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Mais do que registrar momentos viven-
ciados por grupos de pessoas ou organiza-
ções, sistematizar experiências é promover a 
construção de novos saberes. A sistematiza-
ção é uma ferramenta de produção de conhe-
cimentos a partir do ordenamento, recons-
trução e análise crítica dos processos vividos, 
trazendo para o debate – e para a construção 
de novas metodologias e processos – saberes 
inerentes à memória das pessoas que vive-
ram tais experiências, e agregando, assim, os 
conhecimentos tradicionais e científicos so-
bre um determinado tema. 

E é essa a pretensão desta publica-
ção, que apresentará o Curso de Formação 
Continuada em Gestão de Empreendimen-
tos Comunitários – FORMAR GESTÃO e 
sua metodologia, retratando os resultados 
da turma na Reserva Extrativista (Resex) 
Verde para Sempre, no Pará, os reflexos 
junto às comunidades beneficiadas pelas 
ações e a visão de lideranças que atuam 
na gestão dos empreendimentos comuni-
tários na Resex, educadores e facilitadores 
sobre a iniciativa. Além de apontar desa-

APRESENTAÇÃO

fios, reflexões, lições, aprendizados e pos-
sibilidades identificadas ao longo deste 
processo de formação continuada, como 
uma forma de avaliar, repensar e otimizar 
as atividades e ações propostas e realiza-
das ao longo da formação.

O FORMAR GESTÃO é resultado de 
uma parceria entre o Instituto Internacional 
de Educação do Brasil (IEB), uma associa-
ção brasileira sem fins lucrativos com mais 
de 20 anos de atuação no fortalecimento 
dos atores sociais e do seu protagonismo na 
construção de uma sociedade justa e sus-
tentável; e o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) - Cam-
pus Castanhal, instituição federal que atua 
há 91 anos com ensino técnico e profissio-
nalizante no Leste do Pará.

O curso é destinado a gestores, téc-
nicos e engenheiros responsáveis por em-
preendimentos comunitários na Amazônia, 
atende prioritariamente o quadro diretivo 
das associações e cooperativas que atuam 
na gestão organizacional e implementa-
ção de processos produtivos comunitários, 



promovendo ainda a equidade de gênero e 
a participação efetiva de jovens. Nesta pri-
meira fase, foi implementado em uma turma 
destinada a seis comunidades da Resex Ver-
de para Sempre, no município de Porto de 
Moz, região do Baixo Xingu, no Pará.

Responsáveis pela coordenação das 
atividades, o IEB e o IFPA atuam em parceria 
para promover ações voltadas a processos de 
educação, ensino e aprendizagem na temáti-
ca socioambiental e colecionam experiências 
exitosas. Uma delas, em 2005, foi uma nova 
proposta pedagógica para o Curso Técnico em 
Floresta, promovendo a formação de profissio-
nais mais sensíveis à atuação junto às comu-
nidades rurais na Amazônia, contemplando 
a disciplina de Manejo Florestal Comunitário 
e Familiar (MFCF) e as vivências práticas dos 
educandos em iniciativas comunitárias.

Em 2013, com apoio do Fundo Vale e 
da Mac Foundation ao Programa de Mane-
jo Florestal Comunitário do IEB, as institui-
ções desenvolveram o Projeto Pedagógico de 
Curso (PPC) do Formar Florestal, um curso 
de 400 horas voltado ao manejo florestal 

comunitário. Implementado entre 2013 e 
2016, ele teve três turmas e formou 75 edu-
candos no estado do Pará. 

Cinco anos depois, IEB e IFPA deram 
mais um passo no sentido de fortalecer a 
parceria institucional ao consolidar o PPC do 
Formar Gestão, o qual, para a operacionali-
zação de sua primeira turma na Resex Verde 
para Sempre, foi realizado em parceria com 
o Comitê de Desenvolvimento Sustentável 
(CDS) de Porto de Moz e com o Projeto Bom 
Manejo 2, iniciativa coordenada pelo Institu-
to Floresta Tropical (IFT) e Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Além 
disso, atuaram como parceiros o Instituto 
Conexsus, o Conselho de Manejo Florestal 
(FSC), o Instituto de Manejo e Certificação 
Florestal e Agrícola (Imaflora), o Serviço Flo-
restal norte-americano (USFS), o Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversi-
dade (ICMBio) e recebeu apoio financeiro da 
Agência dos Estados Unidos para o Desenvol-
vimento Internacional (USAID), Climateand 
Land Use Alliance (CLUA) e International 
Tropical Timber Organization (ITTO).
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Preservar a Amazônia vai muito além de zerar o desma-
tamento ilegal ou barrar a contaminação dos rios pela mine-
ração clandestina. A proteção da biodiversidade amazônica 
passa também por mecanismos de desenvolvimento sustentá-
vel baseados na proteção dos modos tradicionais de vida e de 
produção existentes na floresta. 
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A manutenção das práticas produtivas 
sustentáveis na Amazônia brasileira enfren-
ta inúmeros desafios políticos, sociais, am-
bientais e econômicos frente a uma ocupa-
ção desordenada de territórios e ameaças 
diversas. Queimadas, desmatamento para 
extração ilegal de madeira, o avanço da pe-
cuária e das grandes monoculturas sobre 
a floresta, a mineração que rasga a mata e 
polui rios, as sobreposições e conflitos fun-
diários, a perda de territórios tradicionais e 
áreas protegidas, abertura de estradas e a 
construção de grandes barragens ameaçam 
o bioma amazônico. E, com ele, a sobrevivên-
cia dos povos tradicionais, como ribeirinhos, 
extrativistas, indígenas e quilombolas, seus 
modos de vida e de todo o conhecimento 
que eles acumularam ao longo de gerações 
(SILVEIRA, 2009).

 Os desafios – continentais como a 
própria região – exigiram novas estratégias 
de desenvolvimento para a Amazônia, an-
tes voltadas exclusivamente ao crescimento 
econômico. O cenário começou a ser modi-
ficado pelo incentivo a práticas produtivas 
que suprissem as demandas sociais e eco-

nômicas das comunidades envolvidas, sem 
deixar de lado a conservação e o uso susten-
tável dos recursos florestais.  

As iniciativas de Manejo Florestal Co-
munitário e Familiar (MFCF) surgem, como 
uma estratégia de produção desenvolvida 
pelas populações tradicionais, gerando renda 
nas comunidades e fortalecendo a governan-
ça dos territórios por meio do manejo e uso 
sustentável dos recursos naturais, madeirei-
ros ou não-madeireiros (AMARAL NETO et al, 
2008). 

Foi nesse contexto que os empreen-
dimentos de base comunitária ganharam 
o status de “atores-chave” para o desenvol-
vimento sustentável na Amazônia, tendo 
em vista o potencial agroextrativista das 
populações tradicionais, que são maioria 
nesta região, e sua relação com a Ama-
zônia. Organizados em associações e co-
operativas, agroextrativista, ribeirinhos, 
quilombolas e indígenas passaram a as-
sumir a gestão das atividades produtivas 
desenvolvidas em seus territórios, com o 
objetivo de lutar por direitos e melhorias 
na qualidade de vida, por meio de estra-
tégias de fortalecimento das organizações 
– e dos negócios – comunitários.

Contudo, esse processo de empodera-
mento dos atores sociais não é uma tarefa 
simples. O alto grau de complexidade para a 
formalização de planos de MFCF se mostrou 
um desafio para os empreendimentos comu-
nitários. Com a maioria ainda em processo 
inicial de estruturação, a baixa escolaridade 
dos dirigentes, a falta de experiência e de ca-
pacitação em gestão de empreendimentos 
se tornou um obstáculo para a viabilidade 
dos negócios comunitários.
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Sem formação adequada nem assis-
tência técnica, os empreendedores comuni-
tários esbarraram na complexidade dos li-
cenciamentos ambientais e da regularização 
fundiária, além de desconhecerem aspectos 
técnicos do plano de manejo, da gestão ad-
ministrativa e financeira e de não terem ex-
periência em diálogo com o mercado. 

A carência de processos formativos ca-
pazes de responder aos principais entraves 
para o manejo florestal é sentida por dife-
rentes atores envolvidos na atividade, mas é 
na escala comunitária que a ausência dessa 
formação se torna mais impactante, dada a 
complexidade das relações sociais intrínse-
cas à implementação de um plano de mane-
jo florestal comunitário. 

Daí a importância da capacitação dos 
empreendedores comunitários para atuar, 
de forma coletiva, na gestão do manejo de 
florestas na Amazônia. E, por essa gestão, 
compreendem-se todas as etapas de um 
negócio, do planejamento e gestão organi-
zacional à comercialização e estratégias de 
marketing. Afinal, esse processo de forma-

ção para a gestão coletiva exerce um im-
pacto relevante sobre a capacidade organi-
zacional das comunidades que, por sua vez, 
influencia no sistema de manejo a ser im-
plementado e nos resultados da atividade. 
Consequentemente, na qualidade de vida 
dos comunitários e na proteção daquele de-
terminado território.

Foi para preencher essa lacuna que o 
Instituto Internacional de Educação do Bra-
sil (IEB) e o Instituto Federal de Ciência e 
Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Casta-
nhal desenvolveram, em 2018, o Projeto Pe-
dagógico do Curso de Formação Continuada 
em Gestão de Empreendimentos Comunitá-
rios (Formar Gestão), que foi realizado entre 
os meses de julho de 2018 e julho de 2019, 
beneficiando 40 educandos de seis associa-
ções comunitárias e duas cooperativas res-
ponsáveis pelo manejo florestal sustentável, 
além de técnicos e engenheiros envolvidos 
nos empreendimentos comunitários de seis 
comunidades da Resex Verde para Sempre, 
no município de Porto de Moz, na região do 
Baixo Rio Xingu, no Pará. 

 Público beneficiado

Entre os educandos estão represen-
tantes da Associação Comunitária Agroex-
trativista do Rio Curuminim; Associação Co-
munitária de Desenvolvimento Sustentável 
do Rio Arimum (ASCDESRA); Associação 
Comunitária Deus Proverá (ACDP); Associa-
ção Comunitária São Benedito do Ynumbi 
(ACOSBY); Associação de Desenvolvimento 
Sustentável dos Produtores Agroextrativis-
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tas da Comunidade Itapéua (ADSPACI); Co-
mitê de Desenvolvimento Sustentável (CDS) 
de Porto de Moz; Cooperativa Mista Agroe-
xtrativista Floresta Sempre Viva Três Rios 
(Coomar); Cooperativa Mista Agroextrativis-
ta Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do 
Rio Arimum (Coomnspra) e IFT. 

Os tesoureiros das associações e co-
operativas foram o maior público entre os 
participantes do curso (22%), junto com 
os presidentes (22%) e seguidos pelos se-

Figura 1
Perfil do público do Formar Gestão

cretários das organizações (19%). Os ma-
nejadores representaram 16% dos alunos 
e, engenheiros florestais, assim como os 
coordenadores de campo, representaram 
9% do público total. Ainda houve a par-
ticipação de vice-presidentes de associa-
ções e/ou cooperativas (3%). Em relação 
ao gênero, 63% eram do sexo masculino 
e 38% eram do sexo feminino. Os jovens 
também marcaram presença, ocupando 
31% das vagas do curso.
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 Objetivo

Seguindo princípios da educação 
do campo e da alternância pedagógica, a 
metodologia do Formar Gestão prioriza o 
intercâmbio de conhecimentos entre os 
educandos, comunidades, associações, co-
operativas, técnicos e especialistas, promo-
vendo atividades em sala de aula e extra-
classe durante as oficinas formativas, que 
são construídas de forma participativa com 
as comunidades, de modo que atendam os 
anseios dos grupos envolvidos no manejo 
florestal comunitário. 

O objetivo é promover uma formação 
continuada aos atores sociais envolvidos na 
gestão dos empreendimentos comunitários, 
fortalecendo as organizações comunitárias 
por meio do aperfeiçoamento de seus siste-
mas de gestão nos campos da organização, 
produção e comercialização. 

Para isso, o Formar Gestão busca, por 
meio de suas oficinas e atividades, qualificar e 

empoderar os atores sociais para as tomadas 
de decisão, capacitá-los para acessar e geren-
ciar recursos oriundos de projetos de finan-
ciamento e melhorar as relações econômicas 
na gestão dos empreendimentos, estimulan-
do a adoção de boas práticas de manejo dos 
produtos e da organização comunitária.

A meta é a compreensão, por parte 
dos educandos, de conceitos básicos sobre 
gestão administrativa e financeira, econo-
mia local e familiar, modelos de desenvol-
vimento, políticas públicas, uso sustentável 
de recursos naturais, mercado, custos de 
produção, lucro, preço, repartição de bene-
fícios, organização social e produtiva, con-
sumo, arranjos institucionais e governança 
para empreendimentos comunitários, além 
do acesso a instrumentos, mecanismos, 
políticas e oportunidades disponíveis para 
a implementação dos planos de manejo flo-
restal sustentável. 

 Parceiros envolvidos

Para alcançar esses resultados, o IEB 
conta com o apoio de uma série de parceiros, 
além do IFPA - Castanhal. São organizações 
articuladas para consolidar a governança flo-
restal na Resex Verde para Sempre, que dão 
suporte para a realização do Formar Gestão.

Entre elas estão as associações e coope-
rativas comunitárias, que compõem o público 
prioritário da formação; o CDS, que exerce um 
papel importante na articulação local e influ-
ência política junto aos empreendimentos co-
munitários; o IFT, Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (Oscip) com foco nos 
aspectos técnicos do manejo florestais e que 
atua na Amazônia há mais de 20 anos; a Em-

brapa, instituição de pesquisa que coordena o 
projeto Bom Manejo 2, de fomento à adoção 
de boas práticas de manejo florestal. 

Além de parceiros como o Imaflora e 
o FSC, que atuam no fortalecimento da cer-
tificação socioambiental como ferramenta 
que valoriza e facilita a comercialização dos 
produtos; Instituto Conexsus, o qual, por 
meio da sua iniciativa Laboratório de Solu-
ções Financeiras, tem importante papel na 
articulação de atores para discutir acesso a 
créditos rurais que impulsione a promoção 
das práticas do MFCF; o ICMBio, USFS com 
importante papel de parceria institucional, e 
dos financiadores CLUA e ITTO.
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CONTEXTO
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Fortalecer estratégias de desenvol-
vimento para a Amazônia, antes voltadas 
exclusivamente para o crescimento econô-
mico, em detrimento das questões sociais 
e ambientais, passa pela criação e consoli-
dação das Unidades de Conservação (UCs), 
regulamentadas pelo Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (Snuc), por meio 
da Lei 9.985/2000. 



20 FORMAR GESTÃO: CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS COMUNITÁRIOS

As UCs visam, além da manutenção 
da biodiversidade, ao uso diversificado de 
um determinado território, potencializando 
atividades que contribuem, também, para a 
geração de emprego e renda e o aumento da 
qualidade de vida das pessoas que ali vivem, 
promovendo o desenvolvimento sustentável. 
(GELUDA, SERRÃO e LEMOS, 2014). 

Talvez por isso, essa estratégia de pro-
teção da biodiversidade e das populações 
tradicionais se expandiu de tal forma que, 
em dezembro de 2018, a Amazônia Legal ti-
nha 339 UCs, que somavam 1.286.927 km² 
e correspondiam a 25,7% do território da 
região amazônica. Entre elas, 119 são de 
proteção integral, categoria que não per-
mite a interferência humana nos ecossis-
temas, admitindo apenas o uso indireto de 
seus recursos naturais. A maioria das UCs, 
no entanto, são de uso sustentável: 220 – e 
correspondem a cerca de 16% do território 
da Amazônia Legal, pouco mais de 817 mil 
quilômetros quadrados. (MIRANDA, 2019).

As UCs de uso sustentável têm como 
objetivo compatibilizar a conservação da na-

tureza com o uso sustentável dos recursos, 
conciliando a presença humana nas áreas 
protegidas. As UCs de uso sustentável se 
dividem nas seguintes categorias: Área de 
relevante interesse ecológico (Arie), Floresta 
Nacional (Flonas), Reserva de Fauna, Área 
de Proteção Ambiental (Apa), Reserva Parti-
cular do Patrimônio Natural (RPPN), Reser-
va de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e 
Resex. (BRASIL, 2000).

Para especialistas em conservação e 
também para algumas ONGs, o surgimento de 
demandas sociais por qualidade ambiental e a 
organização dos cidadãos para reivindicar essa 
melhoria como um direito elevou a floresta e 
os ecossistemas a ela associados a um status 
de reivindicação política. Exemplo desse movi-
mento foi o processo de criação das Resex, que 
surgiram em 1987, a partir da Portaria 627, do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra). No entanto, esses territórios só 
foram reconhecidos como UCs em 1990 e, so-
mente 13 anos depois, em 2000, esses terri-
tórios passaram a ser reconhecidos como UCs 
integrantes do Snuc (MIRANDA, 2019).

E, quando falamos de extrativismo, há 
de se dedicar algum destaque para um pú-
blico específico que possui um modo de pro-
dução complexo, porém, sustentável em sua 
origem: Povos e comunidades tradicionais. 
Extrativistas, quilombolas, povos indíge-
nas, ribeirinhos, quebradeiras de coco... São 
grupos culturalmente diferenciados e que 
se reconhecem como tais, com uma forma 
própria de organização social, que ocupam 
e usam territórios e recursos naturais como 
condição para sua reprodução cultural, so-
cial, religiosa, ancestral e econômica, valen-
do-se de conhecimentos, inovações e práti-
cas transmitidas pela tradição. (PIZZINATO; 
GUIMARÃES; LEITE, 2019).

Com características de produção fa-
miliar, o trabalho dessas populações tradi-
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cionais envolve dimensões técnicas e sim-
bólicas e formas particulares de gestão dos 
recursos naturais que se contrapõem a pa-
drões “modernos” de gestão que promovem 
a intensiva retirada de espécies florestais 
mediante processos de produção de lar-
ga escala e que são realizados por médios 
e grandes empreendimentos, empregando 
tecnologia de ponta.

A proteção dos modos de vida e de pro-
dução das populações tradicionais que ocupam 
essas áreas protegidas reforçam a importância 
das iniciativas de MFCF na Amazônia como 
estratégias de desenvolvimento sustentável 
para a região, especialmente em UCs de uso 
sustentável, como a Resex Verde para Sempre, 
no Pará, onde o Formar Gestão foi realizado. 
E a complexidade da gestão desses empreen-
dimentos comunitários, por si só, já aponta a 
necessidade de programas de capacitação e 
formação continuada voltados a esse público.

Apesar do avanço das estratégias de 
desenvolvimento sustentável, o território 
amazônico continua sofrendo ameaças so-
cioambientais, desencadeadas pela presen-
ça de grandes monoculturas e empreendi-
mentos madeireiros que disputam a gestão 
dos recursos naturais com as populações 
tradicionais locais. 

Diante de tais ameaças e buscando a 
defesa do território e a oportunidade de gera-
ção de renda para as famílias, diversas comu-
nidades passaram a se organizar em torno da 
implementação de Plano de Manejo Florestal 
Sustentável (PMFS) em suas áreas.

Esse novo momento de protagonismo 
social revelou outros desafios às estratégias 
de desenvolvimento sustentável pensadas 
para esses territórios comunitários. Um de-
les foi a necessidade de aperfeiçoamento 
dos sistemas de gestão dos empreendimen-
tos comunitários nos campos da organiza-
ção, produção e comercialização. 

“São grupos 
culturalmente 
diferenciados 
e que se 
reconhecem 
como tais, com 
uma forma 
própria de 
organização 
social...”

Meta que passou a ser perseguida com a 
realização do curso Formar Gestão, a partir de 
sua abordagem metodológica pensada para 
atender a demanda por formação política e 
pela instrumentalização em técnicas e méto-
dos participativos de gestão comunitária.
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ABORDAGEM 
METODOLÓGICA
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A demanda por formação política, por conheci-
mento técnico e métodos participativos de gestão dos 
territórios sempre esteve presente entre os principais 
anseios dos movimentos sociais na Amazônia. No ce-
nário atual, de ameaças crescentes, essas demandas 
vêm ganhando ainda maior visibilidade e relevância 
nos processos de implementação de políticas públicas 
específicas para a região, da regularização fundiária à 
gestão de áreas protegidas, passando pelo uso susten-
tável de recursos naturais.
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Pensando nesse contexto amazô-
nico, o IEB consolidou a abordagem "For-
mar", uma metodologia baseada na con-
cepção de cursos de formação continuada 
que seguem os princípios da Alternância 
Pedagógica, – em que os tempos e espaços 
de formação são alternados –, da educa-
ção do campo e da produção participativa 
de conhecimentos.

A participação das comunidades e de-
mais grupos envolvidos nas atividades no 
processo de construção da fundamentação 
teórico-metodológica e dos percursos for-
mativos dos PPCs de formação continuada, 
um diferencial da Abordagem Formar, é o 
que garante que as demandas por novos co-
nhecimentos científicos sejam sensíveis aos 
imperativos locais. 

Outro diferencial desta abordagem é 
a condução dos tempos e espaços de for-
mação em círculos formativos, partindo 
do princípio de que ensinar não é um ato 
de transferência de conhecimento, mas a 
criação de possibilidades para sua produ-
ção ou reprodução. 

Esses círculos formativos são divididos 
em três etapas: presenciais, tempo-comuni-
dade e redes. Na primeira etapa, presencial, 
busca-se criar ambientes que estimulem a 
investigação, o intercâmbio de experiências e 
vivências, estimulando as ideias e o potencial 
de cada um, a fim de promover a interação 
de conceitos, tradições e novos aprendiza-
dos, com base na metodologia campesino a 
campesino. Esse também é um momento de 
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elaboração, planejamento e 
avaliação participativa das pró-
ximas etapas da formação. 

Para o educando e morador da 
comunidade Espírito Santo (Curuminim) 
José Francisco Ferreira de Jesus, 49, as au-
las presenciais são fundamentais para a atu-
alização necessária à boa gestão dos planos de 
manejo, bem como para despertar nos comuni-
tários a curiosidade e o interesse por novas es-
tratégias de gestão.

“Nas aulas práticas a gente aprende mui-
ta coisa nova, trocamos ideias e conhece-
mos outras experiências que podem nos 
abrir novas possibilidades, além de con-
tarmos com o acompanhamento e a con-
sultoria de profissionais capacitados e de 
podermos fazer um intercâmbio de sabe-
res e práticas que vão nos ajudar a tomar 
as melhores decisões para que nossos ne-
gócios possam crescer”, afirmou.
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A segunda etapa, tempo-comunidade, 
contempla atividades nas comunidades e 
espaços institucionais do campo, com base 
na problematização e necessidades aponta-
das pela experiência e apropriação do diá-
logo de saberes (conhecimentos científicos 
populares) pelo educando, nos estudos e 
pesquisas realizadas na etapa presencial e 
na interação dessas lideranças em suas co-
munidades. 

Nessa etapa é desenvolvida uma me-
todologia para assessoramento junto ao 
educando para estimular e otimizar o com-
partilhamento, junto às comunidades ou or-
ganizações da qual ele faz parte, dos conhe-
cimentos e experiências adquiridos durante 
a etapa presencial, potencializando esses co-
nhecimentos em prol da gestão de sua família, 
sua organização e, até mesmo, seu território. 

A terceira etapa dos círculos formati-
vos é a de redes, um momento de reflexão 
e discussão de perspectivas e horizontes de 
futuro a partir da constituição de redes qua-
lificadas de interlocutores locais enraizados 
em seus territórios. Essa etapa é pensada no 
momento de idealização e concepção dos 
programas de formação. 

O objetivo do percurso formativo, expli-
ca o assistente de Projetos do IEB, Marcos 
Silva, é promover diálogos e estreitar as rela-

ções entre comunidades, empresas, institui-
ções de ensino e pesquisa e órgãos públicos 
responsáveis pela gestão e fiscalização de 
áreas protegidas, de forma a dar protagonis-
mo às populações tradicionais no processo 
de gestão dos territórios. 

Para Silva, a metodologia busca corri-
gir o fato de, historicamente, as populações 
tradicionais sempre terem sido vistas como 
sujeitos anônimos pelo processo de aprovei-
tamento econômico dos recursos naturais 
na Amazônia, que sempre se utilizou muito 
da experiência desses atores no extrativismo 
desses produtos, mas gerou poucos benefí-
cios para essas populações.

“Em um processo como este, de em-
poderamento e de reafirmação dos 
direitos das populações tradicio-
nais, participar da articulação polí-
tica em torno de melhorias de seus 
processos produtivos e da qualida-
de de vida é um ato de protagonis-
mo para essas comunidades, de en-
tender que elas são capazes, além 
de gerir a floresta, de comercializar 
e dialogar com outros atores que 
eram tidos por eles como camadas 
superiores”, explicou.
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 Abordagem conceitual

Definir a missão, os objetivos, 
os valores e os planos de trabalho e 
reforçar as estratégias necessárias à 
gestão da organização ou empreen-
dimento comunitário. Essas são as 
medidas propostas pelo Desenvol-
vimento Organizacional (DO), pro-
cesso adotado pela metodologia do 
Formar Gestão. 

Mas, para proporcionar um am-
biente de mudanças em uma organi-
zação, é preciso, primeiro, influenciar 
as pessoas que fazem parte dela. Pro-
cesso que deve ser gradual, pois envol-
ve um intenso trabalho de aprendiza-
gem e de construção de competências 
dentro da organização. Por isso, a am-
pla participação de diferentes mem-
bros da organização em todo o proces-
so formativo se faz necessária, pois é, 
ao longo dessa troca de experiências, 
que se constrói o conhecimento que 
irá pavimentar o caminho da mudan-
ça organizacional.  E essa mudança é 
fundamental para o desenvolvimento 
dos empreendimentos comunitários.

Para facilitar a compreensão 
do aspecto geral do empreendimen-
to, definimos a abordagem em seis 
áreas funcionais da organização, as 
quais foram adaptadas e divididas 
em três campos de gestão: organi-
zação, produção e comercialização. 
Esses três campos de gestão nor-
teiam o eixo articulador, que orienta 
a formação, visando a incrementar 
as capacidades organizacionais dos 
educandos para a gestão dos empre-
endimentos comunitários.

O QUE É EMPREENDIMENTO 
COMUNITÁRIO?

Empreendimento comunitário é 
toda organização (associação ou co-
operativa) formada por agricultores 
familiares ou agroextrativistas e res-
ponsável pela gestão e implementa-
ção de manejo sustentável dos recur-
sos naturais em seu território. Esse 
manejo pode ser realizado de duas 
formas principais: por meio de PMFS, 
no caso da madeira em tora, ou por 
meio dos Projetos de Coleta, Cultivo 
e/ou Beneficiamento, no caso dos 
produtos da sociobiodiversidade e da 
agricultura familiar.
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Ao longo do processo formativo, os 
educandos se familiarizaram com cada um 
desses três campos, começando pelo campo 
da organização, que contempla as áreas fun-
cionais voltadas às questões mais internas 
dos empreendimentos, como procedimentos 
administrativos, gestão financeira e tomada 
de decisões organizacionais. É nessa etapa 
que são analisadas as áreas funcionais da 
governança organizacional, gestão de pesso-
as e gestão financeira. 

O campo da produção abarca as áre-
as relacionadas aos aspectos produtivos 

Figura 2
Campos da Gestão e as áreas funcionais da organização
Fonte: Miranda, 2019, adaptado de SEAD/GIZ, 2018.

do empreendimento, que vão desde as re-
lações de trabalho em todos os elos da ca-
deia produtiva às regras e aspectos legais 
para a otimização da produção e a regula-
rização do produto, englobando a gestão 
de processos produtivos e a gestão socio-
ambiental. 

Por fim, o terceiro campo, da comer-
cialização, é voltado para as relações comer-
ciais de compra e venda de produtos e abor-
da estratégias mercadológicas, viabilidade 
econômica, marketing, mercados sustentá-
veis e modelos de negócios.
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 Percurso Formativo

O percurso formativo do curso tem 
um total de 280 horas de atividades, divi-
didas em quatro círculos de formação com 
70 horas, cada. Os círculos foram definidos 
de acordo com as principais demandas apre-
sentadas pelos empreendimentos na etapa 
de diagnóstico, nos três campos da gestão. 

Figura 3
Círculos de formação

Cada círculo, por sua vez, é dividido em 
duas oficinas temáticas de 25 horas cada 
uma e um período de tempo-comunidade de 
20 horas. Nas oficinas temáticas são abor-
dados temas pré-definidos de acordo com a 
necessidade apontada pelos próprios comu-
nitários durante o diagnóstico inicial.

Já durante o tempo-comunidade, os 
educandos compartilham o conhecimento 
apreendido nos encontros presenciais com os 
demais comunitários, promovendo um mo-
mento de troca de experiências e de saberes 
que, mais tarde, dará início ao processo de 

construção de um novo conhecimento, que 
estará a serviço daquela comunidade e, por 
que não dizer, de muitas outras, que poderão 
absorver essa mesma descoberta por meio 
dos intercâmbios de saberes, outro diferen-
cial do percurso formativo do Formar Gestão.

3º Círculo Formativo (70h)
Gestão de Produção

2º Círculo Formativo (70h)
Gestão Organizacional

4º Círculo Formativo (70h)
Gestão da Comercialização

1º Círculo Formativo (70h)
Diagnóstico Organizacional

Eixo Articulador
Aumento das capacidades organizacionais para

a gestão de empreendimentos comunitários
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“O tempo-comunidade é quando eles 
retornam para as suas comunidades 
e passam a exercer uma atividade 
prática baseada naquelas informa-
ções que os facilitadores construíram 
junto com eles nos encontros presen-
ciais. Nesse momento há uma intera-
ção entre a teoria e a prática que, por 
sua vez, dará origem a um novo co-
nhecimento, seja a dúvida, a reflexão, 
enfim, um outro olhar. Por sua vez, 
esse educando retorna no próximo 
ciclo de formação com um conjunto 
de dúvidas e resultados que é benéfi-
co não só pra essa comunidade como 
para outras. É um processo muito rico 
de construção do conhecimento”, ex-
plicou o assistente de Projetos do 
IEB, Marcos Silva.

O primeiro círculo formativo é voltado 
ao diagnóstico organizacional participativo. 
É quando os educandos, com a ajuda do co-
nhecimento adquirido durante as atividades 
teóricas e práticas, constroem uma visão 
panorâmica da organização e, assim, conse-
guem identificar qual seu grau de maturida-
de organizacional. O diagnóstico é o ponto 

de partida para definir as temáticas e meto-
dologias de abordagem dos demais círculos 
formativos. Neste primeiro ciclo foram mi-
nistradas as oficinas “Diagnóstico Organi-
zacional e Definição do Grau de Maturidade 
Organizacional” e “Consolidação dos Planos 
de Formação”.

O segundo círculo formativo é o da 
gestão organizacional, destinado à adminis-
tração do negócio em si, com a definição de 
medidas que facilitarão a administração de 
um negócio comunitário, como governança 
participativa, gestão de pessoas e mecanis-
mos de controle administrativo e fiscal dos 
empreendimentos. A primeira oficina temá-
tica desse círculo é “Governança Participa-
tiva” e a segunda “Gestão Administrativa e 
Financeira”. 

O terceiro círculo formativo é o da ges-
tão da produção, voltado à melhoria dos pro-
cessos produtivos. Nele são ministradas as 
oficinas “Boas práticas de produção” e “Mo-
nitoramento Socioambiental”. 

Já no quarto círculo, voltado à reflexão 
sobre estratégias de comercialização e finan-
ciamento da produção, são ministradas as ofi-
cinas “Negócios Sustentáveis” e “Estratégias e 
Instrumentos de Gestão Comercial”.
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Figura 4
Síntese do percurso formativo

Cada atividade, a seu modo, contribui 
para o percurso formativo, como apontam 
os educandos. Para José Francisco Ferreira 
de Jesus, 49, da comunidade Espírito Santo, 
desde o primeiro círculo formativo os comu-
nitários notaram mudanças positivas em 
suas organizações, em resposta aos conhe-
cimentos adquiridos no Formar Gestão. 

“O Formar tem uma metodologia que 
proporciona um aprendizado passo a 
passo, de forma bem clara e simples 
de entender, sobre cada etapa do nos-
so negócio. A primeira transformação 
foi o trabalho coletivo, a união dos 
manejadores em prol de um objetivo 
comum, que é a governança do terri-
tório por meio do nosso trabalho nas 
associações e cooperativas”, disse.
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O�cina 1 - Diagnóstico Organizacional e
de�nição do Grau de Maturidade
Organizacional (3 dias - 25 horas)

O�cina 7 - Negócios Sustentáveis
 (3 dias - 25 horas)

O�cina 8 - Estratégias e instrumentos
de Gestão Comercial (3 dias - 25 horas)

O�cina 3 - Governança Participativa
 (3 dias - 25 horas)

O�cina 4 - Gestão Administrativa 
e Financeira  (3 dias - 25 horas)

Diagnóstico
(70 horas)

Organizacional
(70 horas)

Produção
(70 horas)

Comercialização
(70 horas)

Tempo
Comunidade

Tempo
Comunidade

Tempo
Comunidade

Tempo
Comunidade

O�cina 2 - Consolidação dos Planos
de Formação  (3 dias - 25 horas)

O�cina 5 - Boas Práticas de Produção
 (3 dias - 25 horas)

O�cina 6 - Monitoramento
Socioambiental  (3 dias - 25 horas)

(20 h)

(20 h)

(20 h)

(20 h)
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Para a educanda Maria Creusa da 
Gama Ribeiro 50 anos, o aprendizado pro-
porcionado pelo Formar Gestão vem promo-
vendo melhorias não apenas na gestão de 
cada etapa do processo produtivo, mas tam-
bém nas condições de vida das famílias que 
vivem nas comunidades, sem esquecer dos 
benefícios ambientais. 

“A capacitação está nos ajudando 
a ter controle sobre cada etapa da 
nossa cadeia produtiva, do diagnós-
tico e planejamento até a produção, 
incluindo a comercialização, que era 
um de nossos gargalos. Esse conhe-
cimento é fundamental para con-
seguirmos tornar nossos processos 
mais eficazes e colocar no mercado 
um produto legalizado e competiti-
vo”, analisou. 

Manejadora da comunidade Nossa Se-
nhora do Perpétuo Socorro do Rio Arimum, 
Margarida Ribeiro da Silva, 51, afirma que 
a capacitação era o maior desafio para que 
os extrativistas conseguissem ampliar suas 
produções. Para ela, além de melhorar os 
processos produtivos que já eram realizados, 
os aprendizados adquiridos no Formar Ges-
tão podem ajudar na diversificação da pro-
dução, de forma a aproveitar melhor a biodi-
versidade da região e envolver mais famílias 
em atividades produtivas sustentáveis, um 
dos melhores caminhos para a preservação 
da Amazônia. 

“O maior ganho que o Formar nos ga-
rante é o conhecimento. O que nós 
sabemos fazer é cuidar da floresta, 
esse é nosso passado, nosso presente 
e nosso futuro e precisamos nos pre-
parar para ele”, declarou.
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 Princípios Pedagógicos

Tudo isso é realizado levando em con-
ta três princípios político-pedagógicos. O 
primeiro é o princípio de que todos possuem 
um conhecimento válido que pode ser socia-
lizado, dialogado, compartilhado e refletido 
no processo de construção de conhecimen-
tos coletivos, independente de sua formação 
escolar. Por isso a liderança comunitária e 
o empreendedorismo social são defendi-
dos, por meio do estímulo à autonomia e à 
auto-organização dos comunitários. 

O segundo princípio que norteia a 
Abordagem Formar é o entendimento do tra-
balho como um instrumento de transforma-
ção consciente a partir da prática refletida 
e ressignificada, ou seja, uma ferramenta de 

valorização dos saberes, amadurecimento e 
potencialização da reflexão como essência 
da formação crítica, sem esquecer dos atri-
butos da cultura local. 

O terceiro ponto é a adoção da pesqui-
sa como princípio educativo, o que significa 
dizer que pesquisar não é somente uma ati-
vidade acadêmico-científica, mas uma prá-
tica pedagógica emancipadora, um ato de 
apreensão e reelaboração do conhecimento 
e do cotidiano que é necessário à formação 
desses educandos como pensadores huma-
nistas. Assim, transformando primeiro os su-
jeitos-atores, pretende-se transformar, tam-
bém, as organizações compostas por eles e, 
mais tarde, o contexto em que eles vivem.
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RESULTADOS E 
DISCUSSÕES DOS 
CÍRCULOS FORMATIVOS
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Por ser uma ação adaptada às rea-
lidades dos sujeitos sociais beneficiados 
com a formação, durante a fase de im-
plementação do Formar Gestão na Resex 
Verde para Sempre, foi necessário reali-
zar algumas adaptações à metodologia 
prevista no PPC. Respeitando o plane-
jamento interno e o calendário produti-
vo dos empreendimentos comunitários, 
conforme apresentaremos a seguir.
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 1º CICLO FORMATIVO -  DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

O pontapé inicial do processo formati-
vo foi a realização do diagnóstico organiza-
cional dos empreendimentos comunitários 
que realizam o MFCF na Resex Verde para 
Sempre, no município de Porto de Moz, no 
Pará, onde o Formar Gestão iniciou sua pri-
meira turma, em 2018. Essa primeira etapa 
foi realizada entre os meses de julho de 2018 
e janeiro de 2019, por meio de diversas ofici-
nas e atividades. 

A primeira delas, em julho de 2018, foi 
uma rodada de conversa nas comunidades 
para a sensibilização e levantamento das in-
formações socioeconômicas. A partir dessa 
rodada foi elaborado um diagnóstico conten-
do o grau de maturidade organizacional de 
cada empreendimento. Também foram defini-
dos os indicadores socioeconômicos e conso-
lidadas as ferramentas de monitoramento de 
acordo com a realidade de cada organização.

De agosto a dezembro de 2018, du-
rante o tempo-comunidade, foram realiza-
das reuniões do Grupo de Gestão Florestal 

CÍRCULO 1
Diagnóstico

Organizacional
(6 dias - 70 horas)

Rodada nas comunidades para 
sensibilização e levantamento das 

informações sócio-econômicas
(4 dias - 32 horas)

1) Diagnóstico contendo o Grau 
de Maturidade Organizacional 
de cada empreendimento;

2) Definição dos indicadores 
socioeconômicos e 
consolidação de ferramentas 
de monitoramento adaptadas 
de acordo com cada realidade 
da organização.

1) Plano de formação dos 
próximos círculos do Formar 
Gestão;

1) Reuniões do coletivo de 
manejadores para: (i) Avaliação e 
planejamento operacional da 
safra de 2018 e (ii) 
acompanhamento do 
levantamento das informações 
dos indicadores nos instrumentos 
de monitoramento 
sócio-econômicos.

Oficina interna de consolidação 
dos planos de formação dos 

círculos de formação
(2 dias - 18 horas)

DATA

Julho de 2018

A
ti

vi
da

de

Agosto a Dezembro 2018 Janeiro de 2019

TEMPO
COMUNIDADE

P
ro

du
to

s

(GGF) para avaliação e planejamento ope-
racional da safra 2018/2019 e organização 
das informações administrativas, contábeis 
e financeiras de cada empreendimento. Por 
fim, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2019 foi 
realizada uma oficina interna de consolida-
ção dos planos de formação dos círculos de 
formação do Formar Gestão.  

A realização do diagnóstico organi-
zacional é a atividade principal do primei-
ro círculo de formação. Ela consiste em um 
processo participativo de construção do co-
nhecimento a partir do levantamento de in-
formações sobre a realidade de cada comu-
nidade e de um desejo coletivo de mudança, 
que é motivado pela reflexão e conscienti-
zação dos comunitários sobre o papel deles 
nos processos de gestão produtiva e gover-
nança do território.

A base utilizada para a construção do 
diagnóstico organizacional foi o Guia Meto-
dológico do Programa Mais Gestão (PMG), 
elaborado em 2018 pela Secretaria Especial 



37FORMAR GESTÃO: CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS COMUNITÁRIOS

de Agricultura Familiar e do Desenvolvimen-
to Agrário (Sead), com o apoio da Coopera-
ção Brasil-Alemanha (GIZ). O documento, 
que orienta o trabalho de assessoria téc-

Figura 5
Metodologia de construção do Ciclo de Assessoria Organizacional
Fonte: Miranda, 2019, adaptado de SEAD/GIZ, 2018.

nico-gerencial voltado a organizações coo-
perativas e associativas, foi adaptado para 
contemplar uma etapa extra: a caracteriza-
ção geral do território.

Construção da visão
panorâmica do(s)

empreendimento(s)

Avaliação do Nível de
Maturidade Organizacional

do(s) empreedimento(s)

Caracterização
Geral do Território

Monitoramento e 
Avaliação do Plano

Implementação
do Plano

Plano de trabalho
para o Ciclo de

Assessoria

Encerramento do
Ciclo de Assessoria

APLICAÇÃO DE
 QUESTIONÁRIOS

OFICINAS NAS
COMUNIDADES

LINHA DO TEMPO

Seleção do(s)
empreendimento(s)

comunitário(s)

Avaliação
Final

CONSTITUIÇÃO DO GGF

REUNIÕES DO GGF

REUNIÕES DO GGF

FORMAÇÃO CONTINUADA

OFICINAS

Essa etapa consistiu na contextualiza-
ção do território em que os empreendimen-
tos comunitários estão inseridos. Afinal, 
para propor mudanças nas relações socio-
econômicas existentes, é preciso, primeiro, 
conhecer a fundo o território que se preten-
de transformar e compreender os diversos 
elementos que o constituem.

Também nesse processo, a participa-
ção comunitária foi fundamental. Pactuada 
em uma rodada de oficinas nas comunida-
des realizada com o objetivo de traçar os 
principais acontecimentos com potencial 
transformador ocorridos na Resex. Assim 

eles construíram uma narrativa que carac-
teriza as relações socioeconômicas estabe-
lecidas em seus territórios e possibilita a 
eles medirem o grau de fortalecimento das 
comunidades, bem como avaliar seus impac-
tos no território e conhecer as parcerias es-
tabelecidas ao longo dos anos.

O resultado foi a construção de uma 
“linha do tempo”, que reuniu informações 
históricas sobre o surgimento das comuni-
dades, o contexto histórico das famílias, das 
cidades, ciclos econômicos e uma série de 
fatos que, organizados de forma cronológica, 
retratam e explicam o cenário atual.
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Figura 6
Linha do tempo do MFCF na Resex Verde para Sempre
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Mais do que as características geo-
gráficas, ambientais e econômicas da Resex 
Verde para Sempre, essa caracterização do 
território resgatou o histórico das mobiliza-
ções para a implementação do MFCF e da re-
gularização fundiária em áreas de conflitos 
que deram origem à UC. 

O protagonismo comunitário, inclusi-
ve, faz parte da tradição das comunidades 
localizadas dentro da Resex Verde para Sem-
pre, mesmo antes da criação da UC. A abun-
dância de recursos naturais, a presença de 
estradas próximas, que viabilizam o acesso a 
esses recursos, bem como o escoamento da 
produção, e políticas governamentais que, 
em diferentes períodos, atraíram milhares 
de pessoas para a região, completavam esse 
cenário amazônico, que passou a ser trans-
formado por um movimento migratório -  e 
exploratório. (ROCHA et al, 1996).

Diante da intensificação, na década de 
1990, das invasões ilegais das áreas de flo-
resta por grandes empresas madeireiras, que 
extraíam toneladas e toneladas de madeira 
em tora, deixando um rastro de devastação e 
escassez de recursos naturais, os moradores 
de comunidades da região de Porto de Moz, 
articulados com movimentos sociais da re-
gião da Transamazônica, comunidades ecle-
siais de base, o Sindicato de Trabalhadores 

Rurais (STR) de Porto de Moz e organizações 
de pescadores artesanais suscitaram o deba-
te sobre a criação da Resex Verde para Sem-
pre, que passou a ser uma demanda local. 
(GREENPEACE, 2004).

Foi então que duas comunidades – 
São Sebastião do Juçara e Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro (Arimum) – encontra-
ram na demarcação física de suas áreas de 
uso comum uma saída para proteger seus 
territórios dessa intensificação da inva-
são de grandes madeireiras. A demarca-
ção teve o apoio do STR e de organizações 
de pesquisa, formação e desenvolvimento 
ligadas à Universidade Federal do Pará 
(UFPA) e deu início a uma série de proje-
tos na região para apoiar as comunidades 
nas análises, estudos e mobilização para 
a implementação do manejo florestal e da 
regularização fundiária em áreas de confli-
to. (IBAMA, 2006).

Organizados pelo CDS de Porto de Moz 
e apoiadas pela Igreja Católica e pelo STR de 
Porto de Moz, as entidades locais passaram 
a se mobilizar e exigir do Estado a criação de 
mecanismos de proteção desses territórios e 
das comunidades que o ocupam, baseados 
em relatórios de denúncias da exploração 
ilegal de madeira elaborados pelo Greenpea-
ce Amazônia e na disposição do governo bra-
sileiro, na época, de criar UCs para impedir o 
avanço do desmatamento. 

Foi nesse contexto que foi criada, em 
8 de novembro de 2004, por meio de um 
decreto, a Resex Verde para Sempre, com 
1.288.716 hectares, representando 74% do 
território de Porto de Moz, município com 
cerca de 39 mil habitantes, segundo o Cen-
so 2016 do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). 
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Figura 7
Mapa contendo a localização da Resex Verde para Sempre

A Resex fica localizada entre os rios 
Amazonas e Xingu, mas os principais rios 
que cortam a UC são o Acaraí, Jaurucu, Gua-
jará, Arimum. Ela é dividida em oito zonas: 
zona de floresta, zona de várzea, zona de 
transição, zona Amazonas, zona Xingu, zona 
alterada, zona comunitária de várzea e zona 
comunitária de floresta. 

Na zona floresta, que engloba 12% da 
área total da UC, ficam as comunidades nas 
quais predomina o sistema de produção base-
ado na agricultura de subsistência, extração 
de madeira em tora, construção de pequenas 
e médias embarcações e coleta de produtos 

florestais não madeireiros, como cipó titica, 
óleo de andiroba, copaíba, castanha-do-Bra-
sil e açaí, entre outros. Ao todo, essa zona en-
globa comunidades dos rios Acaraí, Guajará e 
Jaurucu, abrangendo 30 localidades, onde vi-
vem 650 famílias e uma população de 3.252 
habitantes. (IBAMA, 2006). 

Embora cultivem melancia, milho, fei-
jão, abacaxi, banana, jerimum, coletem cas-
tanhas e óleos e criem pequenos animais e 
até gado para a subsistência, a principal ati-
vidade econômica dessas comunidades ain-
da é a extração de madeira em tora, seguida 
da produção de farinha de mandioca. 

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O !O!O
!O

!O!O

!O
!O !O

!O

!O

!O
!O !O !O

!O!O

!O !O

!O
!O

!O
!O

!O

!O

!O

!O!O

!O!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O

!O
!O
!O

!O

!O
!O

!O
!O!O

!O !O
!O

!O!O
!O

!O

!O

!O
!O!O

!O!O

!O !O

!O

!O

!O!O

!O
!O

!O
!O

!O

!O!O!O

!O

!O

!O

!O
!O

!O

!O
!O
!O!O
!O
!O

!O
!O

!O

!O

!O

!O

!O

_

_

_

_

_

0 25 5012,5
Km

®

Amazônia Legal 
Brasileira

Rio Ja
uru

cu

Ri
o 

A
c a

ra
í

Rio Amazonas

Prainha

Medicilândia
Brasil Novo

Gurupá
Almeirim

Rio Guaj a r á

Porto de Moz

Rio Xingu

Reserva Extrativista
Verde para Sempre

Área Total da Resex 
1.289.362,78 ha

Legenda
_ Sede municipal

Hidrografia

Vegetação Não-Florestal

ResEx Verde para Sempre

Limite intermunicipal
Vegetação Florestal

Comunidades!O

Área de Manejo Florestal Sustentável

Sede, hidrografia e Limite
intermunicipal: IBGE, 2010
Comunidades: IEB, 2016
Resex Verde para Sempre: SFB, 2016
Vegetação: IBGE, 2010
Área de Manejo Florestal Sustentável:
ICMBio, 2019

Fonte:

AMF Ynumbi
5.813 ha

AMF Itapéua
21.259 ha

AMF Belém
25.287 ha

AMF Espirito Santo
4.182 ha

AMF Arimum
4.255 ha 

AMF Juçara
3.793 ha

AMF PTMD
2.420 ha

.AMF Paraiso
6.921 ha



42 FORMAR GESTÃO: CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS COMUNITÁRIOS

E foi a partir dessa vocação natural 
das populações tradicionais que ocupam o 
território que a Resex Verde para Sempre foi 
criada. Não por acaso, 15 anos após sua cria-
ção, a maior Resex do Brasil é, também, a UC 
com maior número de PMFS na Amazônia: 

eles são executados por sete comunidades, 
em uma área total de 68.355,94 hectares, 
que corresponde a 6% da Resex, envolvendo 
diretamente 250 famílias na implementa-
ção de alternativas sustentáveis para o uso 
do território.

Tabela 1
Informações dos planos de manejos das comunidades da Resex Verde para Sempre/Porto de 
Moz/PA

Localização
Nome Comunidade/Localidade Nº Famílias 

Envolvidas
Área do PMFS 

(ha)Nome Oficial Nome Popular

Rio Jaurucu

1. Itapéua Itapéua 14 21.259,25

2. São Benedito Ynumbi 15 5.813,63

3. Espírito Santo (Ig. Aruru) Curuminin 12 2.420,78

4. Belém Belém 36 25.287,38

Rio Acaraí

5. Por Ti Meu Deus Por ti meu Deus 51 2.420,78

6. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Arimum 52 4.233,00

7. Vila Paraíso Paraíso 70 6.921,12

Totais 250 68.355,94

Fonte: ICMBio, 2019.

Ao mesmo tempo que esses núme-
ros são animadores, também são preocu-
pantes, pois muitos são os desafios que se 
apresentam para que o MFCF se torne uma 
realidade. O primeiro é adequar a imple-

mentação e a gestão dos PMFS ao modo 
de vida das populações tradicionais, esta-
belecendo arranjos que promovam a au-
togestão dos empreendimentos comuni-
tários em todas as etapas do manejo, da 
elaboração dos PMFS à comercialização, 
estabelecendo canais de diálogos institu-
cionais mais transparentes e justos para a 
comercialização de produtos florestais. 

Um estudo realizado pelo IEB em 2011 
analisou contratos estabelecidos entre em-
presas e associações comunitárias para a ex-
ploração florestal e revelou que, na maioria 
absoluta dos casos, os contratos favoreciam 
os interesses econômicos das empresas a 
despeito das premissas de desenvolvimento 
sustentável das comunidades locais.
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Representante do CDS de Porto de 
Moz e moradora da comunidade São Sebas-
tião do Juçara, na Resex Verde para Sempre, 
a educanda Edilene Duarte da Silva, 41, 
afirma que o curso foi implementado em um 
momento “chave” do desenvolvimento dos 
empreendimentos comunitários que atuam 
na UC. Segundo ela, a criação da Resex, em 
resposta às pressões que o território vinha 
sofrendo por grandes madeireiros e fazen-
deiros, demandava formas eficazes de orga-
nização comunitária para a proteção daque-
le território que acabara de ser criado.

“O Formar veio em uma hora em que 
a gente estava precisando se unir em 
torno de um objetivo comum, que é 
a proteção do nosso território e das 
nossas comunidades, e se organizar 
para gerir os empreendimentos co-
munitários que vão nos permitir bus-
car melhores relações de produção e 
condições de vida para os comunitá-
rios”, avaliou.

Também participante do Formar Ges-
tão, o morador da comunidade Paraíso do 
Acaraí, Max Batista Santiago, 25, lembrou 
que as disputas de poder podem enfraque-
cer a gestão comunitária e a governança do 
território e, nesse sentido, a capacitação 
promovida pelo curso é fundamental para 
o fortalecimento das organizações, uma vez 
que prioriza canais de gestão coletiva que 
minimizam o espaço dessas disputas. 

Segundo ele, todos os assuntos abor-
dados ao longo das oficinas realizadas pelo 
Formar Gestão foram essenciais para o início 
do processo de transformação dos empre-
endimentos da Resex Verde para Sempre e, 
como não poderia deixar de ser, dos próprios 
comunitários que fazem a gestão desses ne-
gócios comunitários.

“Tudo que foi colocado para nós, des-
de o primeiro dia, é de suma impor-
tância. Diagnóstico organizacional, 
ferramentas de gestão administra-
tiva e financeira, como relatórios, 
planilhas, estatutos, contratos de 
trabalho, notas fiscais, elaboração 
de indicadores socioambientais, es-
tratégias diferenciadas de produção 
e comercialização, modelos de negó-
cios... Praticamente tudo era novida-
de e tudo trouxe um novo aprendiza-
do”, analisou.
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Para a manejadora da comunidade Por 
Ti Meu Deus, Maria Creusa da Gama Ribeiro, 
50, a gestão do território da Resex deman-
dava uma mudança de comportamento das 
próprias associações comunitárias, trans-
formação que foi acelerada pelo percurso 
formativo do Formar Gestão. Na opinião de 
Maria Creusa, a capacitação em manejo flo-
restal pode não só integrar as organizações 
comunitárias já existentes na Resex como 
promover a criação de novas, englobando 
ainda mais moradores em atividades produ-
tivas sustentáveis.

“A capacitação ajuda e muito na ges-
tão de nossos empreendimentos e 
na governança do nosso território, 
uma vez que ela capacita os agentes 
transformadores desses processos 
produtivos e da gestão dos negócios 
comunitários, que somos nós, os ma-
nejadores”, apontou.

A opinião de Maria Creusa é comparti-
lhada pelo educando da comunidade Paraíso 
do Acaraí, Joab Ferro Lima, 26, que aponta 
ainda uma série de benefícios fora do univer-
so dos empreendimentos sociais refletidos 
pela capacitação dos manejadores, como 
uma maior socialização entre os membros 
de uma mesma comunidade e maior integra-
ção entre as comunidades da Resex, dando 
origem a uma visão coletiva de futuro para 
as famílias que vivem na UC.

“A organização comunitária é o pri-
meiro passo para a transformação 
dos nossos empreendimentos e tam-
bém da qualidade de vida nas comu-
nidades”, analisou.

Essa rodada de oficinas revelou, ain-
da, outros aspectos das comunidades, como 
o religioso, que se mostrou indissociável da 
compreensão do associativismo ou coope-
rativismo. Outras relações presentes em 
todas as comunidades são o sentido de per-
tencimento, a compreensão do território 
comunitário como um elemento definidor e 
a frequente confusão entre “comunidade” e 
“Igreja”, de modo que comunidades perten-
centes à mesma religião costumam interagir 
mais do que com as de diferentes religiões.

Já era costume dessas comunidades, 
como em muitos outros lugares do mundo, 
promover encontros, reuniões, seminários 
bíblicos, cultos, missas e festejos entre co-
munidades de uma mesma religião, mas a 
inserção do debate sobre o manejo florestal 
comunitário fez com que essas comunidades 
levassem suas interações para além da reli-
gião que prevalece entre seus habitantes. 

Articulado pelos parceiros, o manejo 
florestal comunitário levou essas comunida-
des a compartilharem os mesmos espaços 
de capacitação, debates, articulações, con-
versas e práticas, estabelecendo um notável 
avanço na busca por uma agenda comum, 
que atenda aos anseios e necessidades de 
todos a partir de ações coletivas. 
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O resultado dessa nova forma de inte-
ração foi o surgimento de uma nova forma 
de auto identificação dessas comunidades, 
agora não mais apenas “evangélicas” ou “ca-
tólicas”, mas sim como comunidades mane-
jadoras. Uma nova visão de seu papel como 
atores-chave para o desenvolvimento das co-
munidades, novas relações sociais e ambien-
tais e um novo arranjo comercial para seus 
processos produtivos, tornando-os mais in-
clusivos e, ao mesmo tempo, em harmonia 
com as demandas ambientais que se fazem 
necessárias na Resex Verde para Sempre. 

Há outros elementos importantes 
para compreender o cenário atual do mane-
jo florestal comunitário na Resex Verde para 

Sempre. Um deles são as atividades produ-
tivas que, nas comunidades que compõem 
a UC, têm como principal fonte de renda o 
cultivo da mandioca para produção de fa-
rinha e a extração de madeira. A produção 
de mandioca e de farinha é feita de forma 
individual e, geralmente, para atravessado-
res, a preços muito baixos. Algumas famílias 
também plantam milho e arroz, mas apenas 
para consumo. Para complementar a renda, 
há quem atue como “toreiro autônomo”, pes-
soas que ganham a vida derrubando, trans-
portando ou vendendo madeiras em toras, 
normalmente para atravessadores e a pre-
ços bem abaixo dos praticados no mercado 
convencional.
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 Grupo de Gestão Florestal

Por fim, é impossível contextualizar 
os processos socioambientais e produti-
vos que ocorrem na Resex sem conhecer 
os atores envolvidos localmente na im-

Figura 8
Grupo de Gestão Florestal

plementação de uma agenda florestal no 
território, os quais, desde 2016, se rearti-
cularam em torno do Grupo de Gestão Flo-
restal (GGF). 

O objetivo central do GGF é ser um es-
paço de diálogo, avaliação, planejamento e 
de tomada de decisões coletivas sobre a me-
lhor forma de organização das famílias para 
a gestão do manejo e dos arranjos de comer-
cialização dos produtos florestais. 

É composto pela diretoria das asso-
ciações comunitárias e cooperativas deten-
toras de PMFS da Resex Verde para Sempre, 
pelo CDS, o qual tem um papel fundamental 
não apenas no processo de criação da Resex, 
mas na implementação do MFC, por fazer 

parte do elo desta rede com um protagonis-
mo, por enquanto, insubstituível. 

Fazem parte do GGF o IEB e o IFT/
Embrapa, que desenvolvem um papel de as-
sessoria organizacional e técnica junto aos 
empreendimentos comunitários e órgãos 
governamentais responsáveis pela gestão da 
Resex, como o ICMBio, o SFB e a UFPA.

O GGF atua com base na premissa de 
que as comunidades e suas organizações 
são as detentoras do direito real de uso dos 
recursos florestais e, portanto, precisam ser 

USAID/CLUA/
ITTO/ARPA

IEB
/IFT/

U
SFS/ IC

M
B

IO
EM

B
R

A
PA

/
C

O
N

EX
SU

S/ C
D

S
A

ssociações
C

om
unidades

ResponsáveisFonte do R$

B
A

SA
/

EM
AT

ER
/

O
M

FC
F

C
O

O
M

N
SP

R
A

/
SFB

/U
FPA

TED

Venda da
Madeira

CRÉDITO
RURAL

1. Arimum
52 famílias
57 sócios
42 manej.

2. Por Ti
Meu Deus
51 famílias
61 sócios
17 manej.

3. Paraíso
70 famílias
119 sócios
45 manej.

4. Espírito
Santo

12 famílias
30 sócios
20 manej.

Com Plano de Manejo
Florestal Sustentável (PMFS)
em operação

Com Autorização Prévia à
Análise Técnica (APAT)

Delimitação da área de AMF

LEGENDA
5. Ynumbi
15 famílias
54 sócios
12 manej.

6. Itapéua
14 famílias
20 sócios
30 manej.

7. Belém
36 famílias
74 sócios

8. Ipanela
12 famílias
32 sócios

9. Juçara
46 famílias

71 sócios
13 manej.

Associação

COOMARCOOPAMJ

Associação

Associação

Associação

10.
Aruruzinho

COOMNSPRA

$GRUPO GESTÃO
FLORESTAL

nº famílias: ~307
nº Manejadores: ~177



47FORMAR GESTÃO: CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS COMUNITÁRIOS

fortalecidas e ter suas capacidades institu-
cionais otimizadas para atuar nos três cam-
pos da gestão: organização, produção e co-
mercialização. 

A complexidade dos procedimentos ne-
cessários para a implementação de um PMFS 
amplia a importância das boas relações en-
tre as organizações comunitárias e os atores 
externos, como prestadores de serviços, com-
pradores, órgãos públicos responsáveis pelo 
licenciamento ambiental e pela fiscalização 
das florestas públicas, por exemplo.

No entanto, essa interação com os ato-
res externos deve respeitar o protagonismo 
dos atores comunitários, garantindo a auto-
nomia dos empreendimentos florestais co-
munitários nas tomadas de decisão e na ges-
tão operacional, administrativa e financeira 
das atividades produtivas. É fundamental, 
portanto, que as relações contratuais com as 
empresas e prestadoras de serviço e as mo-
vimentações financeiras sejam realizadas pe-
los empreendimentos comunitários, após de-
cididos coletivamente junto às comunidades. 
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Figura 9
Modelo de MFCF com autonomia das 
organizações comunitárias
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 Construção da visão panorâmica

A etapa seguinte consistiu na cons-
trução de uma visão panorâmica dos em-
preendimentos comunitários, a partir da 
realização de entrevistas com dirigentes e 
lideranças, observação direta nas instala-
ções físicas, coletas de informações docu-
mentais, como estatutos, atas de reuniões 

A avaliação é qualitativa, porém, por 
critérios de pontuação, gerou dados numéri-
cos para indicar a maturidade de cada área 
funcional e da organização como um todo. A 
escala de maturidade é indicada em três es-
tágios: inicial, intermediário e avançado. Já a 
classificação da organização de acordo com 
seu estágio e níveis de maturidade foi feita a 
partir de um sistema de pontuação de 1 a 5. 
O estágio inicial é dividido em dois níveis de 

e assembleias, CNPJ, certidões negativas, 
bem como do mapeamento de rotinas in-
ternas por meio da aplicação de um formu-
lário, com o objetivo de avaliar, de forma 
participativa, o desempenho deles nos três 
campos da gestão: organização, produção 
e comercialização. 

COMO FORAM CONSTRUÍDOS OS INDICADORES?

maturidade (1 e 2) e é caracterizado por pro-
cessos de desenvolvimento organizacional 
frágeis ou inexistentes; o segundo estágio, 
intermediário, é dividido entre os níveis 3 e 
4 e apresenta maior organização nas áreas 
funcionais da organização; o terceiro está-
gio, denominado de avançado, é representa-
do pelo nível 5 e caracteriza a excelência na 
gestão por meio de processos contínuos de 
aprimoramento.  

NÍVEIS DE MATURIDADE ORGANIZACIONAL
Fonte: SEAD/GIZ, 2018

1
NÍVEL 2

NÍVEL 3
NÍVEL 4

NÍVEL 5
NÍVEL

Nível organizacional 
frágil. A gestão reage em 
face dos problemas, mas 
os processos ocorrem de 
maneira imprevisível e 
sem controle

INICIANTE INTERMEDIÁRIO AVANÇADO

A gestão está em 
desenvolvimento

A gestão 
funciona bem e 
a organização 
opera de maneira 
sistêmica, com 
boa relação entre 
as partes e o todo

A gestão 
funciona muito 
bem e em 
alinhamento 
com o que foi 
planejado. Os 
processos são 
previsíveis e 
controlados

Nível excelente de 
gestão, com forte 
integração entre as 
diferentes áreas. 
Os processos estão 
consolidados e são 
continuamente 
aperfeiçoados

Os porcessos são 
disciplinados e 
sistêmicos, mas ainda 
há muitas melhorias 
a serem feitas

Há um planejamento 
e alinhamento das 
atividades. Os processos são 
consistentes e padronizados
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NÍVEIS DE MATURIDADE ORGANIZACIONAL

ASCOBY
ASCDESRA

ADSPCI

ACDP

1
NÍVEL 2

NÍVEL 3
NÍVEL 4

NÍVEL 5
NÍVEL

INICIANTE INTERMEDIÁRIO AVANÇADO

De forma geral, os resultados do diag-
nóstico mostraram um baixo grau de matu-
ridade organizacional dos empreendimen-
tos florestais comunitários da Resex Verde 
para Sempre. Os que tiveram os níveis orga-
nizacionais mais baixos foram a Associação 
Comunitária São Benedito do Ynumbi (AS-

Figura 10
Grau inicial de maturidade organizacional dos empreendimentos comunitários

COBY) e a Associação Comunitária de De-
senvolvimento Sustentável do Rio Arimum 
(ASCDESRA), que tiveram pontuação 1 (ini-
cial). Os demais empreendimentos comuni-
tários tiveram pontuação 2 (inicial), cujos os 
processos organizacionais, apesar de frágeis, 
estão em fase de desenvolvimento.

ADABA

ASCOMAC

COOMNSPRA
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5,0
4,0

3,0
2,0

1,0
0,0

COOMNSPRA - Arimum
Governança

Organizacional

Comercial Comercial

Gestão de 
Pessoas

Gestão 
Financeira

Gestão de 
Socioambiental

Gestão de 
Processos
Produtivos

5,0
4,0

3,0
2,0

1,0
0,0

ACDP - Paraíso
Governança

Organizacional

Gestão de 
Pessoas

Gestão 
Financeira

Gestão de 
Socioambiental

Gestão de 
Processos
Produtivos

5,0
4,0

3,0
2,0

1,0
0,0

ADABA - Por ti Meu Deus
Governança

Organizacional

Comercial Comercial

Gestão de 
Pessoas

Gestão 
Financeira

Gestão de 
Socioambiental

Gestão de 
Processos
Produtivos

5,0
4,0

3,0
2,0

1,0
0,0

ASCOMAC - Espírito Santo
Governança

Organizacional

Gestão de 
Pessoas

Gestão 
Financeira

Gestão de 
Socioambiental

Gestão de 
Processos
Produtivos

5,0
4,0

3,0
2,0

1,0
0,0

ASCOBY - Ynumbi
Governança

Organizacional

Comercial Comercial

Gestão de 
Pessoas

Gestão 
Financeira

Gestão de 
Socioambiental

Gestão de 
Processos
Produtivos

5,0
4,0

3,0
2,0

1,0
0,0

ADSPCI - Itapéua
Governança

Organizacional

Gestão de 
Pessoas

Gestão 
Financeira

Gestão de 
Socioambiental

Gestão de 
Processos
Produtivos

continuação da figura 10
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Entre os três campos da gestão anali-
sados, o da gestão organizacional foi o que 
recebeu as menores pontuações, especial-
mente na área funcional da gestão financei-
ra. Com exceção da Coomnspra, nenhuma 
associação possuía qualquer tipo de pla-
nejamento ou organização para o registro 
e controle das informações financeiras do 
MFCF. Os controles de compra e venda eram 
feitos em cadernos e centralizados nos pre-
sidentes das associações, que concentram 
os diálogos com os fornecedores. Além dis-
so, não existe uma divisão clara de tarefas 
entre os membros da diretoria e, por conta 
disso, eles não conseguem estabelecer diálo-
gos satisfatórios com os seus associados ou 
cooperados. Esse é, hoje, um dos principais 
motivos de descontentamento nas comuni-
dades com relação ao MFC. 

No campo da produção, as atividades 
acontecem em duas áreas diferentes: a agri-
cultura familiar, na Unidade de Produção Fa-
miliar (UPF), na qual cada família tem seu 
próprio processo de produção, e no MFC, que 
acontece em áreas coletivas onde cada co-
munidade estabelece seus arranjos de pro-
dução e o ritmo do planejamento de acordo 
com suas próprias dinâmicas. 

Os resultados da avaliação apontaram 
um bom grau de maturidade das famílias na 
operacionalização da produção na UPF. No 
entanto, quando foram analisados os pla-
nos de MFC em áreas coletivas, a conclusão 
é de que ainda é necessário promover ações 
de fortalecimento dos empreendimentos co-
munitários, sobretudo no que diz respeito a 
estratégias que garantam a diversificação da 
produção das cooperativas que estão sendo 
criadas ou que foram criadas recentemente.

Já no campo da comercialização, o 
levantamento identificou que os empreen-
dimentos comunitários estão em fase de 
recomposição. Vale lembrar que, normal-

mente, as associações comunitárias são 
criadas para resolver questões normativas 
referentes ao licenciamento e as cooperati-
vas, para questões ligadas à comercialização 
dos produtos oriundos do MFC. 

Sendo que as associações são enti-
dades jurídicas sem finalidade financeira 
e, por isso, possuem limitações para a ges-
tão administrativo-financeira da atividade, 
como restrições para a emissão de Nota 
Fiscal (NF), ausência de inscrição estadual 
e o impedimento de distribuição dos recur-
sos financeiros aos associados. Sem falar na 
obrigatoriedade de emissão do Documento 
de Origem Florestal (DOF) e NF para comer-
cializar a produção. A solução para esses 
obstáculos é a criação de cooperativas mis-
tas de produção. 

Outra constatação do levantamento 
é que o processo de criação desses empre-
endimentos comunitários se deu sem o diá-
logo necessário com as comunidades e sem 
considerar a totalidade de suas funções e 
capacidades, o que levou os representantes 
das associações, em um primeiro debate, du-
rante o diagnóstico, a manifestar o desejo de 
constituir sua própria cooperativa, sem, no 
entanto, compreender a complexidade e os 
desafios do seu funcionamento. 

Por outro lado, os empreendimentos 
comunitários demonstraram interesse em 
ampliar seus negócios por meio da diversifi-
cação da produção, bem como em melhorar 
o relacionamento com o mercado, com doa-
dores e financiadores. 

Contudo, para atingir esses objetivos, 
é preciso, primeiro, superar desafios como 
o acesso a mecanismos de financiamento 
para o custeio antecipado da produção flo-
restal (capital de giro), de forma a viabilizar 
o pagamento de preços mais justos e reduzir 
os problemas gerados pela dependência dos 
prestadores de serviço, e a falta de capital de 
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investimento, para a verticalização da pro-
dução, por meio da aquisição de maquinário, 
ferramentas, veículos e outros bens necessá-
rios à ampliação da infraestrutura de produ-
ção e logística. 

Figura 11
Arranjo intercooperação na Resex Verde para Sempre

Atualmente, duas novas cooperativas 
foram criadas no território, as quais, soma-
das à Coomnspra, formarão um novo arranjo 
de intercooperação para o MFCF na Resex 
Verde para Sempre. 

Para desenvolver o campo da comer-
cialização, a sugestão apontada a partir dos 
levantamentos é uma maior articulação entre 
os empreendimentos comunitários da região. 
Essa medida pode impulsionar a implementa-
ção de modelos pautados na legalidade e no 

bom manejo madeireiro e ampliar o diálogo 
com outras organizações, visando à constitui-
ção de parques industriais de economia solidá-
ria nos municípios da região, a partir da verti-
calização das cadeias produtivas e tendo como 
ponto inicial de capitalização o MFC. 

INTERCOOPERAÇÃO

56
COOPERADOS

57
COOPERADOS

20
COOPERADOS

COOPERATIVA MISTA 
AGROEXTRATIVISTA NOSSA 

SENHORA DO PERPÉTUO 
SOCORRO DO RIO ARIMUM

(COOMNSPRA)

ARIMUM ITAPÉUA
POR TI MEU 

DEUS
YNUMBI PARAÍSO

ESPÍRITO
SANTO

COOPERATIVA MISTA 
AGROEXTRATIVISTA 

FLORESTA SEMPRE VIVA
(COOMAR)

COOPERATIVA 
DOS PRODUTORES 

AGROEXTRATIVISTAS DO 
MÉDIO RIO JAURUCU

(COOPAMJ)
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 2º e 3º CÍRCULOS FORMATIVOS -  GESTÃO ORGANIZACIONAL E DA 
PRODUÇÃO

CÍRCULO
2 E 3

Campos da Governança
e da Produção

(12 dias - 140 horas)

Oficina - Gestão Administrativa e 
Financeira e Monitoramento 

Socioambiental
(6 dias - 50 horas)

1) Relatórios de Prestação de 
Contas, contendo 
demonstração de resultados 
dos anos de 2017 e 2018;

2) Ata das Assembléias Gerais 
Ordinárias (AGOs) de cada 
organização contendo 
resultado da apresentação e 
aprovação da Prestação de 
Contas;

3) Regimento Interno para a 
Gestão dos Fundos 
Comunitários.

1) Regimento Interno de 
funcionamento das 
Cooperativas;

2) Plano de Ação para estratégia 
de diversificação da produção;

3) Manual de elaboração e 
monitoramento dos 
indicadores de 
sustentabilidade 
socioeconômicos dos 
empreendimentos 
comunitários.

1) Realização das AGOs para: (i) 
apresentação e aprovação da 
prestação de contas das safras de 
2017 e 2018 e (ii) planejamento 
da safra de 2019;

2) Apresentação dos resultados do 
MFCF na reunião do Conselho 
Deliberativo da Resex;

3) Assessoria na consolidação das 
planilhas de gestão financeira.

Oficina - Governança Participativa 
e Mapeamento das cadeias 

produtivas sustentáveis
(6 dias - 50 horas)

DATA

Março 2019

A
ti

vi
da

de

Abril 2019 Maio de 2019

TEMPO
COMUNIDADE

P
ro

du
to

s

Com uma carga horária total de 140 
horas, sendo 100 presenciais e 40 não pre-
senciais, o segundo e terceiro círculos forma-
tivos tiveram como objetivo principal cons-
truir uma visão ampla da gestão no campo 
da organização e da produção, contemplan-
do as áreas funcionais da governança orga-
nizacional, da gestão de pessoas e da gestão 
financeira, da gestão da produção e da ges-
tão socioambiental.

• Oficina de Gestão Administrativa 
e Financeira e de Monitoramento 
Socioambiental

A primeira atividade deste círculo de 
formação foi a realização das Oficinas de 
Gestão Administrativa e Financeira e de 

Monitoramento Socioambiental, entre os 
dias 6 e 12 de março de 2019, na cidade de 
Porto de Moz, no Pará. Os temas abordados 
nas oficinas foram: as obrigações legais e 
fiscais de associações e cooperativas, fun-
cionamento do conselho de administração, 
controle de contas, estoque e fluxo de caixa, 
análise de viabilidade econômica, gestão de 
fundos comunitários e instrumentos de ges-
tão administrativa e financeira, com a elabo-
ração de modelos de planilhas, recibos, rela-
tórios, contratos, entre outros; e indicadores 
de monitoramento socioambiental dos pla-
nos de manejos.

A atividade gerou como produtos rela-
tórios de prestação de contas referentes aos 
anos de 2017 e 2018 e a organização das As-
sembleias Gerais Ordinárias (AGOs) de cada 
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organização para aprovação da prestação de 
contas e dos regimentos internos para a ges-
tão dos fundos comunitários, bem como uma 
lista de indicadores socioambientais a serem 
monitorados para a qualidade dos planos de 
manejo florestais sustentáveis.

Para o representante da ASCOMARC, 
José Francisco Ferreira de Jesus, a elaboração 
de planilhas e de outros documentos para o 
monitoramento econômico e produtivo são 
fundamentais para o planejamento das eta-
pas seguintes do manejo. 

“O Formar nos permitiu conhecer me-
lhor nossos empreendimentos, e co-
nhecer o negócio é fundamental para 
produzir mais por menos”, ...

...disse, destacando que, antes dos pri-
meiros círculos de formação, os comunitários 
viviam “perdidos no meio da papelada” e, após 
os aprendizados, iniciaram um processo de 
gestão organizacional que já dá resultados, 
também, em outras áreas do negócio.

O presidente da Coomnspra e edu-
cando, Jones da Silva Santos, 32, aponta 
o aprendizado em gestão organizacional 
como o “primeiro passo para a reformulação 
das estratégias de gestão não apenas nessa, 
mas nas demais áreas do empreendimento 
comunitário”. 

Os educandos têm expectativa de que 
o Formar Gestão os ajude no fortalecimento e 
aperfeiçoamento da gestão, a partir da capaci-
tação de outros membros da organização.

“No Formar Gestão, aprendemos que 
estávamos fazendo muita coisa erra-
da em todas as etapas da produção, 
do planejamento à venda dos produ-
tos”, disse o morador da comunidade 
Itapéua, Jean Castro, 31.  

Para ele, as atividades promoveram o 
aprendizado de novas ferramentas que per-
mitem a eles ter maior controle sobre as 
etapas do processo produtivo da madeira, 
especialmente a negociação de contratos e 
a comercialização. 

“Descobrimos, entre outras coisas, 
como definir estratégias de marke-
ting para desenvolver as cadeias de 
valor e como ter acesso a financia-
mentos para o custeio da produção 
que, agora, com certeza, vamos bus-
car”, revelou. 
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Representante da Associação Comu-
nitária São Benedito do Ynumbi (ASCOBY) 
e morador da comunidade São Benedito, 
Delço Rodrigues Braga, 61, relata que as 
dificuldades ainda são muitas, especialmen-
te no campo organizacional. Os comunitá-
rios enfrentam dificuldades para realizar a 
gestão organizacional que podem chegar a 
comprometer a viabilidade do negócio, mas 
a expectativa dele é de que o Formar Gestão 
os ajude nesse e também em outros desafios. 

“O primeiro passo nós já demos, que 
é estar aqui, compartilhando nossas 
experiências e aprendendo com as 
dos outros também. Aprender a orga-
nizar documentos, planejar, estabe-
lecer relações de trabalho e compra e 
venda é importante, mas a união das 
comunidades é ainda mais, e isso nós 
já conquistamos”, pontuou. 

Associada da Associação de Desen-
volvimento Agroextrativista do Baixo Acaraí 
(ADABA), Maria Creusa da Gama Ribeiro 
defende um maior engajamento comunitá-
rio para o melhor desenvolvimento das ati-
vidades aprendidas durante os círculos de 
formação. 

“Além da organização, que estamos 
aprendendo como deve ser feita, 
é preciso mais união para ir para o 
embate e defender os interesses co-
munitários, e a gestão dos nossos 
empreendimentos é uma excelente 
estratégia para isso”.

 Para o representante da Associação 
Comunitária Deus Proverá (ACDP), Joab 

Lima Ferro, os conhecimentos em gestão or-
ganizacional podem acelerar a evolução do 
negócio da comunidade, por meio da mobili-
zação e envolvimento de mais pessoas, atra-
ídas pela oportunidade de capacitação. 

“Essa capacitação é importante por-
que quem tem que aprender a fazer 
o controle de todas as etapas do ne-
gócio somos nós, comunitários, que 
vamos trabalhar nisso todos os dias. 
Os parceiros são muito importantes, 
mas para nos ensinar a pescar, como 
dizem”.

Após os diálogos, os resultados apon-
tam que os educandos tiveram uma partici-
pação ativa nas atividades, cumprindo horá-
rios e regras de convivência e aceitando bem 
a metodologia empregada na oficina, bem 
como os produtos elaborados junto e/ou re-
passados a eles. No entanto, os educandos 
ainda sentem a necessidade de monitorar 
a aplicação das ferramentas repassadas no 
dia a dia da gestão dos empreendimentos. 
Atualmente, todos os empreendimentos que 
compõem o público-alvo desta formação já 
implantaram os sistemas de controle das 
rotinas financeiras em suas associações e 
cooperativas. 

Após a conclusão dessa oficina, os edu-
candos vivenciaram o tempo-comunidade du-
rante os meses de março e abril de 2019, pe-
ríodo no qual foram realizadas as Assembleias 
Gerais Ordinárias (AGOs) para aprovação da 
prestação de contas da safra 2016/2018, 
além da apresentação dos resultados do 
MFCF na reunião do Conselho Deliberativo da 
Resex e de assessoria para a consolidação das 
planilhas de prestação de contas.
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• Oficina de Governança 
Participativa e Mapeamento das 
cadeias produtivas sustentáveis

A Oficina, realizada de 6 a 11 de maio 
de 2019, em Belterra e Santarém (PA), teve 
como objetivo proporcionar um debate sobre 
a importância dos empreendimentos comu-
nitários para as estratégias de governança 
territorial e das boas práticas de produção, 
que resultou na elaboração dos regimentos 
internos das cooperativas e associações, de 
um plano de ação para diversificar a produ-
ção e de um manual de elaboração e moni-
toramento dos indicadores de sustentabili-
dade socioeconômica dos empreendimentos 
comunitários. 

No primeiro diálogo da oficina, rea-
lizou-se um nivelamento sobre o entendi-
mento de três conceitos definidos entre a 
coordenação acadêmica do Formar Gestão 
e os facilitadores do curso: governança, em-
preendedorismo e monitoramento. O ponto 
de partida para o nivelamento foi o conhe-
cimento e experiências vivenciadas pelos 
próprios participantes, que responderam ao 
desafio de explicar, individualmente e em 
poucas palavras, o significado de cada um 
desses três conceitos em uma tarjeta.

O resultado foi um mosaico de cores, 
definições e pontos de vista que foram de-
batidos coletivamente, enriquecendo o co-
nhecimento de todos os participantes so-
bre esses três conceitos-chave para o bom 
funcionamento do MFCF. De forma geral, 
a atividade se mostrou extremamente po-
sitiva, uma vez que, por um lado, provocou 
contribuições significativas dos educandos 
e, por outro, serviu para orientar os facili-
tadores na construção das estratégias de 
abordagem conceituais que o curso preten-
de apresentar. 

Enquanto para a educanda Maria 
Creusa Ribeiro monitoramento é o controle 
das atividades desenvolvidas; para Margari-
da Ribeiro, monitorar é uma ação destinada 
ao controle e necessária para a avaliação 
das atividades. Já Edilene define o monitora-
mento como o planejamento, controle e ava-
liação dos resultados, enquanto Max Batista 
preferiu usar a expressão “acompanhamento 
sistemático das operações” para definir esse 
termo-chave no manejo florestal. José Fran-
cisco preferiu definir monitoramento como 
o ato de “manter os olhos bem abertos”, e 
essas não foram as únicas definições citadas 
pelos comunitários para explicar o conceito 
de monitoramento.

Na hora de definir o conceito de em-
preendedorismo, as respostas também fo-
ram variadas: Maria Creusa aponta que o 
termo se refere a gerir um negócio da forma 
mais sustentável possível, explorando todas 
as capacidades do empreendimento. Para 
Margarida, empreender é inovar.  Edilene 
defende que empreender é criar um negócio 
que gere impacto, enquanto Max define o 
empreendedorismo como o ato de identifi-
car, planejar e colocar em prática estratégias 
diferenciadas de gestão. 

Finalmente, o conceito de governan-
ça territorial foi definido por Maria Creusa 
como “ter controle do espaço que se ocupa, 
seja para produzir ou para morar”. Já para 
Margarida, o conceito diz respeito à gestão 
do território de forma a considerar todas 
as relações, sejam comerciais, sociais ou 
ambientais, que ocorrem naquele território. 
Max Batista define governança territorial 
como a presença e o impacto em um terri-
tório, enquanto José Francisco usou o termo 
“governar” para relacionar a governança com 
a boa gestão de um território, sob todos os 
ângulos, seja social, econômico e ambiental.
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Conceitos Resultado

Governança

Vem de governo, governar de forma clara, é um modo de governo; 
Gestão: Pública, Privada e Comunitária; Conjunto de processos que 
regem o empreendimento; É governar trabalho de projeto, uma em-
presa, uma cooperativa; Governar um projeto e sua família; É um 
conjunto de processos dirigidos e administrados; Empoderamento 
administrativo; Ciência de fazer gestão; Como são administrados os 
recursos disponíveis para um empreendimento/instituição; Ato de 
governar ou gerir; Ato de administrar; Ser uma pessoa líder de comu-
nidade; Direção dos trabalhos, liderança; Ato de comandar; Coorde-
nar uma empresa; Processos que regem um sistema.

Empreendedorismo

Criar negócio lucrativo e sustentável; Ato ou efeito de desenvolver 
produtos ou serviços; Ter conhecimento e um saber sobre o assunto; 
Ato de empreender; É ter conhecimento de administrar um empreen-
dimento; Ter noção de gerenciar para que o empreendimento dê cer-
to; Movimentar um grande negócio; Uma coisa que aprende e coloca 
em prática; Autoridade; Entender o trabalho; Ato de empreender e 
criar negócio; Ato de investimento; Saber usar os ganhos, aplicação 
em investimentos; Inventar um negócio a fim de gerar renda e me-
lhoria de vida; Gerenciar um negócio; É uma pessoa a administrar 
um empreendimento; Ato de gerir governar; Investir em determinada 
atividade tendo como objetivo a estabilidade da mesma; É um bom 
negócio; Iniciativa de implementar um novo negócio; Oferecer solu-
ções para problemas da sociedade.

Monitoramento

Acompanhamento; Controlar, ter controle; É ter os olhos bem aber-
tos; É algumas espécies de árvore ou animais raros; Ato de medir, 
controlar; Ato de reger sistemas; Monitorar as atividades que estão 
acontecendo na hora que estão sendo executadas; Prestação de con-
tas, acompanhamento dos trabalhos; Atividades florestais; Visão 
geral dos processos, acompanhar; Monitorar as atividades; Acom-
panhamento do empreendimento; Ter controle; Controle de dados 
das atividades no trabalho; Ter controle do seu empreendimento, 
acompanhar; Verificar, controlar e organizar; Fazer acompanhamen-
to das atividades realizadas; Ação na qual se descobre e controla as 
atividades; Acompanhar/revisar as atividades/ações de um local; 
Acompanhar de forma clara uma determinada atividade; É alguém 
que monitora tudo o que que faz.

QUADRO 1
Resultado da contribuição dos presentes para nivelamento dos conceitos
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Como se pode notar na fala dos edu-
candos, na maioria dos casos, o conceito de 
governança foi relacionado com a adminis-
tração de empresas, negócio ou administra-
ção pública governamental. Mas, enquanto 
o levantamento bibliográfico aponta que 
o conceito tem origem em análises sobre o 
mundo das empresas introduzido por Ro-
naldo Coase, em 1937, a oficina apresentou 
uma nova perspectiva para o conceito de 
governança, mais próximo do campo das Ci-
ências Humanas, ressaltando o conceito de 
governança territorial. 

Por um lado, a discussão coletiva 
com os participantes proporcionou a refle-
xão e o entendimento sobre o poder que os 
projetos de MFCF possuem no município 
de Porto de Moz, uma vez que a atividade 
produtiva que acontece na floresta mobili-
za maquinários, combustível e alimentos, 

para não falar em impostos e outras taxas 
públicas e no próprio aumento do poder de 
consumo das famílias diretamente envol-
vidas no manejo, que aquecem a economia 
da região. 

Por outro lado, trouxe um alerta para as 
organizações comunitárias, os movimentos 
sociais e as parcerias que fomentam a ativida-
de na Resex: as tentativas de desqualificação 
da capacidade dos extrativistas em adminis-
trar os PMFS provenientes de grupos sociais 
contrários ao MFCF e que possuem relevante 
influência na política municipal. 

De forma geral, o grupo de partici-
pantes da oficina foi bastante heterogêneo, 
inclusive politicamente. Diferenças que pro-
vocaram um debate de pontos de vista dis-
tintos sobre o papel do poder público, a ma-
nutenção das organizações comunitárias e o 
papel da própria UC. 
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E, apesar das divergências, ainda pre-
valece entre as lideranças comunitárias o 
interesse comum pela manutenção e fortale-
cimento dos empreendimentos comunitários 
no território. Buscar meios de diálogo com o 
poder público para garantir apoio aos negó-
cios florestais é uma das possibilidades apon-
tadas pelos manejadores, coletivamente. 

Quando o conceito abordado na ofi-
cina passou a ser o de empreendedorismo, 
o entendimento dos participantes se con-
centrou em torno da relação do termo com 
a criação e a administração de empresas ou 
de um negócio e, também, com o ato de rea-
lizar investimentos. Avaliação que se justifi-
ca pelo próprio desenvolvimento do concei-
to, uma vez que desde 1942 o economista 
austríaco Joseph A. Schumpeter relaciona 
o termo empreendedor ao desenvolvimento 
econômico de uma sociedade. 

Durante a oficina, foram apresenta-
das diferentes abordagens sobre o entendi-
mento do conceito de empreendedorismo. 
Uma dessas perspectivas é a de que empre-
ender vai além do objeto concreto, podendo 
ser representada pela ideia de um negócio 
ou ação capaz de solucionar problemas da-
quela sociedade. 

Outra abordagem apresentada aos 
educandos é a que considera que as associa-
ções comunitárias da Resex Verde para Sem-
pre, ao trabalharem em equipe em prol de 
um objetivo comum, tornam-se empreende-
doras, pois desenvolvem um empreendimen-
to coletivo em torno do manejo florestal. O 
empreendedorismo coletivo representa uma 
melhoria constante envolvendo todos para o 
trabalho em conjunto. 

Já o entendimento sobre conceito 
de monitoramento foi bem compreendido 



62 FORMAR GESTÃO: CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS COMUNITÁRIOS

pelos participantes da oficina, que em sua 
maioria relacionaram o conceito com a ne-
cessidade de acompanhar e controlar as 
atividades e o empreendimento em si, de 
forma eficaz e transparente. 

Durante os debates, foi destacado que 
o monitoramento é uma avaliação de impac-
to que demanda uma dimensão temporal 
para comparar os efeitos de determinada 
prática num cenário atual, baseado na aná-
lise do cenário passado. 

Os educandos foram introduzidos ao 
entendimento de que o monitoramento é 
uma coleta sistemática de informações que 
deve acontecer ao longo da execução de to-
das as atividades. Informações essas que, ao 
serem analisadas, contribuem para que os 
responsáveis pela implementação das inter-
venções acompanhem os resultados alcan-
çados e verifiquem a necessidade de ajustes 
nas ações para que os objetivos e metas se-
jam alcançados. 

Por fim, ressaltou-se que é fundamen-
tal que os empreendimentos de manejo flo-
restal acompanhados busquem meios ade-
quados de monitoramento dos impactos de 
sua atividade. No entanto, é de suma impor-
tância que tanto a coleta das informações 
quanto a sistematização e avaliação dos 
resultados sejam realizadas pelos próprios 
comunitários e suas organizações. 

O segundo diálogo abordou o tema 
“Desenvolvendo critérios e indicadores 
(C&I) locais de sustentabilidade”, com o 
apoio técnico para o desenvolvimento ou 
adequação de indicadores para o monitora-
mento dos empreendimentos e a avaliação 
da gestão financeira e da produção florestal. 
O objetivo foi promover a construção cole-
tiva de um conjunto de indicadores socio-
ambientais para os seis empreendimentos 

comunitários da Resex Verde para Sempre, a 
fim de orientar as reflexões das lideranças e 
organizações comunitárias sobre os avanços 
dos impactos socioambientais das ativida-
des produtivas na vida das pessoas que vi-
vem nas comunidades. 

A atividade partiu da premissa de que 
esse conjunto de indicadores deve ser cons-
truído e utilizado pelos comunitários com 
base no entendimento deles sobre o signifi-
cado da melhoria nas condições de vida das 
famílias, considerando os valores culturais 
e o respeito à heterogeneidade social das 
comunidades. Ou seja, a estrutura desses 
sistemas deve ter como base critérios e in-
dicadores como ferramentas para definir, 
comunicar e avaliar a sustentabilidade dos 
negócios comunitários e o impacto deles 
nas comunidades. 

A construção do sistema de monito-
ramento e avaliação foi realizada em eta-
pas. A primeira delas foi construir a comu-
nidade dos sonhos, partindo da premissa 
de que, assim como é possível comparar 
um cenário do passado com o presente, é 
possível comparar uma situação real com a 
desejada no futuro. 
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1ª ETAPA:
CONSTRUIR A COMUNIDADE 
DOS SONHOS

2ª ETAPA:
IDENTIFICAR OS TEMAS 
RELEVANTES

Partindo do entendimento de que os in-
dicadores são ferramentas de Monitoramento 
& Avaliação de determinada área do conheci-
mento, que permitem aferir um determinado 
contexto em um espaço de tempo específico, é 
possível estabelecer uma comparação entre a 
antiga situação e a situação atual. Entretanto, 
assim como é possível comparar uma situação 
atual com uma situação passada, também é 
possível comparar uma situação desejada (fu-
tura) com a situação atual/real. Neste sentido, 
nosso ponto de partida foi estimular os parti-
cipantes a discutirem como gostariam que fos-
sem as suas comunidades no futuro, quais as 

condições ideais para o desenvolvimento das 
pessoas e do ambiente?

Para isso, os participantes foram se-
parados por projeto de manejo. Foram dis-
ponibilizados os seguintes recursos: folhas 
de papel branco grandes, canetas coloridas, 
lápis e folhas de papel A4, tarjetas coloridas, 
além de um tempo de aproximadamente 02 
(duas) horas. Sendo que a missão do grupo 
foi: a) realizar uma avaliação individual so-
bre as condições atuais da comunidade; b) 
identificar os principais problemas enfren-
tados e; c) desenhar a comunidade com os 
problemas resolvidos.

Dentro de cada grupo de trabalho fi-
cou um técnico de uma instituição parceira, 
com a responsabilidade de apoiar as dis-
cussões sobre as problemáticas e soluções 
possíveis e, principalmente, de identificar 
os temas que estão permeando os debates 
como, por exemplo: educação, saúde, sane-
amento básico, ambiental, comunicação, 
entre outros. Sem perceber, comunitários 
e técnicos estão identificando a categoria 
dos critérios. Os temas foram escritos nas 
tarjetas coloridas.
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3ª ETAPA:
AGRUPAR OS TEMAS 
RELEVANTES

tema não tinha uma relação clara com outro 
tema já identificado, o facilitador solicitava 
colaboração e validação pelo plenário sobre 
onde agrupar a tarjeta.

Após a finalização das apresentações, 
o facilitador inicia uma negociação com a 
plenária para supressão de tarjetas, porém, 
sem perder, em um primeiro momento ne-
nhum tema apresentado.

Após a finalização do trabalho em 
grupo, cada equipe apresentou seu tra-
balho para o plenário e as tarjetas com os 
temas foram colocadas em um painel ao 
lado e de frente para o plenário. À medida 
que os grupos apresentavam o resultado de 
suas discussões, entregavam suas tarjetas 
ao facilitador, que foi agrupando os temas 
que se repetiam em cada grupo. Quando o 

4ª ETAPA:
IDENTIFICAR UMA 
REPRESENTAÇÃO COLETIVA

Nesta etapa, o facilitador escolhe alea-
toriamente uma tarjeta, por exemplo, mora-
dia boa, e depois pergunta ao plenário o que 
indica que as famílias das comunidades pos-
suem uma moradia boa, de qualidade. E vai 
além, questionando o que significa uma mo-
radia de qualidade. Após discussão, é defini-
do um texto sobre o entendimento dos pre-

sentes sobre o sentido de uma moradia de 
qualidade, pois eles terão que entender para 
depois avaliarem as condições das moradias 
das famílias que compõem a comunidade.

Esta etapa é importante para nivelar o 
entendimento sobre os indicadores e para, 
futuramente, poder comparar os resultados 
entre as comunidades.
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5ª ETAPA:
SISTEMATIZAR PARA 
AVALIAR

Após a identificação e pactuação so-
bre o conjunto de indicadores, que na sua 
maioria é qualitativo e subjetivo, faz-se ne-
cessária uma maneira simples de registrar 
os indicadores e avaliá-los quantitativamen-
te. Neste sentido, foi elaborada uma plani-
lha no software Excel, na qual os indicadores 
seriam incluídos e avaliados conforme a se-
guinte classificação: 

Não Avaliado – NAV
Inexistente – 0 
Insuficiente – 1
Razoável – 2
Suficiente – 3

 Os indicadores receberam uma nota 
dos avaliadores que varia no intervalo de 0 a 
3, sendo o valor zero a expressão de inexis-
tência da verificação do indicador e 3 para a 
condição suficiente ou ideal na comunidade. 
Caso seja evidenciada a existência de uma 
ocorrência do cumprimento do indicador, 
já é motivo para não ser classificada com o 
zero; já se o indicador não é geral na comuni-
dade, mas está mais próximo do suficiente, 
receberá uma avaliação 2. Como forma de 
facilitar a visualização dos resultados, foi as-
sociada uma cor aos valores da situação do 
indicador.

6ª ETAPA:
FAZER UM TESTE

Como primeiro exercício antes de ava-
liar a situação dos indicadores por comuni-
dade, é necessário identificar os meios de 
verificação na comunidade, ou seja, criar os 
verificadores de cumprimento ou existência 
dos indicadores. Para isso, o grupo foi dividido 
por comunidade e para cada indicador será 
elaborada uma ou mais formas de verificação.

Com auxílio dos técnicos e facilitado-
res, os comunitários discutiram e avaliaram 
a situação dos indicadores sociais nas suas 
comunidades. Esse teste serviu como ensaio 
para a avaliação com a participação de ou-
tros membros, buscando uma maior repre-
sentatividade e fidelidade à situação real que 
os indicadores se encontram na comunidade.
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O ponto de partida da atividade foi 
estimular os participantes a imaginar e dis-
cutir com os demais comunitários quais as 
condições ideais para o desenvolvimento das 
pessoas e do ambiente para a construção da 
comunidade sonhada por eles. Para essa dis-
cussão, os educandos foram separados por 
projetos de manejo e, munidos de cartolinas, 
lápis, canetas e muita imaginação, desenha-
ram o território onde vivem de acordo com 
suas expectativas para o futuro. 

Nas folhas em branco foram surgin-
do, aos poucos, a comunidade dos sonhos, 
com direito a escola com quadra, posto de 
saúde com médicos e  ambulanchas, torres 
de comunicação, centros comunitários, es-
critórios para os empreendimentos comuni-
tários, além de infraestrutura para viabilizar 

outras cadeias produtivas além do manejo 
da madeira em tora, como ecoturismo, pisci-
cultura, movelarias, centrais de artesanato, 
além de pequenas agroindústrias e do ex-
trativismo de outros produtos florestais não 
madeireiros, como a castanha e a copaíba.

Para chegar à comunidade dos so-
nhos, os grupos precisaram, primeiro, ava-
liar as condições atuais das comunidades, 
identificar os problemas enfrentados e pro-
por soluções para esses problemas. A segun-
da etapa para esse processo foi identificar 
os temas relevantes para as comunidades, 
como educação, saúde, saneamento bási-
co, comunicação, infraestrutura, logística e 
questão ambiental, o que os comunitários 
fizeram com o apoio de um técnico de uma 
instituição parceira.
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Em seguida, os educandos apresen-
taram seus trabalhos para os colegas de 
outras comunidades e entregaram ao faci-
litador tarjetas coloridas, nas quais apon-
tavam os temas identificados como mais 
relevantes para a construção da comuni-
dade dos sonhos. Esses temas apontados, 
por sua vez, foram usados como base para 
a discussão que se seguiu sobre indicadores 
que melhor representavam cada uma das 
temáticas propostas. 

O facilitador explicou a proposta com 
um exemplo citado pelos comunitários: o 
tema “moradia”.

“O que faz com que uma moradia seja 
considerada boa? Ter telhado, água 
encanada, banheiro interno? Esses 
critérios que precisam ser entendi-
dos e definidos em conjunto por eles 
porque, na hora da avaliação dos in-
dicadores de qualidade, eles serão 
levados em conta para a análise de 
outras moradias, em outras comuni-
dades. Os critérios devem ser únicos”.

Após identificação e pactuação sobre 
o conjunto de indicadores, que na maioria 
dos casos é qualitativo e subjetivo, é preciso 
adotar uma maneira simples de registrar os 
indicadores e avaliá-los quantitativamen-
te. Para isso foi elaborada uma planilha no 
software Excel, que nivela os indicadores 
em cinco classificações: Não Avaliado, Ine-
xistente (0), Insuficiente (1), Razoável (2) e 
Suficiente (3). Para cada indicador será ela-
borada uma ou mais formas de verificação.

Depois de definidos os indicadores, os 
educandos passaram a colocar em prática 
os conhecimentos adquiridos. Com o auxílio 
de técnicos e facilitadores, os comunitários 
discutiram e avaliaram a situação dos indi-
cadores sociais nas suas comunidades, teste 

que serviu como ensaio para a avaliação com 
a participação de outros membros, buscan-
do uma maior representatividade e fidelida-
de ao cenário real. 

A construção de um sistema de moni-
toramento e avaliação dos impactos decor-
rentes das ações planejadas e executadas 
pelas organizações comunitárias é cada vez 
mais necessária, não só para justificar os 
recursos financeiros aplicados, mas tam-
bém para mensurar os avanços na capaci-
dade produtiva e também nas questões so-
cial e ambiental. 

O desenvolvimento de indicadores so-
ciais para esse monitoramento, no entanto, 
ainda não tem uma metodologia consolida-
da e adequada às realidades rurais do Brasil. 
Portanto, esta ação pretende iniciar um pro-
cesso coletivo de construção de meios para 
que as comunidades possam desenvolver 
suas próprias ferramentas de monitoramen-
to e avaliação dos impactos de suas ações. 

Durante a oficina, os participantes de-
monstraram que estão familiarizados com 
os conceitos e sensibilizados com a necessi-
dade de monitoramento e avaliação das ati-
vidades produtivas que desenvolvem, o que 
tornou a participação deles bastante positi-
va, apesar de o facilitador não ter tido tempo 
hábil para abordar as definições do conceito 
de princípios, que estava prevista na estrutu-
ra inicial da oficina. 

Mesmo assim, a dinâmica de grupo 
que convidou os educandos a refletir so-
bre as condições necessárias para o futuro 
ideal de suas comunidades se demonstrou 
bastante eficiente. Porém, é fundamental 
para o processo de implantação do sistema 
de M&A que o número de indicadores seja 
reduzido e, com a familiarização e incorpo-
ração deles em suas rotinas, os comunitá-
rios possam incluir progressivamente ou-
tros indicadores. 
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De forma geral, as funções definidas 
para a avaliação dos indicadores, como re-
lacionar os números a cores e tirar a média 
das avaliações, foram utilizadas com suces-
so pelos educandos. A ideia, após o teste da 
planilha, é que os representantes das comu-
nidades possam mobilizar outras lideranças 
para avaliar e validar os indicadores. 

O teste de avaliação dos indicadores 
realizado durante a oficina apontou alguns 
resultados parciais de cinco comunidades, 
cujos representantes estavam presentes 
para três áreas analisadas: organização, 
educação e infraestrutura. No critério orga-
nização, a pontuação máxima foi razoável, 
puxada para baixo pela baixa pontuação em 
dois critérios: “existência de comissão de 
articulação e reivindicação” e “possuir sede 
administrativa”. 

Já no critério educação, apenas a Vila 
Paraíso se destaca por ter classificação “ra-
zoável”, enquanto as demais comunidades ti-
veram avaliação insuficiente. Os indicadores 
que receberam pontuação baixa nesse crité-
rio foram “material pedagógico condizente 
com a realidade local” e “merenda escolar 
em quantidade e qualidade suficientes”. 

O critério infraestrutura, por sua vez, re-
cebeu classificação insuficiente em todas as 
comunidades e os indicadores que baixaram a 
classificação geral foram “possui água encana-
da de qualidade e poço artesiano” e “possui sis-
tema de comunicação de rádio e/ou internet”. 

Por fim, a atividade serviu, ainda, para 
estimular um processo de reflexão coletiva 
sobre as práticas de articulação do poder 
público municipal entre grupos com diver-
gências políticas, motivando a criação de um 
grupo de negociação e reivindicações estru-
turantes para as comunidades. 

Para o morador da comunidade Paraí-
so do Acaraí, Max Batista Santiago, o exercí-

cio de imaginar a “comunidade dos sonhos” 
e de elaborar indicadores socioambientais 
para avaliação das condições atuais das co-
munidades e, assim, identificar os pontos 
fracos e estratégias para fortalecê-los, é um 
passo fundamental para o entendimento 
dos comunitários sobre as mudanças neces-
sárias e os resultados que elas podem gerar. 

“É muito importante nesse processo 
de mudança que estamos passando 
esse momento de refletir, de vislum-
brar, enxergar o que pode estar lá na 
frente, enfim, esse momento de so-
nhar. Porque isso vai dar um gás a 
mais, vai estimular os comunitários a 
se envolverem nesse processo porque 
sabem os frutos que podem colher no 
futuro”, analisou. 

O terceiro diálogo abordou o tema 
de “Instrumentos de Governança Partici-
pativa” e teve como objetivo proporcionar 
um momento de troca de informações so-
bre os principais instrumentos de gover-
nança participativa. 

Durante a discussão dos conteúdos 
foram expostos conceitos que tiveram como 
base a reflexão sobre o território, partindo 
dos diferentes níveis de organização. Em se-
guida, foi realizado um debate sobre o papel 
dos empreendimentos comunitários na go-
vernança territorial, com base na premissa 
de que a governança territorial está atrelada 
à prática do planejamento do desenvolvi-
mento, na perspectiva da institucionaliza-
ção de um processo público-privado. 

Outro tema discutido durante esta 
oficina foi a importância da boa governan-
ça dos empreendimentos comunitários, com 
a reflexão sobre a capacidade dos grupos 
comunitários de gerirem seus territórios. 
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Foram abordados, ainda, ferramentas e ins-
trumentos de governança participativa, o 
conceito de regimento interno, a estrutura 
organizacional de uma organização, o fun-
cionamento do conselho de administração 
e a organização dos associados ou coopera-
dos a partir dos manuais de cooperativismo 
e associativismo do Serviço Nacional de As-
sociativismo e Cooperativismo (Sescoop). 

Por fim, foi realizada uma troca de expe-
riências sobre o funcionamento dos conselhos 
atuais das organizações representadas pelos 
participantes da oficina e apresentada a ferra-
menta Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), 
de suma importância para as organizações e 
com capacidade para impactar a produtivida-
de, uma vez que esse é um fator determinante 
para a produtividade dos colaboradores. 

O entendimento sobre o poder que 
cada organização exerce no território pode 
fazer toda a diferença no fortalecimento de 

suas reivindicações e no fortalecimento dos 
projetos deles para aquele território. 

Esse entendimento é compartilhado 
pelos educandos, em especial pela represen-
tante do CDS de Porto de Moz, Edilene Du-
arte da Silva, que vê na governança territorial 
uma ferramenta de transformação não ape-
nas dos processos produtivos, mas do próprio 
território e da vida nas comunidades.

“É importante entendermos que as 
nossas ações estão ligadas ao nosso 
território e que uma boa governança 
pode refletir em menos ameaças para 
a biodiversidade e para melhoria da 
produção e da lucratividade das em-
presas comunitárias. Isso é mais qua-
lidade de vida para quem vive nessas 
comunidades. E não é possível sem 
garantir condições adequadas tam-
bém para o manejador”.
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• Mapeamento das cadeias de valor
O quarto diálogo tratou do Mapea-

mento das cadeias de valor, a partir do uso 
de uma metodologia desenvolvida com base 
na análise de experiências reais e lições 
aprendidas em programas de desenvolvi-
mento rural e fomento ao setor privado em 
todo o mundo. 

O trabalho teve como primeiro pas-
so a seleção das cadeias de valor a serem 
mapeadas. Em seguida foram identificados 
funções, operadores, instituições de apoio, 
fomento e serviços e órgãos fiscalizadores li-
gados a cada uma das cadeias de valor para 
a compreensão do funcionamento delas e a 
construção de uma proposta de planejamen-
to para o fortalecimento dessas estratégias.

Para isso, é fundamental conhecer e 
retratar a situação real e atual do territó-
rio, bem como identificar, de forma partici-
pativa, quais cadeias se pretende mapear. 
Esse mapeamento será a base para análi-
ses complementares e também facilitará 
a comunicação entre os membros das ca-
deias e destes com os órgãos públicos e po-
tenciais financiadores. 

O mapeamento das cadeias de valor 
dos Produtos Florestais Não Madeireiros 
(PFNM) pelas organizações comunitárias 
também é uma forma de envolver outras 
famílias nas atividades de manejo, uma vez 
que, por serem planos de uso múltiplo, per-
mitem a exploração de diferentes cadeias, 
como a produção de óleos, a coleta de se-
mentes e o artesanato.

Nesse sentido, o desenvolvimento 
da cadeia de valor de PFMNs é, também, 
uma estratégia de diversificação de pro-
dutos manejados, aumentando a lucrativi-
dade dos produtos da sociobiodiversidade 
e agregando mais famílias nas atividades 
de manejo sustentável dos recursos flores-
tais. Dessa forma, estimula-se o fortaleci-
mento das organizações sociais e econô-
micas das comunidades. 

O mapeamento das cadeias de va-
lor dos PFMNs foi realizado em etapas. A 
primeira delas foi a seleção dos produtos 
identificados a partir da opinião dos pró-
prios comunitários, após um diálogo sobre 
o potencial desses produtos em suas flo-
restas comunitárias.

O objetivo foi identificar produtos flo-
restais comuns aos seis planos de manejo e 
desenvolver uma proposta de comercializa-
ção conjunta entre as cooperativas, forta-
lecendo os laços comerciais entre as orga-
nizações. Foram levados em consideração 
critérios de relevância econômica, social e 
ambiental, como mercado, demanda, capa-
cidade de geração de empregos, lucrativida-
de e impactos ambientais, classificados com 
notas de 1 a 3. 

A classificação final revelou que o fru-
to da castanheira e o óleo da copaíba foram 
os produtos florestais que mais pontuaram, 
ou seja, os mais lucrativos, seguidos da andi-
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roba e do cumaru. Por isso, a castanheira e 
a copaíba foram escolhidas como objetos do 
mapeamento da cadeia de valor no municí-
pio de Porto de Moz (PA). 

Dados dos inventários florestais ela-
borados para a construção do Plano Opera-
tivo Anual (POA) de 2019 nesses territórios 
revelaram que as comunidades São Benedito 

(Ynumbi) e Por Ti Meu Deus são as que con-
centram a maior quantidade de castanhei-
ras. Já as copaibeiras aparecem com maior 
frequência nas comunidades Vila Paraíso e 
Por Ti Meu Deus. Os dados foram apresen-
tados pelo engenheiro florestal responsável 
pelos planos de manejo da Resex Verde para 
Sempre, Saymon Pontes. 

QUADRO 2
Espécies prioritárias identificadas para Mapeamento.

Produtos
Critérios de seleção

Econômico Social Ambiental Total

Castanha (fruto) 3,00 3,00 3,00 9,00

Copaíba (óleo) 3,00 2,00 3,00 8,00

Andiroba (óleo) 1,00 2,00 3,00 6,00

Cumaru (semente) 2,00 1,00 3,00 6,00

Resíduos 1,00 1,00 3,00 5,00

Breu 1,00 1,00 3,00 5,00

Preciosa 1,00 1,00 3,00 5,00

QUADRO 3
Informações dos Inventários Florestais dos Planos de Manejo 

Comunidade Nome comum Nome científico N° indivíduos

Arimum
Castanheira Bertholletia excelsa 5

Copaíba Copiferaduckei 9

Paraíso
Castanheira Bertholletia excelsa 15

Copaíba Copiferaduckei 15

Por Ti Meu Deus
Castanheira Bertholletia excelsa 68

Copaíba Copiferaduckei 23

Ynumbi
Castanheira Bertholletia excelsa 127

Copaíba Copiferaduckei 20

Espírito Santo
Castanheira Bertholletia excelsa 30

Copaíba Copiferaduckei 1

Total Geral
Castanheira Bertholletia excelsa 245

Copaíba Copiferaduckei 68
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Apesar da iniciativa da oficina ter se-
lecionado essas duas cadeias, os extrativis-
tas são livres para buscar qualquer merca-
do, em torno de qualquer cadeia de valor, 
seja isoladamente ou em parceria com ou-
tra organização.

Para o mapeamento participativo das 
cadeias de valor da castanha e da copaíba, 
os participantes se dividiram em dois gru-
pos, de acordo com sua preferência – se tra-
balhar com a castanha ou o óleo de copaíba. 
Membros de cinco comunidades participa-
ram da atividade. 

Com o compromisso de retratar a situ-
ação atual da cadeia dos produtos em seus 
territórios, os grupos iniciaram o mapeamen-
to, que revelou cadeias em estágios de orga-
nização potenciais, com predominância de 
operadores informais, individuais e grupos in-
formais. Na base da cadeia predomina o tra-
balho dos extrativistas, feito principalmente 

de forma artesanal, sem qualquer agregação 
de valor. A comercialização é feita na própria 
comunidade ou na feira livre, localizada na 
sede do município de Porto de Moz.

O mapeamento mostrou que a cadeia 
da castanha-do-brasil é bem simples, sem 
muitos atores envolvidos e com predomi-
nância das relações informais de comer-
cialização. Os castanhais estão localizados 
principalmente nas áreas de floresta coleti-
va, onde os moradores podem se organizar 
para realizar coletas coletivas ou optar pela 
coleta individual, feita por uma família de 
forma independente. A maior parte do que 
é coletado vai para a comercialização - ape-
nas uma pequena parte serve à subsistência. 
Segundo relatos dos comunitários, há casta-
nhais nas áreas sob posse de famílias de ex-
trativistas, mas também há castanhais em 
áreas de fazendeiros, dentro da reserva, que 
ainda não foram desapropriadas.
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Figura 12
Mapa da Cadeia de Valor da Castanha – Bertholletia Excelsa
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Parte dos insumos utilizados na coleta 
é adquirida no mercado local, como rancho, 
machadinha, facão, entre outros; enquanto 
outros são produzidos artesanalmente pelas 
famílias, caso dos paneiros. As organizações 
apoiadoras contribuem com os Equipamen-
tos de Proteção Individual (EPI), fruto de 
uma parceria das organizações comunitá-
rias com ONGs como o IEB. 

O transporte, beneficiamento e comer-
cialização dos produtos são realizados pelas 
famílias, individualmente e de forma arte-
sanal. Os ouriços são quebrados ainda na 
floresta para um primeiro beneficiamento. 
O transporte, beneficiamento e comerciali-
zação são realizados pelas famílias, de for-
ma individual. Para o transporte das amên-

doas de castanha, os comunitários utilizam 
paneiros, cestos artesanais feitos de palhas 
ou cipó titica. Em seguida, as amêndoas vão 
para um jirau de madeira, onde são subme-
tidas a um processo de secagem, antes de 
seguirem para a comercialização, que acon-
tece na própria comunidade ou no município 
de Porto de Moz, por meio de atravessado-
res, na maioria dos casos. Algumas famílias 
optam por levar a produção à cidade em 
embarcações próprias e comercializá-la em 
feiras locais.

O mapeamento revelou também que 
não há estimativas sobre a produção de 
castanha na Resex Verde para Sempre, bem 
como estimativa dos recursos que a comer-
cialização das amêndoas movimenta ou 
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mesmo para onde é vendida a produção que, 
ano a ano, sofre uma grande variação. 

O levantamento apontou que o poten-
cial da cadeia de valor da castanha-do-brasil 
é grande, mas são muitos os desafios para 
organizar a produção e a comercialização 
dos produtos, além de investir em infraes-
trutura e capacitação sobre as boas práticas 
do manejo de PFNM. Novas lideranças preci-
sam ser mobilizadas para assumir a articula-
ção das famílias e comunidades em torno da 
estruturação e fortalecimento dessa cadeia. 

A cadeia de valor da copaíba em mui-
to se assemelha à da castanha-do-brasil, 
especialmente no que diz respeito ao baixo 
número de atores envolvidos, sejam opera-
dores, apoiadores ou reguladores. A coleta 
da copaíba acontece nas áreas de florestas 
comunitárias e também nas posses familia-

res, sempre no período chuvoso, que na re-
gião vai de janeiro a junho. 

Assim como a cadeia da castanha, a 
da copaíba movimenta a economia da re-
gião, uma vez que os insumos para a coleta 
do óleo de copaíba, em sua maioria, são ad-
quiridos no comércio local do município de 
Porto de Moz. Vale lembrar que algumas co-
munidades precisam montar acampamen-
tos na floresta, já que as áreas de coleta fi-
cam distantes da comunidade. Não é o caso 
das comunidades Espírito Santo, Por Ti Meu 
Deus e São Benedito, onde as copaibeiras 
ficam próximas ao acampamento utilizado 
para o manejo florestal madeireiro. A exem-
plo da cadeia da castanha, as organizações 
que trabalham com a coleta do óleo de copa-
íba contaram com o apoio de parceiros para 
a aquisição de EPI.
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Figura 13
Mapa da cadeia de valor da copaíba – Copaiferaduckei
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As práticas de manejo identificadas en-
volvem questões técnicas, mas, principalmente, 
o conhecimento tradicional. Os comunitários 
relataram que é preciso realizar uma limpeza 
na área ao redor da árvore e observar questões 
como a inclinação da árvore e, até mesmo, as 
fases da lua (na lua nova a garantia de produ-
ção é maior, segundo eles). Mesmo observando 
esses critérios técnicos, a produção pode variar 
muito, de 14 a 48 litros por árvore. 

A comercialização dessa produção se 
dá na própria comunidade ou na sede do 
município de Porto de Moz, onde atuam 
atravessadores, que compram a produção a 
R$ 25 o litro e revendem por R$ 50 a R$ 60 
o litro, um lucro de mais de 100%. 

O mapeamento da cadeia de valor da 
castanha e da copaíba revelou, ainda, que 
as instituições responsáveis pela regulação 
do uso, acesso e manutenção dos recursos 
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naturais (ICMBio), pela garantia da sani-
dade do produto (Secretaria Municipal de 
Agricultura de Porto de Moz) e pelo contro-
le sobre o recolhimento dos impostos sobre 
a produção e comercialização desses PFM-
Ns não desempenham suas funções de for-
ma efetiva, prejudicando o fortalecimento 
de ambas as cadeias.

Divididos entre os grupos de maneja-
dores de copaíba e de castanha, os comuni-
tários apontaram ainda outros desafios ao 
fortalecimento dessas cadeias de valor. No 
caso da copaíba, as críticas foram direciona-
das à falta de conhecimento sobre quantas 
árvores de copaíba existem nas florestas 
comunitárias, ao desconhecimento sobre 
o cuidado que deve ser tomado a partir da 
identificação das espécies e sobre as téc-
nicas de manejo, coleta, armazenamento e 
conservação do óleo. 

Já com relação à cadeia da castanha, os 
questionamentos foram relacionados à preci-
são de saber se as castanheiras inventariadas 
são produtivas para conhecer o verdadeiro 
potencial da região, além da necessidade de 
capacitação em boas práticas da castanha e 
da busca por outros mercados além dos atra-
vessadores com quem eles já negociam.

Entre as demandas apontadas para 
ambas as cadeias de valor estão a necessi-
dade de coletar mais informações sobre os 
atores e parceiros que fazem parte da ca-
deia, além de buscar comunitários com per-
fil de liderança para coordenar o manejo dos 
PFMNs nas comunidades e parceiros para 
ajudar na capacitação dos extrativistas nas 
áreas de manejo, coleta, beneficiamento, 
gestão e comercialização. E, por fim, conhe-
cer melhor o mercado de produtos florestais 
não madeireiros. 
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Após o mapeamento das cadeias de va-
lor, os comunitários foram estimulados a com-
partilhar uma visão de futuro comum, imagi-
nando como estarão as cadeias da copaíba e 
da castanha dentro de três anos. O objetivo era 
identificar os aspectos que devem ser melho-
rados ou modificados e quais os investimentos 
e aprendizados necessários ao fortalecimento 
dessas produções, estimulando e engajando 
os moradores a se unir em torno da atividade.

Após visualizar o futuro das cadeias 
de valor, os grupos de trabalho, então, pas-
saram a identificar os gargalos, limitações 
e oportunidades em cada etapa do manejo. 
Os principais gargalos apontados estão re-
lacionados à produção, mas também foram 
apontados problemas nos setores de benefi-
ciamento e comercialização. 

No caso da copaíba, os comunitários 
compartilharam uma visão de futuro que pre-

vê manejadores capacitados em classificar 
e agregar valor ao óleo para comercialização 
nos mercados local e regional, com a inclusão 
de outras famílias cooperadas e não coopera-
das no arranjo do manejo florestal comuni-
tário. As oportunidades apontadas por eles 
nesse cenário foram: geração de empregos, 
garantia de renda para as comunidades, le-
galização da cooperativa, identificação do 
potencial dos inventários e a disponibilidade 
de estradas e meios de transporte fluvial para 
a produção. Entre os gargalos, destacaram-se 
a falta de conhecimento sobre as espécies, a 
falta de capacitação para a coleta do óleo e 
de conhecimento do mercado, além da neces-
sidade de sensibilizar pessoas envolvidas na 
cadeia visando a agregar valor aos produtos. 

Na cadeia da castanha, a visão de fu-
turo foi semelhante, com manejadores capa-
citados, produção consolidada no calendá-
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rio produtivo das famílias, incluindo aquelas 
que não fazem parte da organização e co-
munidades sem plano de manejo, além de 
infraestrutura adequada e geração de ren-
da. Para isso, foram apontadas as seguintes 
oportunidades/vantagens: potencial flores-
tal da região, existência de plano de manejo 
florestal sustentável de uso múltiplo, asses-
soria técnica para capacitações e disponibi-
lidade de infraestrutura já existente, como 
estradas, alojamento, veículo de apoio e EPI. 
No entanto, os comunitários revelaram que 
ainda faltam capacitação para as famílias 
manejadoras, infraestrutura para armazena-
mento do produto, monitoramento da área 
produtiva e conhecimento sobre o mercado 
consumidor, além de recursos financeiros 
para o capital de giro. 

Em resumo, para ambas as cadeias 
as oportunidades estão relacionadas a 
questões legais, capacidade técnica, infra-
estrutura, organização social e econômica 
e aquisição de máquinas e equipamentos, 
conquistas obtidas por meio do manejo flo-
restal de produtos madeireiros. Para o facili-
tador Westphalen Nunes, os investimentos 
já adquiridos pelas organizações que atuam 
no MFCF podem impulsionar os planos de 
manejo de uso múltiplo.

A construção dessa visão de futuro co-
mum promoveu, junto aos participantes, um 
momento de reflexão sobre a necessidade 
de envolver mais pessoas das comunidades 

nas cadeias de valor dos produtos flores-
tais não madeireiros, de forma a explorar 
todo o potencial que elas guardam. E mais: 
a atividade demonstrou que é fundamental, 
também, desenvolver uma estratégia de en-
volvimento de jovens e de outras lideranças 
nesse processo, para garantir a divisão justa 
de tarefas e a continuidade dos processos 
produtivos comunitários. 

A identificação desses gargalos é fun-
damental para a elaboração de um plano de 
ação com estratégias de melhoria para cada 
cadeia, mas durante a atividade foi consta-
tado que a capacitação dos mesmos comu-
nitários envolvidos no manejo de produtos 
madeireiros para atuarem, também, como 
lideranças no manejo de produtos florestais 
não madeireiros não é a melhor estratégia. 
Por isso, os participantes decidiram que a 
melhor forma de desenvolver as cadeias pro-
dutivas da castanha e da copaíba era desen-
volver os planos de ação durante o tempo-
-comunidade, em conjunto com os demais 
moradores e após uma discussão coletiva 
sobre os desafios e possibilidades.

“Tradicionalmente sempre trabalha-
mos com o extrativismo desses ou-
tros produtos florestais não madei-
reiros, como a coleta de sementes, 
cipós, frutas e óleos, mas com foco na 
nossa subsistência. O conhecimento 
sobre esses produtos da floresta nós 
já temos e o mapeamento dessas ca-
deias de valor, além de possibilitar às 
associações e cooperativas investir 
em um novo ramo, ainda pode au-
mentar o número de famílias benefi-
ciadas pelas atividades sustentáveis 
e garantir a preservação dessas espé-
cies, como a copaíba e a castanheira”, 
opinou Margarida Ribeiro da Silva, 
manejadora da ASCDESRA. 
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• Intercâmbio de saberes  
Uma das premissas da Abordagem For-

mar é o intercâmbio de saberes entre os dife-
rentes atores envolvidos na cadeia do manejo 
florestal, que é estimulado em todas as eta-
pas do percurso formativo, das discussões co-
letivas em sala de aula ao compartilhamento 
de informações no tempo-comunidade, pas-
sando por atividades práticas de intercâmbio, 
como a visita a empreendimentos comunitá-
rios em outros níveis de desenvolvimento. 

Durante o Formar Gestão, os comu-
nitários da Resex Verde para Sempre tive-

ram a oportunidade de conhecer o dia a dia 
dos trabalhadores que atuam nas diferen-
tes áreas da gestão da Cooperativa Mista 
Flona do Tapajós (Coomflona), cooperativa 
que reúne as comunidades da Flona Tapa-
jós envolvidas nos Planos de Manejo Flo-
restal Sustentável. 

Durante o intercâmbio à Coomflona, 
os educandos do Formar Gestão puderam 
conhecer as etapas de funcionamento da 
movelaria comunitária, aprendendo novas 
ferramentas de gestão, do planejamento à 
comercialização. 

A Cooperativa Mista da Floresta Nacio-
nal do Tapajós – Coomflona foi constituída 
em 2005 com a missão de fornecer produtos 
e serviços de origem de manejo florestal co-
munitário aliado a agricultura familiar, atra-
vés da qualidade, legalidade, sustentabilida-
de e esforços das comunidades tradicionais 
da Flona Tapajós, promovendo o desenvolvi-
mento econômico, social e ambiental das fa-
mílias envolvidas e a satisfação dos clientes. 
Atualmente, a Coomflona possui 198 coo-
perados e sua produção está baseada nos re-
cursos madeireiros e nos produtos florestais 
não madeireiros (PFNM). No aproveitamen-
to dos recursos madeireiros, realizado via 
plano de manejo florestal sustentável, além 
da produção de toras, também são aprovei-
tados os resíduos da exploração (galhadas e 
toretes) para produção de madeira serrada. 
A atividade de processamento dos galhos é 
feita com duas serrarias portáteis que abas-
tecem as movelarias existentes nas comu-
nidades e futuramente terá condições para 
abastecer o polo moveleiro de Santarém e 

Belterra, além dos consumidores em geral.  
A produção dos PFNM é realizada principal-
mente com as seguintes espécies: casca da 
sacaca (Croton cajucara Benth), látex da se-
ringa (Hevea brasiliensis), semente de cuma-
ru (Dipyterix odorata) e óleos de andiroba 
(Carapa guianensis), copaíba (Copaífera 
multijuga) e piquiá (Caryocar villosum). Tam-
bém trabalha-se com outros produtos como 
o artesanato do látex (couro vegetal), polpa 
de frutas, móveis artesanais e marchetarias. 
Em relação à produção madeireira, até o mo-
mento já foram exploradas (12) doze Unida-
des de Produção Anual (UPA), sendo que a 
delimitação das UPAs começaram com ta-
manhos menores de 100, 300, 521 e 700 
hectares e nos últimos 04 anos as UPAs 
estabelecidas foram de 1.000 hectares. En-
tre 2017 e 2018, a coomflona realizou a ex-
ploração da sua 12º UPA, última desse ciclo 
de corte que iniciou em 2005, totalizando 
uma área manejada de 11.695,31 ha e um 
volume autorizado de 290.924,42 m³ lega-
lizada no mercado.

O QUE É A COOMFLONA?
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Eles também visitaram algumas co-
munidades da Flona Tapajós, onde a popula-
ção local promove outras atividades produ-
tivas, como a produção de óleo de copaíba 
e de castanha de andiroba, que são comer-
cializados com grandes empresas da área 
de cosméticos, além de explorar a produção 
de látex e da chamada “borracha ecológica” 
para a confecção de peças de artesanato, 
que levam ainda cipós e sementes, e de in-
vestirem no ecoturismo, com a construção, 
por exemplo, de uma pousada comunitária 
às margens do rio Tapajós, o que tem atraí-
do, a cada ano, mais visitantes.

Técnico florestal da Coomflona, Pedro 
Watson Fonseca Pantoja, 37, aprova a pro-
moção dos intercâmbios e afirma que essa 
troca de saberes é enriquecedora tanto para 
quem visita o empreendimento comunitário 
como para quem é visitado. 

“Prezamos muito pelos intercâm-
bios, visitas e aulas práticas, quando 
mostramos tudo que a gente faz, mas 
também acabamos aprendendo com 
experiências que vêm de fora e que 
podemos implantar aqui na coopera-
tiva. A gente vivencia com comunida-
des diferentes e aprende coisas dife-
rentes que podemos aplicar em nosso 
território”, avaliou.

De acordo com ele, a troca de conhe-
cimentos os ajuda a superar os desafios da 
gestão, especialmente o da gestão organiza-
cional do empreendimento, maior dificulda-
de deles.

“A capacitação é fundamental para 
superarmos a nossa maior dificuldade 
hoje, que é a gestão, pelo fato de a coo-
perativa ser formada por pessoas sem 
formação adequada, por exemplo, 

para tratar de questões como licen-
ciamentos, comercialização. O Formar 
abre portas e mentes”, avaliou.

E não foi só ele que aprovou os inter-
câmbios. Os comunitários da Resex Verde 
para Sempre que visitaram a Coomflona e 
conheceram todas as áreas de atuação do 
empreendimento, da movelaria comunitária 
às demais cadeias de valor fomentadas pe-
las comunidades que fazem parte da Flona 
Tapajós - como o ecoturismo, o artesanato, 
a produção de látex, de amêndoas e de óle-
os, como o de copaíba - também aprovaram 
a experiência. Um dos diferenciais da Coom-
flona, perseguido pelos comunitários da Re-
sex Verde para Sempre, é a implementação 
dos planos de manejo de uso múltiplo que, 
apesar de já aprovados nas comunidades das 
Resex, ainda não foram implementados por 
falta de desenvolvimento das cadeias produ-
tivas de produtos florestais não madeireiros.

Para Max Batista, conhecer a realida-
de e o processo de crescimento da Coom-
flona serve como uma inspiração para os 
comunitários cujos empreendimentos estão 
em fase inicial. “Chegar aqui e ver que eles 
enfrentaram as mesmas dificuldades que 
nós e hoje estão neste estágio, sendo exem-
plo pra tantas outras comunidades, dá um 
‘gás’ novo pra nos dedicarmos a aprender 
cada vez mais para gerir cada vez melhor o 
nosso negócio”.
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 4º CÍRCULO FORMATIVO -  GESTÃO COMERCIAL

O último círculo de formação foi desti-
nado ao campo da comercialização, contem-
plando as áreas funcionais voltadas à ativi-
dade comercial, ou seja, às ações de compra 
e venda de produtos florestais. Os comunitá-
rios foram introduzidos a temas como estra-
tégias mercadológicas, modelos de negócios, 
viabilidade econômica e marketing. 

Com uma carga horária total de 70 ho-
ras, este círculo foi dividido entre as oficinas 
de “Negócios Sustentáveis” e “Estratégias de 
Gestão Comercial para Produtos Florestais”, 
com 25 horas cada, e 20 horas de tempo-
-comunidade, quando foram realizadas reu-
niões do GGF para o planejamento operacio-
nal da safra de 2019 e a consolidação das 
planilhas de gestão financeira de cada em-
preendimento comunitário. 

Como resultados das oficinas estão a 
consolidação dos arranjos organizacionais 
para o funcionamento das duas cooperati-
vas – Comar e Coomnspra – e a definição das 

CÍRCULO 4
Gestão Comerciaçl
(9 dias - 70 horas)

Oficina 3 - Negócios 
Sustentáveis na Resex 

Verde para Sempre
(3 dias - 25 horas)

1) Consolidação dos arranjos 
organizacionais para o 
funcionamento das 2 
cooperativas;

2) Mapeamento das cadeias dos 
produtos da 
sociobiodiversidade na Resex;

3) Definição das condições 
mínimas para estabelecimento 
dos contratos de compra e 
venda de produtos florestais.

1) Plano de gestão comercial para 
as duas cooperativas contendo: 
(i) Estrutura do negócio; (ii) 
Sustentabilidade do negócio; e 
(iii) Estratégia comercial e 
marketing.

1) Reuniões do GGF para: (i) 
Avaliação e planejameno 
operacional da safra de 2019 e 
(ii) acompanhamento da 
organização das informações nos 
instrumentos de monitoramento 
sócio-econômicos;

2) Consolidação das planilhas de 
gestão financeira de cada 
empreendimento comunitário.

Oficina 4 - Estratégias de 
Gestão Comercial para 

produtos florestais 
(4 dias - 25 horas)

DATA

Junho de 2019

A
ti

vi
da

de

Junho de 2019 Julho de 2019

TEMPO
COMUNIDADE

P
ro

du
to

s

condições mínimas para estabelecimento 
dos contratos de compra e venda de produ-
tos florestais, além do compromisso firmado 
para elaborar um plano de gestão comercial 
para as duas cooperativas, contendo a estru-
tura e sustentabilidade do negócio e as es-
tratégias de marketing e comercial. 

• Oficina de Negócios Sustentáveis
A oficina de “Negócios Sustentáveis” 

aconteceu de 11 a 13 de junho, no municí-
pio de Porto de Moz (PA), e contribuiu para 
o debate sobre o uso múltiplo dos recursos 
florestais e o amadurecimento dos arranjos 
de cooperação comercial entre organiza-
ções comunitária e empresas de processa-
mento de madeira, servindo também como 
um momento de reflexão dos comunitários 
sobre as expectativas do mercado para pro-
dutos florestais. 

O principal objetivo da oficina foi am-
pliar as possibilidades de comercialização 
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da produção florestal da Resex Verde para 
Sempre a partir do mapeamento das ca-
deias produtivas de produtos florestais não 
madeireiros nas comunidades da Unidade 
de Conservação.  

O primeiro diálogo da oficina foi des-
tinado à socialização sobre as atividades 
desenvolvidas no tempo-comunidade, que 
consistiam na aplicação dos indicadores so-
ciais construídos coletivamente no último 
ciclo de formação. O objetivo da atividade foi 
estimular a socialização dos conteúdos dis-
cutidos nas oficinas e promover a aplicação 
do conjunto de indicadores sociais. 

Apesar de todas as lideranças reco-
nhecerem a importância de uma ferramenta 
que permita a eles acompanhar os impactos 
sociais das atividades desenvolvidas pelas 
organizações sociais e econômicas das co-
munidades, esses mesmos líderes relata-
ram não terem tido condições de discutir a 
aplicação dos indicadores por uma série de 
motivos, entre eles o tempo gasto com as 
atividades do manejo florestal, a limpeza de 
igarapés, atividades agrícolas, entre outros 
compromissos. 

Além disso, os comunitários ainda têm 
dúvidas sobre a criação, aplicação e análise 
dos dados do conjunto de indicadores, o que 
sugere que a aplicação dessa ferramenta re-
quer um acompanhamento junto às lideran-
ças por um período mais longo, para facilitar 
o aprendizado e o domínio, de fato, desses 
mecanismos. Outra medida necessária é um 
acompanhamento individualizado para que 
a compreensão seja efetiva e esse entendi-
mento promova o engajamento de outros 
moradores no processo de monitoramento 
e avaliação das melhorias das condições de 
vida nas comunidades. 

O segundo diálogo “Conjuntura eco-
nômica dos mercados de produtos flores-
tais na Amazônia”, abordou o cenário atual 

do mercado madeireiro na Amazônia e es-
tratégias de diferenciação dos produtos. A 
facilitação da oficina foi feita pelo Instituto 
BVRio, o qual apresentou conceitos como 
economia florestal e valoração ambien-
tal e ainda explicou os diferentes métodos 
de valorização e precificação dos produtos 
florestais. Também abordou o cenário das 
exportações de produtos florestais não ma-
deireiros, que tem nos produtos alimentícios 
52,3% do volume de dinheiro movimentado. 

Os facilitadores apresentaram que o 
volume de madeira em tora e serrada comer-
cializadas, que foram de 11.450.693 m³ e 
8.546.365 m³, respectivamente, movimen-
tou mais de R$ 4 bilhões, de acordo com 
dados do Sistema Nacional de Informações 
Florestais (SNIF) disponíveis no site do Ser-
viço Florestal Brasileiro (SFB).

Foram apresentados a importância do 
mercado florestal madeireiro na Amazônia, a 
geração de empregos e o registro de novas em-
presas e destacado o papel do Estado do Pará 
nesse mercado: do total de 14 milhões de m³ 
de toras de madeira comercializadas por ano 
na Amazônia Legal, mais da metade vem do 
Pará, que é, também, o estado brasileiro que 
mais tem sua produção exportada. Apesar 
disso, o beneficiamento e a exportação em si 
são realizadas, na maioria dos casos, por em-
presas localizadas na região Sul do país.

Durante o diálogo foi realizada tam-
bém uma análise participativa das espécies 
florestais, que foram divididas em duas ca-
tegorias: as de alto valor agregado, como 
ipê, cumaru, jatobá, roxinho e cedro; e as de 
médio a baixo valor agregado, como o cedri-
nho, garapa, copaíba, itaúba, tauari, ange-
lim e muiracatiara, entre outras. De acordo 
com os comunitários, o metro cúbico do ipê 
é vendido por eles aos atravessadores por R$ 
500 e, segundo dados apresentados pelos 
facilitadores, entanto, as empresas expor-



83FORMAR GESTÃO: CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS COMUNITÁRIOS

tadoras comercializam esse mesmo metro 
cúbico por US$1,8 mil, o que corresponde a 
aproximadamente R$ 7,2 mil.

 A conversa foi essencial para os co-
munitários perceberem as discrepâncias do 
mercado e a importância de eles fortalece-
rem estratégias de beneficiamento e comer-
cialização, especialmente para as madeiras 
de alto valor agregado, além de buscar par-
cerias para reduzir os custos de produção 
dos demais elos da cadeia. 

O terceiro e último diálogo deste encon-
tro foi sobre o “mercado de produtos certifi-
cados, cenário da certificação de empresas e 
perspectivas em relação aos produtos oriun-
dos de florestas comunitárias”. Mediado pelo 
Conselho de Gestão Florestal (FSC), na sigla 
para o nome em inglês, Forest Stewardship 
Council), teve como objetivo apresentar o FSC 
como uma importante ferramenta na gestão 
dos empreendimentos e do acesso ao merca-
do diferenciado de madeira tropical.

Ao final, foram apresentados núme-
ros que convergiram com os apresentados 
pela representante da BVRio sobre o mer-
cado florestal de produtos madeireiros. Se-
gundo o FSC, metade da produção de ma-
deira nativa da Amazônia Legal é destinada 
ao mercado internacional e o restante é 
absorvido pelos grandes centros consumi-
dores do sul e sudeste, principalmente pelo 
setor da construção civil. 

Sobre a certificação FSC no Brasil, a 
facilitadora revelou que, de acordo com da-
dos da Factsand Figures, em abril de 2019 
existiam 131 certificados de manejo flores-
tal em vigência, com uma área certificada 
de 7.085.315 hectares. Em comparação com 
outros países, o Brasil ocupa o 6° lugar no 
ranking global de certificação, sendo o 1° 
lugar ocupado pelo Canadá; o 2° lugar, pela 
Rússia; o 3°, pelos Estados Unidos; o 4°, pela 
Suécia; e o 5° lugar, pela Bielorússia.

Entre os resultados da atividade estão 
a identificação e reflexão sobre a atuação de 
instituições reguladoras e apoiadoras nas 
cadeias que, de acordo com o que foi exposto 
durante o diálogo, não executam as ativida-
des para as quais foram criadas. Os partici-
pantes também conseguiram construir uma 
visão de futuro comum condizente com suas 
capacidades e identificar suas fragilidades, 
de modo a facilitar a busca por parceiros que 
atendam essas necessidades e permitam o 
fortalecimento da cadeia como um todo.

A construção dessas cadeias deu início 
a um processo de articulação e diálogo entre 
as seis comunidades que compartilham dos 
mesmos gargalos e, por isso, devem pensar 
em estratégias que atendam todo o grupo. 
Durante o diálogo, os comunitários conse-
guiram identificar as oportunidades da ca-
deia e a relação delas com as atividades já 
realizadas, de manejo florestal comunitário, 
como os aprendizados, infraestrutura, orga-
nização e parcerias. 

Avaliou-se, ainda, que a roda de conver-
sa com as organizações parceiras contribuiu 
para ampliar a visão dos comunitários sobre 
o mercado de produtos florestais, destacan-
do a certificação FSC como uma importante 
ferramenta de apoio e orientação na gestão 
dos empreendimentos. Já com relação ao 
mercado é importante destacar que o FSC 
é um fator de diferenciação e por si só não 
traz um preço maior automaticamente, para 
tanto se faz necessário adotar um conjunto 
de estratégia de comercialização, a exemplo 
da gestão, negociação de madeira em pé e 
logística. Portanto, a certificação no setor de 
madeira tropical é um dos aspectos estraté-
gicos, sendo mais um desafio no cenário do 
manejo florestal comunitário,  mais que os 
debates que vem sendo realizados pelos co-
munitários, provocada pelo Formar gestão, 
tem um papel central neste assunto.
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Ao final dos diálogos, foram constru-
ídas algumas recomendações para otimizar 
o processo de negociação entre as organiza-
ções comunitárias e as empresas madeirei-
ras. Entre as medidas recomendadas estão: 
conversar com outras cooperativas para co-
nhecer outras experiências de negociação e 
do mercado florestal; considerar os custos 
de logística na negociação; entrar em con-
tato com as empresas antes da Autex apro-
vada, para otimizar a articulação e a nego-
ciação; e fazer valer o contrato quando as 
empresas deixarem de cumprir alguma cláu-
sula contratual.

Para o representante da ASCDESRA, 
Jones da Silva Santos, o desafio maior ain-
da é a comercialização e, com a capacitação 
proporcionada pelo Formar Gestão, ele espera 
superar barreiras que se impõem à gestão co-
mercial dos empreendimentos comunitários.

“A comercialização sempre foi um 
gargalo. O mercado dos produtos 

florestais madeireiros têm diferen-
tes atores e interesses, relações e 
exigências que oscilam muito, uma 
realidade com a qual não estávamos 
acostumados a lidar, como concor-
rência e estratégias diferentes de co-
mercialização. Mas isso agora deve 
mudar”, avaliou.

• Oficina de Gestão Comercial
A última oficina realizada como parte 

do quarto círculo de formação foi a “Oficina 
de gestão comercial para produtos flores-
tais”, que ocorreu de 22 a 25 de julho de 
2019, no município de Porto de Moz (PA). O 
objetivo da oficina foi o de consolidar a abor-
dagem metodológica e conceitual para a ela-
boração de um Plano de Gestão Comercial 
para os empreendimentos comunitários da 
Resex Verde para Sempre, com estratégias 
de atuação para os desafios do mercado e 
os obstáculos para o acesso a programas de 
financiamento da produção.
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Esta etapa do processo formativo 
contou com a colaboração de parceiros 
institucionais com reconhecida expertise 
nas áreas de comercialização, diferencia-
ção de mercados e financiamento da pro-
dução, como o Imaflora, o Basa e o Institu-
to Conexsus.

O primeiro diálogo, sobre “Mercados 
para comercialização de produtos flores-
tais”, foi mediado pelo Imaflora e teve como 
objetivo geral aprofundar os conhecimentos 
sobre os diferentes tipos de mercado para 
produtos florestais, suas vantagens, desvan-
tagens, gargalos, barreiras e oportunidades 
para construir as melhores estratégias de 
gestão comercial para cada empreendimen-
to comunitário. Também foram abordados 
os conceitos de flutuação de mercado e 
composição de preço.

Entre os temas discutidos durante 
o encontro está a análise da viabilidade 
econômica dos empreendimentos comuni-

tários, que envolve da análise de mercado 
e identificação dos produtos e serviços da 
empresa à projeção de custos e investimen-
tos, passando pelo levantamento da recei-
ta, rentabilidade, faturamento, concorrên-
cia, fluxo de caixa, tendências do mercado, 
capital de giro, mão de obra, entre outras 
inúmeras questões. 

Para abordar a temática sem provo-
car uma sobrecarga de informações de di-
fícil compreensão, o facilitador promoveu 
uma dinâmica em grupo para que os par-
ticipantes pudessem identificar os princi-
pais elos da cadeia produtiva da madeira e 
a responsabilidade de cada um no proces-
so produtivo. Os elos apontados por eles 
foram: plano de manejo, transporte por 
balsa, atravessadores, indústria e benefi-
ciamento e fábrica de produtos. Em segui-
da, os alunos identificaram as responsabi-
lidades que, no entendimento deles, cabem 
a cada um desses elos.  
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Apesar de, antes da dinâmica, os edu-
candos terem declarado desconhecer os 
demais elos da cadeia, durante a atividade 
ficou claro que eles possuem uma percep-
ção, mesmo que superficial, não só sobre 
os elos que compõem a cadeia produtiva da 
madeira, mas também sobre suas responsa-

Figura 14
Identificação das responsabilidades de cada elo da cadeia da madeira

bilidades. Os participantes abordaram ques-
tões como a geração de produtos e serviços, 
manutenção e estoque, cadeia de suprimen-
tos, qualificação de mão de obra, legislação 
ambiental e trabalhista e aspectos de dife-
renciação no mercado e refletiram sobre as 
vantagens e os riscos de cada elo da cadeia.

Plano de 
Manejo

Transporte
Balsa

Atravessadores
Indústria/

Beneficiamento
Fábrica de
Produtos

R
es

po
ns

ab
ili

da
de

s

- Fazer inventário 
florestal adequado;
- Usar os EPIs 
corretamente;
- Capacitação de 
manejador;
- Alimentação 
adequada;
- Transporte seguro 
e adequado;
- Acompanhamento 
ténico;
- Cadeia de 
custódia;
- Regimento interno.

- Segurança;
Cumprimento das 
regras locais;
- Pessoas 
capacitadas com a 
documentação em 
dias;
- Nota Fiscal 
da madeira e 
Documento de 
Origem Florestal 
(DOF).

- Pagar a Madeira;
- Rastreabilidade;
- Entregar a madeira 
para a fábrica no 
prazo;
- Formar estoque.

- Armazenar bem a 
madeira;
- Conferir a cadeia 
de custódia;
- Cuidar do 
licenciamento;
- Ter um bom 
romaneador;
- Bom 
aproveitamento da 
tora;
- Não esquentar a 
madeira;
Saúde;
- Quantidade por 
espécie.

- Trabalhar com 
produto legalizado 
(madeira);
- Fábrica 
estruturada e 
legalizada;
- Atender todas 
as normas de 
segurança do 
trabalho;
- Cumprir prazos 
estabelecidos;
- Respeitar 
as normas de 
produção;
- Entregar produto 
com qualidade.
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Figura 15
Identificação das qualidades e riscos dos elos da cadeia da madeira.

Entre os pontos destacados pelos 
educandos durante a identificação dos ris-
cos e das qualidades de cada elo da cadeia 
produtiva da madeira está o cumprimento 
de aspectos legais, qualificação técnica e o 
respeito aos contratos de compra e venda 
ou prestação de serviços firmados, além da 
importância do capital de giro e dos meca-
nismos de diferenciação no mercado. 

A atividade revelou que todos os elos 
da cadeia da madeira possuem riscos, que 
estão relacionados à incerteza sobre o re-
torno do investimento, no entanto, quanto 
maiores os riscos, maiores as possibilidades 
de retorno. Os educandos entenderam que, 
para agregar valor ao produto, precisam as-
sumir as atividades de outros elos da cadeia, 

bem como suas responsabilidades, vanta-
gens e riscos. 

A partir da identificação e entendimento 
dos riscos da cadeia, os comunitários foram es-
timulados a identificar as soluções para minimi-
zar cada um dos riscos identificados. Mais uma 
vez, os conceitos ligados à avaliação da viabili-
dade econômica do negócio foram abordados 
pelos educandos, especialmente os fatores “ca-
pital de giro” e “acesso a linhas de crédito” para 
custeio das atividades, da produção ao benefi-
ciamento. Outra questão importante levantada 
no elo da indústria/beneficiamento foi a neces-
sidade de se investir na organização comercial 
da comunidade, uma vez que o fortalecimento 
das cooperativas, por si só, pode se tornar um 
mecanismo de diferenciação no mercado.
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- Usar as técnicas 
de corte;
- Traçamento 
padrão;
- Arraste;
- Carregamento;
- Transporte;
- Qualidade do fuste.

- Legalidade;
- Rapidez;
- Transporte em 
perfeitas condições.

- Cumprir o contrato 
(Compra e Venda);
- Manter uma 
poupança;
- Transporte 
adequado;
- Cumprimento da 
legislação tributária 
e fiscal.

- Serrar na bitola 
certa;
- Não ter mancha, 
oco, empenada;
- Manutenção 
do padrão de 
qualidade.

- Móveis bem 
acabados;
- Atender as 
exigências do 
consumidor;
- Cumprir os prazos 
estabelecidos;
- Transporte de 
qualidade;
- Uso de madeira legal.

R
is

co
s

- Não atingir o 
volume esperado;
- Não cumprir o 
prazo de entrega;
- Vender e não 
receber;
- Não pagar as 
despesas;
- Não ser liberada a 
AUTEX;
- Mudança de clima;
- Preço da madeira 
cair.

- Pessoas não 
capacitadas;
- Assalto;
- Não emissão do 
DOF;
- Não cumprimento 
do contrato nos dias 
esperados.

- Não ter madeira 
suficiente para 
cumprir o contrato;
- Perda de 
madeira durante o 
transporte;
- Financeiro: Não 
ter dinheiro para 
comprar madeira.

- Madeira ilegal;
- Acidentes de 
trabalho;
- Não cumprimento 
do prazo de entrega;
- Rendimento baixo 
da produção;
- Fogo no pátio e/ou 
serraria;
- Não pagamento 
no tempo certo pelo 
atravessador.

- Não cumprir com o 
contrato;
- Trabalhar com 
madeira ilegal;
- Falta de madeira 
no estoque;
- Não atendimento 
às normas de 
fabricação;
- Falta de 
conhecimento do 
mercado;
- Acidente de 
trabalho;
- Atraso na entrega;
Concorrência.
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De forma geral, avaliou-se o exercício 
como extremamente positivo para os parti-
cipantes, que puderam identificar, compre-
ender e refletir sobre diferentes perspectivas, 
possibilidades, riscos e características que os 
diferentes elos da cadeia produtiva precisam 
ter para a construção de modelos de negócios 
mais seguros, lucrativos e duradouros.

A atividade seguinte foi voltada à es-
truturação dos custos do manejo madei-
reiro, tendo como foco principal o registro, 
monitoramento e sistematização das ações 
realizadas ao longo do processo produtivo. 
Essa etapa, inclusive, foi facilitada pela ex-
periência anterior em gestão organizacional 
que os comunitários adquiriram por meio de 
oficinas anteriores do Formar Gestão. 

O facilitador, então, fez uma apresen-
tação sobre os custos fixos e variáveis envol-
vidos na produção de um bem ou serviço, a 
partir de exemplos presentes na realidade 

Figura 16
Identificação das soluções para os riscos existentes na cadeia da madeira.

deles. O exercício demonstrou que os comu-
nitários possuem grande conhecimento prá-
tico sobre as atividades do manejo florestal, 
bem como os recursos necessários para sua 
realização, mas demonstraram ainda ter 
insegurança sobre o controle de recursos e 
tempo de produção, o que reforça a impor-
tância dos registros de atividades. 

Outro tema abordado durante o diá-
logo foram as estratégias de diferenciação 
de produtos no mercado. O debate foi ba-
seado em estudos de caso de iniciativas de 
diferentes empresas já estruturadas para 
diferenciar seus produtos. Os participantes 
foram divididos em cinco grupos e, represen-
tando cinco diferentes empresas existentes 
no mercado, refletiram coletivamente sobre 
as estratégias de diferenciação adotadas por 
cada marca e meios utilizados para colocá-
-las em prática, como publicidade, marke-
ting verde e responsabilidade social.

Plano de 
Manejo

Transporte
Balsa

Atravessadores
Indústria/

Beneficiamento
Fábrica de
Produtos

So
lu

çõ
es

- Fazer um bom 
planejamento;
- Ter capital de giro;
- Vender por um 
bom preço;
- Vender à vista;
- Aquisição de 
maquinários;
- Aquisição de balsa;
- Arrendamento de 
uma serraria;
- Aquisição de uma 
serraria.

- Capacitar os 
tripulantes da 
embarcação;
- Contratar 
segurança;
- A balsa só sair 
quando o DOF 
estiver na mão;
- Manter os 
contratos em dia.

- Ter um bom 
relacionamento;
- Diversificação de 
fornecedores;
- Seguro;
- Financiamento 
bancário;
- Contrato e 
pagamento 
antecipado.

- Fiscalização/
desburocratização 
para diminuir a 
madeira ilegal;
- Uso de EPI/
treinamento 
adequado;
- Adiantamento 
de recursos para 
operação;
- Evitar fumar/
não fazer caieira 
clandestina;
- Fortalecer 
cooperativas.

- Acompanhar a 
cadeia de custódia;
- Acompanhamento 
do estoque e 
reposição;
- Acompanhamento 
da legislação;
- Ter uma 
consultoria em 
mercado;
- Capacitação e 
monitoramento;
- Produção 
diferenciada;
- Controle de 
demandas.
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A atividade ainda permitiu aos comu-
nitários constatar que os atuais parceiros 
comerciais deles na cadeia produtiva da ma-
deira em tora não possuem estratégias de 
diferenciação ou não precisam delas para se 
destacarem no mercado. Outra conclusão co-
letiva foi a de que as organizações comunitá-
rias precisam buscar parceiros que possuam 
sensibilidade ou uma política institucional 
voltada para as questões socioambientais. 

O segundo diálogo da oficina foi so-
bre “Soluções financeiras para o custeio 
da produção”, que teve como facilitadores o 
Instituto Conexsus e o Banco da Amazônia 
(Basa), o qual teve como objetivo promover 
uma reflexão sobre estratégias de sustenta-
bilidade financeira que podem ser incorpora-
das nos planos de gestão comercial.

Nesse sentido, foram apresentadas 
as alternativas de acesso a crédito e fi-
nanciamentos voltados a empreendimen-
tos comunitários, especialmente as linhas 
de crédito denominadas Linhas Verdes do 
Programa de Fortalecimento da Agricultu-
ra Familiar (Pronaf).

Além disso, foi realizado um importan-
te debate voltado para a educação financeira 
das famílias e dos empreendimentos comu-
nitários, pois, antes de pensar em financia-
mento para custear a produção, é preciso fa-
zer a gestão correta dos recursos familiares 
e discutir com todos os membros da família 
estratégias de controle e planejamento fi-
nanceiro. O esclarecimento e a concisão são 
fatores decisivos para um bom relaciona-
mento com os agentes financiadores, uma 
vez que o desenvolvimento socioeconômico 
familiar é um dos princípios do Pronaf.  

Foi apresentado o fluxo de propostas 
para o acesso dos extrativistas e agricultores 
familiares a linhas de crédito no Basa, bem 
como os requisitos para acessar o benefício. 

PRONAF

O Pronaf é destinado a agricul-
tores, assentados da reforma agrária, 
extrativistas, silvicultores, pescado-
res artesanais e aquicultores, além 
de possuir iniciativas voltadas para 
públicos específicos, como jovens, 
mulheres, comunidades quilombolas, 
povos indígenas e agricultores fami-
liares. Para acessar o crédito ou finan-
ciamento é preciso, por exemplo, resi-
dir na propriedade rural ou em local 
próximo; não possuir mais que quatro 
módulos fiscais de terra; empregar, 
em sua maioria, de mão de obra fa-
miliar e ter, pelo menos, a metade da 
renda anual familiar oriunda da explo-
ração agropecuária e não agropecuá-
ria da propriedade rural. Sendo as li-
nhas de crédito disponíveis para esses 
públicos, destacando, entre outros, 
o Pronaf Floresta e o Pronaf Custeio 
Isolado, esta última a linha de crédito 
mais adequada para as comunidades 
que manejam a floresta, com juros a 
3% ao ano e dois anos de carência.
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O diálogo deixou representantes de 
algumas organizações comunitárias motiva-
dos com a possibilidade de acessar o crédito, 
mas a necessidade de não possuir débitos 
levou os comunitários a buscarem parceiros 
aptos a receber o crédito. Os educandos ain-
da cobraram a implantação de uma agência 
do Basa em Porto de Moz, para viabilizar as 
negociações entre eles e o banco. 

Foram apresentados também outros 
serviços que podem ser financiados pelo 

banco, como compra coletiva, casa de fari-
nha coletiva, produção de produtos flores-
tais não madeireiros e produção agrícola. 
Por fim, os comunitários iniciaram diálogos 
internos e entre as comunidades para che-
gar a uma tomada de decisão sobre acesso 
ao crédito ou financiamentos.

Sobre a atividade, o educando Jones 
da Silva Santos a classificou como “de suma 
importância”, uma vez que demonstra aos 
comunitários as estratégias disponíveis para 
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financiamento do custeio da cadeia de pro-
dução, diferenciação e comercialização dos 
produtos florestais.

“Saímos daqui com uma nova visão 
sobre nossos negócios e nosso pa-
pel na governança dos empreendi-
mentos e dos nossos territórios, um 
novo entendimento do que é preci-
so fazer para criarmos esses meca-
nismos de diferenciação e conse-

guirmos dominar o mercado. Com 
relação ao custeio, vai garantir que 
tenhamos recursos para fazer o ma-
nejo florestal comunitário de forma 
independente, sem depender de ar-
ranjos de pagamentos antecipados 
das empresas, o que nos permitirá 
negociar um preço justo, formas de 
pagamentos adequadas às nossas 
necessidades e a tão sonhada ven-
da à vista”, concluiu.
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LIÇÕES E 
APRENDIZADOS
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O diagnóstico organizacional realiza-
do na Resex Verde para Sempre no início da 
formação, revelou que os campos da gestão 
com menores graus de maturidade nos em-
preendimentos comunitários foram o orga-
nizacional e o da comercialização. 



94 FORMAR GESTÃO: CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS COMUNITÁRIOS

Essas duas áreas também foram 
apontadas pelos comunitários como as 
mais desafiadoras para a gestão dos em-
preendimentos comunitários de manejo 
florestal. Também por esse motivo, os te-
mas relacionados a esses dois campos da 
gestão foram priorizados durante os círcu-
los de formação. 

Ao final do percurso formativo, o diag-
nóstico da visão panorâmica de cada empre-
endimento foi reaplicado de forma coletiva 
para uma nova avaliação do grau de maturi-
dade e os resultados revelaram uma melho-
ria em todas as áreas funcionais da gestão, 
especialmente as áreas da produção, gover-
nança e financeira. 

Figura 17
Classificação de maturidade organizacional dos empreendimentos comunitários após a 
formação

1
NÍVEL 2

NÍVEL 3
NÍVEL 4

NÍVEL 5
NÍVEL

INICIANTE INTERMEDIÁRIO AVANÇADO

ASCOBY ADSPCI

ACDP

ADABA

ASCOMAC

COOMNSPRA
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5,0
4,0

3,0
2,0

1,0
0,0

COOMNSPRA - Arimum
Governança

Organizacional

Comercial Comercial

Gestão de 
Pessoas

Gestão 
Financeira

Gestão de 
Socioambiental

Gestão de 
Processos
Produtivos

5,0
4,0

3,0
2,0

1,0
0,0

ACDP - Paraíso
Governança

Organizacional

Gestão de 
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Gestão 
Financeira

Gestão de 
Socioambiental

Gestão de 
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Produtivos
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4,0

3,0
2,0

1,0
0,0

ADABA - Por ti Meu Deus
Governança

Organizacional

Comercial Comercial

Gestão de 
Pessoas

Gestão 
Financeira

Gestão de 
Socioambiental

Gestão de 
Processos
Produtivos

5,0
4,0

3,0
2,0

1,0
0,0

ASCOMAC - Espírito Santo
Governança

Organizacional

Gestão de 
Pessoas

Gestão 
Financeira

Gestão de 
Socioambiental

Gestão de 
Processos
Produtivos

5,0
4,0

3,0
2,0

1,0
0,0

ASCOBY - Ynumbi
Governança

Organizacional

Comercial Comercial

Gestão de 
Pessoas

Gestão 
Financeira

Gestão de 
Socioambiental

Gestão de 
Processos
Produtivos

5,0
4,0

3,0
2,0

1,0
0,0

ADSPCI - Itapéua
Governança

Organizacional

Gestão de 
Pessoas

Gestão 
Financeira

Gestão de 
Socioambiental

Gestão de 
Processos
Produtivos

continuação da figura 17



96 FORMAR GESTÃO: CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS COMUNITÁRIOS

Essa evolução deve permitir, por exem-
plo, que parte dessas organizações inicie a 
discussão sobre o acesso a crédito junto ao 
Basa para custeio da produção já na safra 
de 2019. Para o educando Jean Castro, mo-
rador da comunidade Itapéua que participa 
do manejo florestal, a introdução a questões 
como mercado consumidor, estratégias de 
marketing e acesso ao crédito para financia-
mento do custeio da produção mudaram a 
forma como os comunitários enxergam os 
negócios que gerem e as relações comerciais, 
sociais e ambientais.

“Para mim isso tudo é novidade, 
nem pensava que poderia fazer par-
te do nosso dia a dia. Aprender a ad-
ministrar o negócio passa por uma 
reciclagem, e é isso que o Formar faz, 
recicla os nossos conhecimentos, 
até sobre nós mesmos. Porque pra 
transformar o que a gente faz a gen-
te precisa, primeiro, mudar a nossa 
forma de pensar. E isso já está acon-
tecendo”, avaliou.  

O avanço no desenvolvimento pessoal 
relatado por Jean também foi constatado 
pelos facilitadores entre os demais partici-
pantes do Formar Gestão. Na maioria dos 
casos, os educandos tiveram uma melhor 
desenvoltura na participação das oficinas. 
As atividades em grupo promoveram a perda 
da inibição e estimularam os diálogos entre 
os facilitadores e os educandos e, também, 
entre os próprios comunitários. 

A ampla experiência e conhecimento 
dos comunitários sobre o território onde vi-
vem também facilitaram a compreensão dos 
conteúdos técnicos, que rapidamente eram 
relacionados por eles às dinâmicas locais, 
promovendo um rico diálogo em que todos 
são favorecidos e construindo uma reflexão 

sobre práticas mais assertivas e eficazes de 
intervenção. 

Somam-se a esses fatores as estratégias 
pedagógicas empregadas ao longo do percurso 
formativo que, lúdicas e associadas ao cotidia-
no dos comunitários, auxiliaram no processo 
de compreensão dos temas abordados. 

Outro ponto positivo da formação foi 
a realização de rodas de conversa temáti-
cas ao final de cada oficina, estratégia que 
se mostrou bastante positiva por permitir a 
troca de conhecimentos entre os participan-
tes e representantes de instituições parcei-
ras e o fortalecimento dos arranjos institu-
cionais voltados ao fortalecimento da cadeia 
de manejo florestal comunitário.

Para o educando Jones da Silva Santos, 
que também é presidente da Coomnspra, as 
estratégias adotadas pelo percurso formativo 
do Formar Gestão despertam a atenção dos 
manejadores envolvidos na gestão de empre-
endimentos comunitários, uma vez que reve-
lam novas possibilidades para a gestão das 
organizações e a governança territorial. 

“O Formar Gestão nos abre um leque 
de aprendizados que vai nos propor-
cionar maior poder de decisão, de fa-
zer gestão, de vivenciar, na prática, 
esse conhecimento adquirido, desco-
brindo, até mesmo, uma nova forma 
de pensar. O pensamento do passado 
era apenas sobreviver. Hoje, depois do 
Formar Gestão, temos uma visão em-
preendedora, de construir para o fu-
turo, e trabalhamos o manejo flores-
tal de forma organizada e legalizada, 
com a consciência de que ele pode ser 
uma excelente fonte de renda para to-
dos, mas para isso precisamos conhe-
cer e dominar cada etapa da nossa 
cadeia produtiva. E, a partir desta for-
mação, estaremos mais preparados 
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para identificar nossos erros e acertos 
e avançar na gestão dos empreendi-
mentos comunitários e, consequen-
temente, dos nossos territórios e das 
nossas comunidades”, opinou Jones.

Por fim, mas não menos importante, 
avalia-se como positivo os arranjos institucio-
nais estabelecidos para a implementação da 
formação. Dada a complexidade dos temas 
propostos no PPC, a atuação das parceiros 
foi fundamental pra garantir as expertises 
temáticas necessárias nos diferentes campos 
da gestão, complementando-se ao longo dos 
percursos formativos. Soma-se à isso ainda, o 
fato de que os conteúdos foram construídos 
coletivamente com os parceiros e a partir do 
diagnóstico organizacional, garantindo assim 
uma maior aderência dos conceitos apresen-

tados durante o tempo escola e as tarefas re-
alizadas no tempo-comunidade. Na maioria 
das vezes de grande relevância para os em-
preendimentos como a consolidação de rela-
tórios de prestação de contas. 

Como desafio, as organizações locais 
precisam fortalecer a rede de comunidades 
manejadoras da Resex por meio do GGF, o 
qual deve ampliar sua escala de atuação, res-
trita atualmente no planejamento operacio-
nal dos PMFS, para o debate da governança 
territorial. Além de buscar soluções finan-
ceiras adequadas e que garantam a efetivi-
dade dos empreendimentos comunitários, 
tais como a constituição de fundos de inves-
timento e acesso à créditos de custeio. Pois, 
somente com maior autonomia financeira, 
é que poderão ter acesso a mercados mais 
justos e sustentáveis. 
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"...registrar momentos vivenciados por 
grupos de pessoas ou organizações, 
sistematizar experiências é promover 
a construção de novos saberes..."
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