobreza
• Conservação de recursos naturais
• Aumento da participação

• Aumento nas vendas
• Melhoria na distribuição
• Acesso a mercados diferenciados

Princípios dos Projetos de Melhoria
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• Objetivos e resultados esperados de cada projeto/ação precisam ser
vinculados à Estratégia de Melhoria e à Visão de Futuro
• Clara divisão de papéis entre atores públicos e privados
• Identificação dos líderes do processo de melhoria da cadeia
• Ações de melhoria devem visar mercados viáveis e sustentáveis
• Monitoramento periódico dos avanços e necessidades de revisão dos projetos
pelos atores da cadeia
• Importante: criação de um Grupo Gestor do processo, com um “Animador”
responsável por organizar as reuniões, facilitá-las e por conduzir o
monitoramento dos avanços
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Ferramenta: Tratamento das Limitações
Limitações
priorizadas

Causas

Objetivos

Baixo
rendimento
da cultura

Plantações velhas
Manejo deficiente
Não são usados
clones certificados.
Não há crédito para
renovação

Aumentar os
rendimentos
da cultura

Fraca
articulação
com o
mercado

Limitada
associatividade

Deficiência
nos serviços
de apoio

Oferta de serviços
não cobre a
demanda
Faltam capacidades
nas entidades de
apoio

Falta informação e
contatos comerciais

Resultados

Ações

Participantes e
seus papéis
SEBRAE, EMATER
- capacitação

- Renovação e
manejo de
plantações
melhorado.
- Linhas de crédito
para renovação
implementadas

projetos de
capacitação e
ATER

Fortalecer os
vínculos com
mercados
especiais

- Estímulo ao
associativismo
- Participação em
feiras e trocas de
experiências com
outros produtores

Fortalecimento
organizativo
Apoio a missões
comerciais,
feiras, etc

Governo local –
Financiamento

Serviços de
apoio
prestam
serviços de
qualidade

- Ampliação na
quantidade dos
prestadores de
serviço e no
número de técnicos
disponíveis

Fomento de
alianças públicoprivadas
Fomento da
participação de
governos locais
Programa de
capacitação a
capacitadores

Governos locais –
Financiamento

projetos de
pesquisa
projetos de
viveiros

Prazos
2 anos

Universidades Conhecimentos

2 anos

Cooperativa –
recursos
humanos

ONGs Assessoria

2 anos
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Exercício
• Elaborar um Plano de Melhoria Contínua das Cadeias Mapeadas apontando:
as limitações priorizadas, os resultados esperados, as ações propostas, os
participantes e seus papéis e o prazo de execução de cada proposta.
• Tempo: 1 hora
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Objetivos Comuns Fortalecem a Cadeia de Valor
• Definir Objetivos é tão importante quanto também difícil.
• A complexidade aumenta com o número de Atores participantes.
• O objetivo deverá ser claro para que todos o compreendam da mesma maneira.
Deverá ser atraente para que os Atores se comprometam fortemente com o seu
objetivo.
• Ao mesmo tempo deverá ser realista, pois não há nada mais motivador do que o
sucesso.
• Para cumprir essas exigências, é necessário um sólido processo de negociação.
Esses Objetivos deverão expressar as mudanças não só desejadas como também
viáveis.
• Para isso é necessário esclarecer quais são os interesses dos Atores quando eles se
pronunciam a favor ou contra determinadas mudanças.
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Construção de Indicadores – Método Capacity Works
• Uma condição importante para um sistema de monitoramento bem-sucedido é a
operacionalização do objetivo acordado com ajuda de indicadores.
• Obtemos indicadores adequados quando respondemos de forma sistemática à
pergunta: “O que será diferente quando tivermos conseguido ter sucesso?”
• Indicadores descrevem além do valor inicial, que pode ser conferido (linha de base),
também sempre a meta, que também pode ser conferida;
• A partir da Ficha de Indicadores também podemos descrever os riscos que
representam um perigo para que se alcance os seus Objetivos.
• A ficha dos indicadores nos ajudam a descrever os riscos de forma compreensível
para todos os Atores e registrá-los na prática. O RISCO SEMPRE CORRESPONDE AO
CUMPRIMENTO DO INDICADOR, ELE DEVE SER OBSERVADO COMO ALGO QUE NÃO
TEMOS GOVERNABILIDADE

Construção de Indicadores – Método Capacity Works
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Exemplo de promoção de turismo:
• Atualmente existem na região do Tapajós duas Rotas Turísticas, uma de barco e
excursões guiadas com visitas à oficina de artesanato de madeira local.
• Uma linha de ação para lidar com essa situação, poderia ser a seguinte: “Novas
alternativas de Lazer no Tapajós”.
• Um indicador que mede o resultado dessa Linha de Ação, é:
• “Até ao final do ano, o número de rotas registradas na região aumentou de duas para
quatro e é complementado por uma ciclovia bem sinalizada.”
• A quantificação da meta depende dos acordos entre os Atores.

Indicadores de Resultados
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Os indicadores devem ter 5 dimensões:
Quantidade
Qualidade
Tempo

Quanto?
Como?
Quando?

Grupo Alvo

Quem?

Lugar

Onde?

Exemplo:
Aumento de 20% no número de comunidades quilombolas na região de Santarém, que
acessam créditos e manifestam que eles satisfazem suas necessidades de financiamento
em 70% até 2019.
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Monitoramento de indicadores
• O monitoramento deverá disponibilizar além das informações sobre
o alcance dos resultados, informações também para a gestão
cotidiana: Porque e como os resultados foram (ou não foram)
alcançados.
• Quais são os pontos fortes e fracos do projeto? Até que ponto ações
concretas já foram realizadas? Já foram alcançadas determinadas
metas?
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Matriz de Impacto – Como monitorar indicadores
Resultado/Meta/Visão de Futuro:
A implementação dos programas e políticas públicas para apoiar a comercialização das
organizações econômicas da agricultura familiar e de povos e comunidades tradicionais na
Amazônia é melhorada.
Indicador A1:
Aumentou em 30% o número de organizações econômicas da agricultura familiar e de
povos e comunidades tradicionais na Amazônia com acesso às políticas públicas de apoio à
comercialização (PAA, PNAE).
Marco zero: Estudo linha de base do acesso das organizações econômicas na Amazônia
Valor final a ser alcançado: Aumento em 30%

Escala % de
progresso

100%

80%

Definição da escala de progresso

Data

O número de organizações econômicas da agricultura familiar e dos Dezembro
povos e comunidades tradicionais na Amazônia com acesso às 2019
políticas públicas de apoio à comercialização (Cooperaf, PAA, PNAE,
PGPM-Bio, financiamento de cotas partes) aumentou em 30%.
 Organizar eventos a nível estadual com nutricionistas e merendeiras como Junho
estratégia para ampliar a aquisição de produtos da sociobiodiversidade e 2019
agroecológicos no âmbito do PNAE (começando nos municípios dos
territorios prioritários, envolvendo os institutos federais);
 Fornecer informações relevantes para nutricionistas sobre produtos da
sociobiodiversidade;
 Estimular troca de experiencias entre empreendimentos que acessam
Politicas Públicas e empreendimentos que querem acessar.
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60%

 Aumento do número de organizações que acessaram Março 2019
políticas públicas no Acre em 25%
Produtores

Total de
Recursos

OBS

12.200.498,83

Atender todos
os alunos da
rede estadual
187.202

2019

2.554.275,00

Atender em
média 3.560
alunos e
funcionários.

230

2019

628776,91

Atender 500
soldados

126

2019

379.394,00

Atender 1.060
Soldados

15.762.944,74

192.322

Entidades

Cooperativas/ Associações

SEE

Aceaves, Dom Porqueito,
Cooperacre, Coopergrão, Coopel,
Cooperbujari, Associação Hélio
Pimenta, Associação Quixadá,
Coopefarinha, Campricsul, Caet,
Coopetar, Cooperjuruá

UFAC

Cooperacre, Cooperopção,
Coopegrão, Associação Sonho
Meu, Associação Hélio Pimenta,
Associaçãao Quixadá

652

7° BEC

Cooperacre, associação Quixadá,
Associação Sonho Meu,
Associação Hélio Pimenta,
Associação Gerando Flemig

4° BIS

Coopermix, Associação Hélio
Pimenta, Associação Sonho Meu

Atendidos

Total

2.255

3.263

Ano

2019
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40%

Setembro
 Atores relevantes iniciam implementação do plano de ação nas Câmaras de
2018
Comercialização -Plano de ação para o aumento do acesso às políticas
públicas elaborado em nível federal e em cada estado;
 Empreendimentos inseridos na ATER Mais Gestão que visa ampliar o acesso a
politicas públicas de comercialização;
 Realizar diagnóstico sobre PNAE dos municípios (dados específicos sobre
sociobio, orgânicos, agroecológicos), visando cruzar com a oferta dos
produtos para elaborar estratégia de acesso ao PAA (CI), PNAE nos territórios
priorizados.
 Apoiar cooperativas e associações a organizar a oferta nos territórios
priorizados

20%

 Políticas públicas de apoio à comercialização divulgadas em oficinas de Março de
2018
planejamento nos 04 estados de atuação do Projeto
 Estudo sobre acesso ao PAA (modalidade Compras Institucionais)
realizado
 Linha Base levantada pelo IEB para 50 empreendimentos
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Exercício:

Preencher a Ficha de Indicador
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Esclarecer os Papéis e os Princípios de
Facilitação de uma Cadeia de Valor
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Esclarecer os papéis
• Associações e cooperativas de produtores e empresas :
– Realizam as tarefas de produção, beneficiamento e comercialização
– Pagam pelos insumos e serviços necessários
– Podem prestar serviços pagos (prestadores de serviços operacionais)
• Prestadores de serviços de apoio:
– São os serviços prestados para que os operadores da cadeia melhorem a qualidade do
produto e/ou o processo de produção: ATER, capacitação, formação, pesquisa, crédito, etc.
• Órgãos reguladores:
– São responsáveis pelas regras do jogo, pelos bens públicos, por atender os interesses da
sociedade:
– Regras ambientais, sanitárias, trabalhistas, tributárias, etc
– Normas de licenciamento ambiental e conservação dos recursos naturais
– Diretrizes e autorizações para coleta ou plantio
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Liderança da Cadeia de Valor
Quem pode assumir um papel de liderança?
Operadores da Cadeia de Valor
… quando têm o papel de organização líder

Rede de serviços de apoio
…Quando são atuantes e oferecem uma plataforma de melhoria

O Governo
… quando promove uma política para o fomento do setor
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Princípios da Facilitação do Processo
•

Trabalhar a partir da iniciativa dos atores da Cadeia de Valor

•

Coordenar esforços dos diferentes atores ao longo da cadeia

•

Reforçar a distribuição de tarefas entre atores privados e órgãos públicos

•

Manter um ambiente de respeito, transparência e confiança onde todos os atores tem vez,voz e voto

•

Reconhecer abertamente potenciais conflitos de interesse

•

Respeitar a cultura, direitos e autonomia de todos os atores

•

Tornar o desenvolvimento um processo de aprendizagem

•

Fortalecer parceiros com potencial de liderança e agentes de mudança

•

Avançar passo a passo desde soluções simples até mudanças mais complexas

•

Alcançar resultados de curto prazo para despertar interesse, mas manter o objetivo final em mente

•

Garantir que todos os atores se beneficiem: ganha-ganha

O Papel dos Facilitadores
Facilitadores fomentam e articulam a melhoria da Cadeia de Valor
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em cooperação com todos os seus atores
• Promover a compreensão e a confiança mútua entre os atores da cadeia
• Facilitar o mapeamento e análise conjunta da Cadeia de Valor
• Criar consenso sobre a visão de futuro, a estratégia de melhoria e seu plano de ação
envolvendo:
• A aprendizagem conjunta
• O desenvolvimento de capacidades locais
• Investimentos privados e públicos

NÃO devem
assumir funções
dos atores da
Cadeia de Valor

• Ser o “Animador” do Grupo Gestor da Cadeia responsável por organizar as reuniões, facilitá-las
e por conduzir o monitoramento dos avanços
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Facilitação: Entrada e Saída
Quando é favorável seguir adiante:
• Demandas e iniciativas dos atores da Cadeia de Valor
• Evidência de resultados positivos em ações implementadas
• Novos acordos
Quando parar:
•O objetivo proposto foi alcançado
• Na falta de uma decisão de continuidade
• Outros atores interessados em assumir a facilitação
Quando terminar a facilitação
•Atores da Cadeia de Valor estão preparados para facilitar a melhoria por si mesmos
• Perda de interesse dos atores da Cadeia de Valor
• Condições contextuais ruins

Uso de Reuniões, Oficinas e Fóruns
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Objetivos

Formatos possíveis para alcançar os
Objetivos

(a) Conscientizar e criar entendimento sobre
oportunidades existentes

Fórum de atores

(b) Interesse e trocas de experiências entre
atores

Fórum de atores

(c) Mapeamento e análise conjunta de uma
ou mais Cadeias de Valor prioritárias

Oficina de Cadeia de Valor

(d) Criação de uma visão de futuro

Oficina de Cadeia de Valor

(e) Definição da estratégia de melhoria e
comprometimento com um plano de ação

Oficina de Cadeia de Valor que cria um
Grupo de trabalho

(f) Planejamento operativo

Grupo de trabalho da Cadeia de Valor

(g) Acompanhamento da Implementação
Monitoramento de avanços

Grupo de trabalho da Cadeia de Valor

(h) Coordenação de diferentes organizações
de apoio

Grupo de trabalho da Cadeia de Valor

Mensagens-chave sobre Cadeias de Valor
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1. A base: Cooperação e Coordenação entre os atores da cadeia
2. Um mapa da cadeia de valor é útil para fornecer informações para atores e analistas
3. O compartilhamento da visão de futuro, a identificação de oportunidades e a
priorização das limitações são as bases para uma estratégia de melhoria eficiente
4. A estratégia precisa ser traduzida em projetos e ações concretas, com resultados de
curto, médio e longo prazos
5. O líder ou facilitador de uma cadeia deve fomentar e articular seus atores em torno
da visão e dos projetos compartilhados
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Bakul
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Bakul, oficialmente República de Bakul (en bakulés: Sathalanalat dschoik Bakul), es una república
democrática representativa, independiente desde 1964.
Su capital, Hanku, fue incluida en los años 1970 en
la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) por su centro
histórico, el mejor conservado y menos alterado del
mundo. El bello paseo marítimo de esta ciudad, con
numerosos restaurantes (cocina bakulesa e
internacional), cafés y hoteles, es especialmente
famoso.

República de Bakul
Capital:
Población:
Superficie total:
Idioma oficial:

Hanku (3 millones)
15 millones (estimación
de 2010)
300.000 km2
Bakulés

Bakul es un país en vias desarrollo con una
economía de mercado. Su renta per cápita para
Partidos
Partido de los Derechos
2010 fue estimada por el Fondo Monetario
políticos:
Sociales (PDS),
Internacional (FMI) en 5.195 dólares americanos.
bastante conservador,
Según datos de ese mismo año, el índice de
en el poder desde las
desarrollo humano es alto, de 0,723. Desde
últimas elecciones
siempre, el desempeño económico del país ha
Poder para el Pueblo
estado
ligado
a
las
exportaciones,
que
(PPP), muy popular en
proporcionan divisas convertibles para financiar
los distritos rurales del
importaciones y pagos de la deuda externa. Aunque
norte del país
estas exportaciones han generado ingresos
Independencia:
1964
considerables, resulta difícil lograr un crecimiento
autosostenido y una distribución más igualitaria de
los ingresos. Según datos de 2010, el 31,3 % de la población total de Bakul es clasificado como
pobre, incluido un 9,8 % que es extremadamente pobre. El sector agrario genera más de la mitad del
producto interior bruto (PIB).
El turismo está adquiriendo cada vez más importancia como industria de más rápido crecimiento del
país en cuanto a los ingresos. Es un turismo que aprovecha los monumentos arqueológicos del país
así como el ecoturismo en la selva pluvial, el turismo de aventura en las Mighty Mountains y el
turismo de playa. Hay abundantes complejos turísticos de playa a lo largo de la costa, y
recientemente se han construido en la costa sudoriental varios nuevos complejos de lujo. Justo al
norte de la ciudad de Hanku se encuentra otro núcleo turístico, los Humedales de Nelam, que están
incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional (o Lista de Ramsar) y son una meca
para los observadores de aves. Especialmente los turistas británicos aman este bello y variado
paisaje con sus innumerables aves.
A pesar de su tamaño, Bakul alberga una amplia variedad de especies, muchas de ellas endémicas.
Esta diversidad convierte a Bakul en uno de los 17 países megadiversos del mundo.
Divisiones administrativas
La división administrativa regional más pequeña de Bakul es el municipio, que forma parte de una
provincia.
Las tres provincias del país tienen, cada una, su propia capital administrativa.
Provincia
Indare
Belandu

Población
7 millones
5 millones

Capital
Hanku (3 millones)
Kalu (0,5 millones)

Ríos principales
Milaku, Coroné
Milaku, Coroné, Nha Du, Tonkin
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Exportul

3 millones

Moneila (2 millones)

Nha Du, Tonkin

Demografía
Bakul es un país multiétnico cuya población se ha ido conformando en el transcurso de los siglos por
la combinación de diferentes grupos. Después de su independencia experimentó una inmigración
gradual procedente de Europa, desde Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y España. Los inmigrantes
chinos, llegados en los años 1850 para realizar el trabajo que previamente hacían los esclavos, son
hoy muy influyentes. Otros grupos de inmigrantes son los árabes y japoneses.
Según datos de 2010, la población total es de 15 millones de personas, de las cuales el 55 % reside
en zonas urbanas y el 45 % en zonas rurales. El principal idioma del país es el bakulesi, que coexiste
con varias lenguas indígenas. Los principales grupos indígenas son los tabakalúes y hankules
(territorio septentrional) y los bankas y kulres (territorio meridional).
Economía
La economía de Bakul depende en grado importante de la exportación de recursos como la madera,
la banana, el caucho y el pescado. Además, el país tiene una rica agricultura. Los principales cultivos
de exportación son la palma de aceite, la caña de azúcar, el camarón, la madera y, en menor grado,
el cacao y frutos tropicales. Las fluctuaciones en los precios del mercado mundial pueden tener
consecuencias considerables a nivel nacional. La industria está orientada en gran parte a servir el
mercado nacional, aunque se realizan exportaciones a países de la región.
Geografía
Las Mighty Mountains constituyen una cadena montañosa de gran altitud que recorre de norte a sur la
parte occidental del país y separa Bakul en sus dos regiones geográficas principales: las Tierras Altas
occidentales y las Tierras Bajas orientales. La parte oriental de Bakul se caracteriza por tierras de
baja altitud y la costa.
Clima
Bakul posee una gran variedad de zonas climáticas, determinadas en gran medida por la altitud. En
los valles de las montañas, el clima es cálido durante todo el año. Las zonas interiores y de selva
pluvial de las Tierras Bajas se caracterizan por un clima subtropical húmedo. La región costera tiene
un clima tropical con un período de lluvias fuertes. En las Tierras Altas, el clima es templado y
relativamente seco.
Biodiversidad
La diversidad de altitud y climas resulta en una amplia diversidad de ecosistemas, cada uno con
diferentes tipos de vegetación y especies. Según Conservation
International, Bakul es uno de los 17 países megadiversos del
mundo y presenta una biodiversidad mayor por kilómetro cuadrado
que cualquier otra nación. El número total de especies de aves en
tierra firme es de 1.600 (el 15 % de las especies de aves conocidas
en el mundo), incluido el bakulu, un ave endémica declarada ave
nacional por el gobierno en 2001. En Bakul hay más de 16.000
especies de plantas, 106 reptiles endémicos, 138 anfibios
endémicos y 6.000 especies de mariposas.
El actual Sistema Nacional de Áreas Protegidas (14 % de la
superficie del país) incluye, entre otros, 6 parques nacionales, 4 reservas comunales y 3 reservas
ecológicas. Son muy conocidos los Humedales de Nelam y la Reserva de los Tabakalúes (en Indare),
la Reserva HANCER (en Belandu) y el Parque Nacional de Reskul (en Exportul).
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Tratados y acuerdos internacionales
Bakul es parte en los siguientes convenios del ámbito del medio ambiente: contaminación atmosférica
transfronteriza; contaminación atmosférica-óxidos de nitrógeno; contaminación atmosférica-azufre
(1985); contaminación atmosférica-azufre (1994); contaminación atmosférica-compuestos orgánicos
volátiles; Antártica-Protocolo de Protección Ambiental, Tratado Antártico; Convenio sobre la
Diversidad Biológica; cambio climático-Protocolo de Kyoto; desertificación; especies en peligro de
extinción; modificación del medio ambiente; residuos peligrosos; derecho del mar; vertidos en el mar;
prohibición de ensayos nucleares; protección de la capa de ozono; contaminación de los barcos;
madera tropical (1983); madera tropical (1994); humedales; y caza de ballenas. Bakul ha firmado,
aunque no ratificado, la convención sobre contaminación del aire por contaminantes orgánicos
persistentes.
¡¡¡NOTICIA!!! Recientemente, en julio de 2011, Bakul ratificó el Protocolo de Nagoya sobre acceso a
los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su
utilización.
Bakul es parte en los siguientes pactos y convenciones relativos a los derechos humanos:
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; Convención internacional
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; Convención sobre los derechos del
niño; Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares; Pacto internacional de derechos civiles y políticos; y Pacto
internacional de derechos económicos, sociales y culturales.
Ejército
Las Fuerzas Armadas de Bakul fueron eliminadas en 2010.
Cocina
La cocina bakulesa es excelente y últimamente recibe elogios a nivel internacional por su diversidad
de ingredientes naturales y la combinación de técnicas antiguas y modernas.
Lecturas complementarias






Crowded Planet (2010): Guía aproximada de Bakul.
Hemingway, Ernesta (1952): Las viejas y las playas de Hanku.
Diversitas (1995): La belleza de los paisajes bakuleses.
World Music (1998): Canciones del bosque: música tradicional del norte de Bakul.
Bull Market (2011): Recuperación de las reservas financieras tras la crisis en Exportul, Bakul.

Icons of 6-step approach and map of Bakul provided by Kommunikationslotsen:
www.kommunikationslotsen.de

.
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Cadeia de Valor da Attiékul no Planalto das Montanhas Maravilhosas
A attiékul é uma raiz comestível apreciada pelo seu alto valor nutricional e, nos últimos anos, por ser um
energético natural. Ela cresce à altura do solo, o que permite que se desenvolva sob condições extremas de clima e, como
é uma cultura que não exige trabalho agressivo com o ambiente que a circunda, o cultivo é permitido nas áreas adjacentes
às reservas e áreas naturais protegidas.
De acordo com estudos elaborados pelo Projeto Bakul-Biodiverso, a attiékul contém vários minerais que regulam
as funções celulares, renais, cardíacas e musculares, ao mesmo tempo em que lhe conferem propriedades antiestresse e
antidepressivas. Devido ao seu alto teor de cálcio, é recomendado para crianças e pessoas com osteoporose.
É nativa da região das Montanhas Maravilhosas centrais de Bakul, e sua domesticação remonta ao planalto do
Bombon, uma área localizada entre os municípios de JuníKl e PasKu a mais de 4.000 metros acima do nível do mar. A
população local, em 2005, foi estimada em 48.325 habitantes, e suas principais atividades econômicas são a pecuária e a
agricultura. Embora a produção mineral represente uma grande parte do PIB da região, a demanda de empregados por
empresas neste ramo é baixa e voltada para atividades não qualificadas.
As atividades agrícolas incluem culturas de attiékul, batata doce, milho e cevada. A attiékul pode ser considerada
uma poupança. Graças a possibilidade de armazena-la no solo, os produtores dispõem de provisões que podem ser
utilizadas em períodos de escassez ou de necessidade, reduzindo sua vulnerabilidade econômica. De maneira geral, o
destino da attiékul depende da extensão da terra do produtor. Se estiver entre 0,5 e 3 hectares, a colheita é usada
principalmente para a subsistência e a principal atividade econômica é a venda de mão de obra (diaristas). Caso o produtor
tenha mais de 3 hectares de terra, a produção de attiékul se torna a principal atividade. Para preparar a terra para o
plantio da attiékul é necessário contratar as máquinas da agência agrária do município, mas há poucas máquinas durante
este período, o que torna o preço do aluguel alto. Além disso, os produtores compram das lojas locais a cal virgem, arame
farpado, postes e ferramentas. Durante os períodos de cultivo e colheita, os produtores de médio e grande porte têm
acesso ao crédito dos fundos municipais, com taxas de juros elevadas e condições inacessíveis para os pequenos.
Dada a dificuldade de obter créditos, os pequenos produtores utilizam suas próprias sementes de safras
anteriores, sem critérios de seleção, e sem levarem em conta os aspectos sanitários da attiékul fresca (in natura). Isso se
reflete na baixa produtividade e qualidade variável obtida durante a pós-colheita, o que afeta o preço final alcançado por
eles. Ao contrário, os médios e grandes produtores plantam sementes selecionadas, adquiridas principalmente de outros
agricultores que consideram confiáveis, resultando em níveis mais altos de lucratividade.
O método de armazenamento da attiékul também varia caso o vendedor seja um pequeno, médio ou grande
produtor. 80% do que é vendido pelos pequenos produtores é de attiékul fresca. Normalmente, essa produção é
comprada por comerciantes menores, que são responsáveis por secá-la para vender para comerciantes maiores ou
diretamente para grandes empresas de processamento. Entretanto, o Programa “Propiciar Acesso a Mercados de Maneira
mais Equitativa nas Cadeias de Valor Agroalimentares”, no marco do Mecanismo de Apoio a Programas da FAO, fez uma
análise de gênero da cadeia de valor da attiékul seca em vários municípios do Planalto das Montanhas Maravilhosas.
A análise identificou que esta cadeia de valor é dominada localmente por mulheres nas etapas de produção e
beneficiamento: quase 90% do beneficiamento é realizado por mulheres, apesar de ser uma tarefa que exige um grande
investimento de tempo e de mão de obra. A renda obtida pelas mulheres com a venda da attiékul seca para os
comerciantes locais vai para seus lares ou para fundos comunitários, no caso de grupos ou cooperativas de produtoras.
Porém, como as mulheres acumulam tarefas domésticas e do cuidado infantil, e outras atividades agrícolas próximas da
casa, elas só conseguem preparar attiékul seca uma vez por semana, e ainda precisam cuidar de seus filhos pequenos
enquanto descascam e cortam o tubérculo. Esta enorme carga de trabalho reduz consideravelmente sua produtividade
e repercute na baixa eficiência da cadeia.
Ao mesmo tempo, as mulheres continuam sendo responsáveis por garantir a segurança alimentar e nutricional
de seus lares, o que inclui o cultivo e a preparação de alimentos. Além disso, a carga de trabalho das mulheres que
participam da cadeia de valor da attiékul seca tem se ampliado, por também ajudarem seus maridos na colheita de
produtos comerciais como a castanha de caju. Estas limitações fazem com que as mulheres não tenham tempo para
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investir adequadamente na produção da attiékul seca. Elas quase nunca podem fazer a colheita nos momentos em que
os preços de mercado são mais altos. Elas acabam fazendo isso apenas quando se inicia o período escolar, apesar de
receberem menos dinheiro por seu produto. É importante ressaltar que, na região, a attiékul é vista como uma cultura
vinculada apenas à segurança alimentar e de renda em tempos difíceis, ou seja, na visão deles, ela não tem um grande
potencial econômico, o que limita as iniciativas para desenvolve-la. Essa desinformação sobre o valor e o potencial de
mercado da attiékul é reforçada pelo acesso limitado das mulheres às redes que podem proporcionar essas informações.

Para melhorar a eficiência da cadeia de valor da attiékul seca e reduzir a carga de trabalho das mulheres, foram
realizadas oficina de trabalho onde se elaboraram diversas propostas de intervenção, como: investimentos para melhorar
a tecnologia e maquinário de beneficiamento; criação de sistemas de informação acessíveis para as mulheres;
incorporação de metodologias para melhorar as relações domésticas e fomentar a tomada de decisões conjunta;
prestação de serviços de desenvolvimento empresarial desenhados para as mulheres empreendedoras; implantação de
creches em colaboração com as cooperativas ou outras instituições locais.
Produtores médios e grandes vendem apenas attiékul seca. Em alguns casos, o produtor possui infraestrutura
suficiente para processar a attiékul e comercializá-la na forma de farinha, extrato ou gel; em outros casos, a Attiékul seca
é vendida diretamente a grandes empresas de processamento.
Os comerciantes, de acordo com seu âmbito de intervenção, podem ser classificados como locais ou da capital.
Os comerciantes locais adquirem a attiékul fresca nas áreas dos agricultores familiares e/ou das comunidades indígenas
da região, fazendo a secagem e vendendo-a aos comerciantes da capital ou a empresas processadoras locais. Eles têm
influência sobre os pequenos produtores porque fornecem adiantamentos de dinheiro para cobrir necessidades de capital
e outras despesas eventuais das famílias produtoras.
Os comerciantes das cidades trabalham em conjunto com os comerciantes locais. Este grupo fornece
principalmente a grandes empresas de processamento, o que agrega valor à attiékul seca adquirida, classificando-a de
acordo com a qualidade e o tamanho do grão.
De um lado, existem as pequenas empresas beneficiadoras locais, que em sua maioria são informais, e usam
técnicas artesanais para abastecer o mercado local e regional; e do outro existem empresas de maior capacidade
localizadas sobretudo em Moneila e orientadas para os mercados nacionais e de exportação. Os produtos dessas
empresas são licores, néctar, farinhas, cápsulas e iogurte. A preferência dos compradores é orientada para produtos
orgânicos certificados, que são apoiados por empresas de certificação reconhecidas. Este é o caso da SKAL-cert com seus
selos JAS para o mercado japonês, USDA para o mercado dos EUA ou EKO para a União Europeia.
Na esfera estatal, o SENSAGRO – Serviço Nacional de Saúde Agropecuária é a instituição encarregada de realizar
o trabalho de controle e inspeção sanitária da produção da attiékul. Apesar disso, o trabalho dessa instituição é muito
limitado em relação à possibilidade de atender às necessidades dos produtores distantes da capital. Eles trabalham em
colaboração com o INDECOPI – Instituto Nacional para a Defesa de Competição e Propriedade Intelectual, responsável
pela aprovação das normas técnicas da attiékul, pelo monitoramento e aprovação da Denominação de Origem.
Como o SENSAGRO, a rede conta com algumas instituições nacionais e estrangeiras, que buscam fortalecer sua
competitividade nos diferentes elos. É o caso da Cooperação Alemã e da Cooperação Suíça, que desenvolvem um trabalho
conjunto com o Ministério da Agricultura (MAG), seus órgãos afiliados e as Direções Agrárias Regionais. Fomentam a
promoção da assistência técnica e treinamento para o desenvolvimento produtivo, fortalecem as organizações de
produtores e processadores, organizam oficinas de conscientização e realizam o trabalho de monitoramento no campo.
Outras instituições e organizações do setor público e privado e da cooperação internacional buscam fortalecer a
cadeia por meio do uso sustentável ambiental, social e econômico da biodiversidade nativa. É o caso do Programa
Nacional de Promoção do BioComércio (PNPB), do Programa “Propiciar Acesso a Mercados de Maneira mais Equitativa
nas Cadeias de Valor Agroalimentares” e do Instituto Bakulense de Produtos Naturais com o projeto Bakul-Biodiverso.
Os aspectos promocionais dos produtos no mercado externo estão a cargo da Agência de Promoção do Bakul para
Exportação e Turismo (PROMBAKUL) e do Ministério do Comércio Exterior e Turismo (MINCETUR), que incluíram a attiékul
na lista de produtos-chaves com potencial de geração de emprego e renda na região.

Cadeia de Valor da KamulK no Planalto das Montanhas Maravilhosas
A KamulK é uma planta herbácea bianual, cuja raiz comestível é apreciada pelo seu alto valor
nutricional e, nos últimos anos, por ser um produto energético natural. Ela cresce à mesma altura do solo, o
que permite que se desenvolva adequadamente sob condições extremas de clima e, como é uma cultura que
não exige trabalho agressivo com o ambiente que a circunda, o cultivo é permitido nas áreas adjacentes às
reservas e áreas naturais protegidas.
De acordo com estudos elaborados pelo Projeto Bakul-Biodiverso, a KamulK contém vários minerais
que regulam as funções celulares, renais, cardíacas e musculares, ao mesmo tempo em que lhe conferem
propriedades antiestresse e antidepressivas. Devido ao seu alto teor de cálcio, é recomendado em crianças,
mulheres na menopausa e em pessoas com osteoporose.
É nativa da região das Montanhas Maravilhosas centrais de Bakul, e sua domesticação remonta ao
planalto do Bombon, uma área localizada entre os municípios de JuníKl e PasKu a mais de 4.000 metros acima
do nível do mar, no ecossistema de Puna. Sua extensão é estimada em 4.630 km 2 e fica a 180 km de Moneila
(Exportul). Muito relevante destacar que as nascentes dos rios Nha Du e TonKIn Das se localizam na parte alta
do Planalto do Bombon.
A população registrada em 2005, dentre as 7 províncias pertencentes ao planalto (4 em JuníKln, 3 em
PasKu) foi estimada em 48.325 habitantes, cujas principais atividades econômicas são a pecuária e a
agricultura. Embora seja verdade que a produção mineral representa uma grande parte do PIB das regiões
envolvidas, a demanda de empregados por empresas neste ramo é baixa e orientada para atividades não
qualificadas.
As atividades agrícolas incluem culturas de KamulK, grãos (milho, cevada) e tubérculos (batatas, batata
doce). O destino dos produtos colhidos depende da extensão da terra que o produtor possui. Se estiver entre
0,5 e 3 hectares, a colheita é usada principalmente para a subsistência e a principal atividade econômica é a
venda de mão de obra (diaristas). Caso o produtor possua mais de 3 hectares de terra, a produção de KamulK
se torna a principal atividade. Para preparar a terra para o plantio da KamulK, os produtores precisam
contratar o serviço de mecanização perante uma agência agrária do município; no entanto, há uma escassez
de máquinas durante este período, razão pela qual o preço do aluguel é alto. De forma semelhante, os
produtores devem comprar de diversas lojas de insumos locais para receberem matérias-primas como cal
virgem, arame farpado, postes e ferramentas. Durante os períodos de cultivo e colheita, os produtores de
médio e grande porte têm acesso ao crédito principalmente dos fundos municipais, mas com taxas de juros
tão elevadas e outras condições que são inacessíveis para os pequenos produtores.
Dada a dificuldade de obter créditos, os pequenos produtores utilizam suas próprias sementes de
safras anteriores, sem critérios de seleção, e sem levarem em conta os aspectos sanitários da KamulK fresca
(in natura). Isso se reflete na baixa produtividade e qualidade variável obtida durante a pós-colheita, o que
afeta o preço final alcançado por eles. Ao contrário, os médios e grandes produtores plantam sementes
selecionadas, adquiridas principalmente de outros agricultores que consideram confiáveis. Durante a póscolheita, eles alcançam níveis mais altos de lucratividade como resultado de um melhor acesso à assistência
técnica e de treinamento na produção e manejo pós-colheita.
O método de armazenamento da KamulK também varia caso o vendedor seja um pequeno, médio ou
grande produtor. 80% da quantidade vendida pelos pequenos produtores corresponde à KamulK fresca.
Normalmente, essa produção é comprada por comerciantes menores, que são responsáveis por secá-la para
vender para comerciantes maiores ou diretamente para grandes empresas de processamento.
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Produtores médios e grandes vendem apenas KamulK seca. Em alguns casos, o produtor possui
infraestrutura suficiente para processar a KamulK e comercializá-la na forma de farinha, extrato ou gel; no
entanto, em outros casos, a KamulK seca é vendida diretamente a grandes empresas de processamento.
Por outro lado, os comerciantes, de acordo com seu âmbito de intervenção, podem ser classificados
como locais ou da capital. Os comerciantes locais adquirem a KamulK fresca nas áreas dos agricultores
familiares e/ou das comunidades indígenas da região, cuidando da secagem e vendendo-a aos comerciantes
da capital ou a empresas processadoras locais. Eles têm uma influência sobre os pequenos produtores porque
fornecem-lhes adiantamentos de dinheiro, que são destinados a cobrir necessidades de capital e outras
despesas eventuais das famílias produtoras.
Os comerciantes das cidades trabalham em conjunto com os comerciantes locais. Este grupo fornece
principalmente a grandes empresas de processamento, o que agrega valor à KamulK seca adquirida,
classificando-a de acordo com a qualidade e o tamanho do grão. Como os comerciantes locais, eles também
têm influência no preço da Kamulk.
Em relação às empresas beneficiadoras, elas apresentam uma estrutura heterogênea. De um lado,
existem as pequenas empresas locais que em sua maioria são informais e usam técnicas artesanais para
abastecer o mercado local e regional; e do outro existem empresas de maior capacidade localizadas sobretudo
em Moneila e orientadas para os mercados nacionais e de exportação.
Os produtos processados por essas empresas são: licores, néctar, farinhas, cápsulas e iogurte. A
preferência dos compradores é orientada para produtos orgânicos certificados, que são apoiados por
empresas de certificação reconhecidas. Este é o caso da SKAL-cert com seus selos JAS para o mercado japonês,
USDA para o mercado dos EUA ou EKO para a União Europeia.
Na esfera estatal, o SENSAGRO – Serviço Nacional de Saúde Agropecuária é a instituição encarregada
de realizar o trabalho de controle e inspeção sanitária da produção da Kamulk. Apesar disso, o trabalho dessa
instituição é muito limitado em relação à possibilidade de atender às necessidades daqueles produtores
distantes da capital. Eles trabalham em colaboração com o INDECOPI – Instituto Nacional para a Defesa de
Competição e Propriedade Intelectual, responsável pela aprovação das normas técnicas da KamulK, pelo
monitoramento e aprovação da Denominação de Origem.
Como o SENSAGRO, a rede conta com algumas instituições nacionais e estrangeiras, que buscam
fortalecer sua competitividade nos diferentes elos. É o caso da Cooperação Alemã e da Cooperação Suíça, que
desenvolvem um trabalho conjunto com o Ministério da Agricultura (MAG), seus órgãos afiliados e as Direções
Agrárias Regionais. Fomentam a promoção da assistência técnica e treinamento para o desenvolvimento
produtivo, fortalecem as organizações de produtores e processadores, organizam oficinas de conscientização
e realizam o trabalho de monitoramento no campo.
Outras instituições e organizações do setor público e privado e da cooperação internacional buscam
fortalecer a cadeia por meio do uso sustentável ambiental, social e econômico da biodiversidade nativa. É o
caso do Programa Nacional de Promoção do BioComércio (PNPB) e do Instituto Bakulense de Produtos
Naturais (IBPN) com o projeto Bakul-Biodiverso.
Por fim, os aspectos promocionais dos produtos no mercado externo estão a cargo da Agência de
Promoção do Bakul para Exportação e Turismo (PROMBAKUL) e do Ministério do Comércio Exterior e Turismo
(MINCETUR), que incluíram a KamulK na lista de produtos-chaves com potencial de geração de emprego e
renda na região.

Cadeia de Valor do Makul-Makul na Bacia do Rio Coroné
O Makul-Makul é um arbusto frutífero selvagem da bacia do rio Coroné, que cresce nas margens
alagáveis de rios e lagos e cuja polpa da fruta madura é comestível.
Atualmente, um grande interesse do mercado mundial tem sido gerado devido à sua alta concentração de ácido ascórbico
(vitamina C), superior à da apresentada pelo limão e laranja, que somada às pequenas quantidades de cálcio, ferro e
outros elementos fitoquímicos tornam o Makul-Makul um poderoso antioxidante.
O potencial de seu uso é amplo: a raiz, a casca e as folhas são usadas pela medicina tradicional para aliviar o reumatismo,
problemas estomacais, febre interna, dor de cabeça e dores musculares. A casca é utilizada como um corante natural e
da polpa processada são obtidos produtos alimentares e suplementos vitamínicos. Além disso, e contanto que não sejam
usados pesticidas, a maior parte da produção em áreas nativas pode ser certificada como “orgânica”.
O interesse do Estado em desenvolver essa atividade começou no início dos anos 1970, mas foi somente em meados da
década de 1990 (com o apoio da Cooperação Internacional) que as atividades de promoção foram desenvolvidas como
parte da estratégia do Estado de reduzir os níveis de pobreza e gerar novas alternativas de renda das populações rurais e
a conservação e uso sustentável dos recursos na bacia do rio Coroné, em Bakul.
A produção de Makul-Makul na região norte de Hanku, reúne mais de 1.300 produtores. Apesar do número, apenas uma
pequena parte deles é organizada em associações ou grupos. Esta situação limita sua capacidade de negociação e
financiamento; assim como a implementação de um manejo eficiente da colheita, que previna pragas e viabilize a oferta
de um produto de maior qualidade.
É importante considerar que as plantações de Makul-Makul aproveitam solos considerados marginais (várzeas sazonais),
minimizando, assim, o risco de erosão e diminuindo a pressão sobre as florestas.
Esta atividade econômica é baseada em dois modelos de produção. De um lado, estão a coleta e o plantio em pequena
escala, que são mais difundidos e têm baixos níveis de rendimento e um processo ineficiente para obtenção da polpa. De
outro lado, encontra-se o plantio em maior escala, com melhores níveis de conhecimento técnico e de maiores
rendimentos.
Em ambos os casos a produção é vendida para comerciantes, que dão preferência a frutas e/ou polpas que suportem o
transporte fluvial, que pode durar cerca de 2 dias. Em seguida, o produto é transportado por rio até Hanku e vendido
para empresas de processamento. As maiores empresas têm suas próprias usinas de beneficiamento, enquanto que as
menores usam as instalações da Universidade Nacional da bacia do rio Coroné, que oferece serviços de aluguel de
maquinário.
É importante ressaltar que muitas das grandes empresas processadoras, em parceria com o Instituto de Pesquisas da
Amazônia em Bakul (IPAB) e com o Instituto Nacional de Inovação Agrária (INIA), desenvolvem projetos de pesquisa em
plantios privados e comunitários, com o objetivo de fornecer uma oferta que garanta o comércio sustentável.
O Makul-Makul, processado como polpa de frutas ou liofilizado (desidratação a baixas temperaturas) tem o mercado
externo como seu principal destino, para a produção de iogurtes, néctares, sucos, compotas ou suplementos vitamínicos,
por isso que o produto é transferido para Moneila, em Exportul.
Atualmente, o fluxo comercial de Makul-Makul em Kalu começa em Hanku, é transportado de barco até Exportul e de lá
de caminhão através da rodovia central. Essa modalidade de transporte gera sobretaxas derivadas das despesas de
deslocamento, que é feita com o uso de estivadores e pode levar até 8 dias, se todas as precauções forem consideradas.
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A exportação de derivados de Makul-Makul iniciou-se em meados dos anos 1990, incrementando significativamente
seu volume de 2003 até hoje. Contudo, ela é gerenciada basicamente por 4 empresas que controlam cerca de 80% do
valor total comercializado.
Atualmente, o Japão e os Estados Unidos se destacam como os principais destinos. No entanto, alguns países europeus
apresentam-se como rotas potenciais, embora sua entrada na Europa seja restrita, já que o Makul-Makul é considerado
um "alimento novo" (Regulação Novel Food).
O mercado interno ainda é insignificante, especialmente devido à pouca difusão de seus benefícios para a saúde e
nutrição, bem como a falta de conhecimento sobre os usos na preparação de alimentos. Além disso, esse potencial de
uso gera concorrência entre os comerciantes que causam disputas entre comunidades pela exploração de plantas
nativas.
A principal consequência desse problema é que ele gera um incentivo perverso para colher a fruta antes do tempo, já
que os extrativistas entendem que ela nunca amadurecerá, porque, se não a colherem, outra pessoa o fará. Isso não só
contribui para que a fruta colhida contenha um baixo nível de ácido ascórbico e, portanto, receba um menor valor de
mercado, como também aumenta a possibilidade de perda de material genético.
Essa prática, juntamente com a produção e o comércio de Makul-Makul, são as principais atividades econômicas da
região, favorecendo algumas comunidades a compreenderem a importância de melhorar suas práticas de colheita.
Instituições como o Centro de Desenvolvimento para a Competitividade da bacia do Rio Coroné (CEDECORCO) estão
apoiando as comunidades através de assistência técnica e treinamentos para elevar seus níveis de produtividade e
competitividade.
Nessa linha de ação, o Centro de Inovação Tecnológica de Frutas e Plantas (CITEFRU), em conjunto com o Instituto
Bakulense de Produtos Naturais (IBPN), liderou o Subcomitê Técnico de Padronização de Makul-Makul. Este é composto
por empresários, instituições acadêmicas, de pesquisa, pelo Ministério da Agricultura (MAG) e outras instituições
públicas. A função desse Subcomitê foi estabelecer o padrão técnico para a polpa congelada de Makul-Makul.
De forma semelhante, como meio de articular e trocar opiniões, a “Rede Makul-Makul” foi formada; constituída por
mais de 50 instituições públicas e privadas, ligadas de uma forma ou de outra, ao trabalho com esta fruta.
Além disso, por sua atuação, as agências de cooperação internacional, como o Serviço de Cooperação da Holanda, têm
apoiado o trabalho de pesquisa e divulgação há alguns anos. A esse quadro, juntam-se a Cooperação Alemã e
Cooperação Suíça, que através do Programa Bakul-Biodiverso viabilizam a promoção de parcerias público-privadas para
o fomento de cadeias de produtos da sociobiodiversidade Bakulense.
O governo, em suas esferas Estadual e Municipal, concentra os seus esforços na resolução de conflitos relacionados ao
uso e posse de terra, facilitando o acesso a infraestruturas adequadas e incentivando o desenvolvimento de associações
de produtores.

Cadeia de Valor da SalakU´ na região da Reserva de Tabakalues
A salakU´U´ (Sabigai ushlak ) de Bakul é reconhecida no mundo todo por sua alta qualidade. Embora Bakul seja o
sexto maior produtor mundial de salakU´, ele é o primeiro produtor da salakU´ fina, muito utilizada em doces de alta
qualidade, controlando mais de 65% do mercado mundial. As características de sabor únicas, tornam a salakU´ fina
bakulense a favorita das indústrias e chefs confeiteiros.
O cultivo da salakU´ envolve cerca de cem mil famílias em Bakul, mas ainda tem níveis de produtividade baixíssimos,
o que, combinado à ausência de políticas de fomento e apoio à produção, gerou uma situação de crise, que levou o
Ministério de Agricultura (MAG) a criar uma política pública para revitalização da produção, que vem sendo
implementada desde 2011.
A maior concentração de salakU´ está nas províncias de Indare e Exportul, ao longo da bacia do rio Coroné, nas
proximidades da Área Protegida de Reskul e nos arredores da reserva de Tabakalues. Nesta região, estima-se que nos
últimos anos a área plantada tenha aumentado em aproximadamente 20.000 hectares da salakU´, o que fez com que a
região se tornasse em três anos, uma das principais fornecedoras da salakU´ para exportação.
A maior parte da produção é feita em pequenas áreas (73,4% da área cultivada) em sistemas agroflorestais ou como
cultura consorciada a outras. A monocultura tende a se concentrar em fazendas com mais de 50 hectares.
A produção de salakU´ em Bakul chegou a 200 mil toneladas em 2015, mas é limitada pela baixa produtividade (0,56
tonelada/hectare, MAG, 2014). 80% da área plantada corresponde à salakU´ fina e o resto utiliza a variedade XKR-15,
que vem se propagando porque é altamente produtiva, o que atrai os agricultores, apesar de ela não gerar salakU´ com
qualidade diferenciada. 65% da área renovada recentemente utiliza a variedade XKR-15, o que ameaça acelerar a
degradação da qualidade da salakU´ fina de Bakul.
71% dos produtores não realizam nenhum controle de qualidade; apenas 3% efetuam análise de sabores e 26% do
produto é diferenciado por alguma certificação (UTZ, RFA, FairTrade, orgânico).
A maioria dos produtores (88%) atua individualmente e vende para intermediários. Estima-se que existam cerca de
1000 intermediários de diferentes tamanhos em nível nacional. Muitos deles misturam as diversas variedades o que,
junto com um fraco quadro regulatório, dificulta o estabelecimento de um sistema de comercialização de salakU´ fina
de alta qualidade. Existem 84 associações de produtores registradas e ativas, envolvendo 12% dos produtores. Alguns
deles participam da comercialização, direcionando seu produto para a indústria nacional, intermediários e exportadores.
Existem entidades de classe, como a FEDESABUL – Federação de Organizações de SalakU´ de Bakul e a UNOSABAK –
União de Organizações de SalakU´ de Bakul, que exportam diretamente para a empresa SALAKU´BAK, interessada em
comercializar salakU´ de excelente qualidade, e com a qual assinaram um acordo de longo prazo, que inclui cláusulas
para a definição conjunta de preços, o estabelecimento de fundos para comercialização e para o desenvolvimento social
e da infraestrutura produtiva nas organizações de base.
Uma aliança estratégica entre a empresa SALAKU´BAK, a UNOSABAK e a Fundação PRO-SKU proporciona assistência
técnica para a gestão de sistemas agroflorestais, com foco no aprimoramento da produtividade da salakU´, no acesso à
certificação, no fortalecimento do controle interno das organizações de produtores familiares e na criação de creches
para os filhos dos produtores.
A indústria nacional abrange a transformação da salakU´ em produtos não acabados como manteiga, pasta, licor, pó
destinados ao mercado externo e é dominada por cerca de 10 grandes empresas, enquanto a produção de doces à base
de salakU´ fina é liderada por pequenas docerias que usam técnicas artesanais para abastecer o mercado local e regional.
Os exportadores: são os maiores comerciantes de salakU´ para o mercado externo e estão sujeitos ao cumprimento
dos padrões de qualidade acordados com seus clientes. Os exportadores de salakU´ fazem parte da Associação Nacional
Bakulense de Exportadores de SalakU´-ANBAES.
Os fornecedores de insumos: são os produtores de mudas de salakU´ (microempresários, organizações públicas e
privadas). Atualmente, o fornecimento de mudas XKR-15 é o que predomina e faltam mudas de salakU´ fina nacional.
Os Mercados: os mercados para a salakU´ fina (doces com alto teor de salakU´ e coberturas) cresceram
continuamente mais de 35% ao ano desde 2010 e coincidem com o surgimento de nichos de mercado para a salakU´

fina diferenciada com selos como orgânico, comércio justo, rain forest alliance e para a salakU´ com indicação de origem
(país ou área geográfica definida).
Além disso, a demanda por doces (especialmente na Ásia) está se expandindo. 88% da salakU´ de Bakul é exportada
como grão seco, principalmente para a União Europeia (Bélgica, França, Reino Unido, Alemanha e Holanda). Enquanto
8% da salakU´ é exportada como produto não acabado e apenas 4% fica para consumo interno.
Vêm acontecendo mudanças nas preferências dos consumidores e nas demandas dos fabricantes de doces. Os
consumidores estão mais interessados na origem das matérias-primas e se questionam se a salakU´ é produzida usando
métodos ecológicos e socialmente conscientes. Eles estão exigindo que a salakU´ seja produzida com base em práticas
sustentáveis: por exemplo, o uso sustentável da biodiversidade, o não uso de venenos e a garantia de tratamento digno
aos trabalhadores nos campos de salakU´. Os consumidores preferem alimentos seguros, saudáveis, orgânicos, éticos e
com identidade.
O BBFDD – Banco de Fomento para o Desenvolvimento Agrícola implementa o PRONFIAFA – Programa Nacional de
Financiamento da Agricultura Familiar, que possui créditos específicos para o setor salakU´eiro. Os pequenos
agricultores afirmam que não têm acesso a este programa, pois o banco exige que eles tenham um cadastro ambiental
que os intimida, pois alguns deles mantêm cultivos nas áreas das reservas legais de suas fazendas. Mediante a
dificuldade de obtenção de créditos, os pequenos produtores usam suas próprias sementes de safras anteriores, sem
critérios de seleção e sem levarem em conta os aspectos de saúde e qualidade da matriz. Isso se reflete na baixa
produtividade e na qualidade variável da salakU´ obtida, o que acaba reduzindo o preço da salakU´ in natura.
O Estado, através do SENSAGRO – Serviço Nacional de Saúde Agropecuária realiza o controle e a inspeção sanitária
da produção de forma muito limitada devido à dificuldade de atender aos produtores mais distantes. O Instituto
Bakulense de Pesquisa Agropecuária (INBAPAG) implementa o Programa Nacional da SalakU´, que promove o
aperfeiçoamento genético de clones nacionais, oferece serviços de venda de mudas (insuficiente) e a identificação dos
perfis de sabor das amostras de salakU´.
Há várias instituições nacionais e estrangeiras que buscam aumentar a competitividade nos elos da cadeia da salakU´. É
o caso da Cooperação Internacional, que, em um trabalho conjunto com o Ministério da Agricultura (MAG), suas
agências anexas e as Diretorias Agrárias Regionais, promove assistência técnica e treinamento para o desenvolvimento
produtivo, fortalece as organizações de produtores e processadores, organiza oficinas de boas práticas e realiza o
trabalho de monitoramento no campo. Além disso, o Ministério do Meio Ambiente implementa programas de incentivo
ao manejo sustentável de florestas e zonas próximas às unidades de conservação do sistema nacional de áreas
protegidas.
A promoção de produtos no mercado externo está a cargo da Agência de Promoção de Bakul para Exportação e
Turismo (PROMBAKUL) e do Ministério do Comércio Exterior e Turismo (MINCETUR), que incluíram a salakU´ na lista de
produtos-chaves de Bakul.

