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A Associação dos Produtores Rurais de Ca-
rauari – ASPROC, ao ser criada no ano de 
1992, já tinha o objetivo de organizar e co-
mercializar a produção dos ribeirinhos do 
Médio Juruá, de modo a garantir renda fa-
miliar e conservar os recursos naturais que 
os mantém. Desde então foram muitas ten-
tativas para alcançar este objetivo. Foram 
vários momentos de altas e baixas. Mas, a 
partir de 2009, quando criamos o Comercio 

Ribeirinho, definido como “o jeito próprio 
da ASPROC e dos ribeirinhos do Médio 
Juruá produzir, vender, comprar e trocar 
o que precisa para viver, onde não existem 
mais exploradores nem explorados, numa 
relação de cooperação, autogestão e de for-
talecimento das comunidades” sentimos 
que nos aproximamos, de forma significati-
va, da concretização do nosso sonho.

Prefácio

Horta suspensa - Comunidade São Raimundo
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O Comércio Ribeirinho construiu possi-
bilidades para mais de 600 famílias agro-
extrativistas do Médio Juruá comerciali-
zarem a própria produção a preço justo e 
adquirirem mercadorias industrializadas 
nas comunidades onde residem no mes-
mo preço do supermercado mais barato 
da sede do município, considerando que 
estas famílias estão até 52 horas distantes 
da sede do município. Esta alternativa do-
brou o poder de compra dos ribeirinhos.

Apesar dos desafios ainda existentes, 
como a falta de infraestrutura e tecnolo-
gia para o processamento e agregação de 
valor no processo de comercialização do 
pirarucu manejado e a deficiência da co-
municação entre as cantinas e destas com 
a sede, entendemos que o modelo Comér-
cio Ribeirinho é a prática que mais pro-
moveu cidadania aos ribeirinhos ao lon-
go destes 21 anos de atuação da ASPROC 
no Médio Juruá.

Manuel da Cruz Cosme de Siqueira
Presidente da ASPROC

 Comunidade São Raimundo
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Apresentação
Este projeto teve como objetivo contribuir 
para o fortalecimento do Comércio Ribeiri-
nho solidário. Esta iniciativa, comandada 
pela ASPROC e com apoio do CNS e da 
AMARU, mostra como a organização co-
munitária pode contribuir na construção 
de tecnologias sociais para o enfrentamen-
to de seus desafios. 

Durante muitos anos o modelo de comércio 
praticado na região impunha preços altos 
aos produtos comprados pelos ribeirinhos 
e, por outro lado, preços muito baixos pa-

gos pelos produtos dos comunitários. Este 
modelo de comércio beneficiava exclusiva-
mente aqueles que controlavam a logística 
de distribuição pelos rios da região onde as 
distâncias muitas vezes são marcadas em 
dias de viagem. 

A partir da análise da situação atual do sis-
tema tanto pela ótica da gestão quanto das 
questões operacionais, foram desenvolvi-
das uma série de atividades para consoli-
dar os pontos fortes do sistema, identificar 
os pontos fracos e propor soluções. 

Jacaré - Rio Juruá
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No bojo destas ações está o fortalecimen-
to do sistema que opera na região de Ca-
rauari através da construção de cantinas 
nas comunidades, instalação de equipa-
mentos de rádio para facilitar a comuni-
cação entre as cantinas assim como uma 
série de atividades de capacitação que 
vão desde operação de rádios até gestão 
e planejamento administrativo.

Neste processo, além de contribuir para 
o fortalecimento deste sistema, foi possí-

vel identificar as potencialidades e barrei-
ras do mesmo com o objetivo de fornecer 
subsídios para que este modelo possa 
ser replicado em outras regiões da Ama-
zônia.  Esta expansão pode, assim como 
ocorreu na região de Carauari, contribuir 
para a melhoria na renda das famílias ri-
beirinhas e, além de melhorar a qualida-
de de vida delas, permitir que estas con-
tinuem a exercer, de maneira ainda mais 
forte, o papel de protetoras  e guardiãs da 
floresta.

Osvaldo Stella Martins
Diretor do Programa de Mudanças Climáticas - IPAM

Barco da ASPROC para transporte de mercadorias e produção
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O desmatamento na Amazônia colocou 
o Brasil em quarto lugar no ranking dos 
maiores emissores mundiais de gases de 
efeito estufa (CAIT, 2009). Grandes áreas 
florestadas têm dado lugar à agricultura 
e, particularmente, à pecuária extensiva, 
atividade essa de alto impacto ambiental 
e baixa rentabilidade. O fogo é uma cons-
tante. Até 2011, uma área de aproximada-
mente 680.000 km² havia sido desmatada 
na Amazônia, área equivalente a quase 
duas vezes o território do Estado do Ma-
ranhão (Moutinho et. al., 2011). 

Sob este cenário, qualquer estratégia vi-
sando a redução do desmatamento na 
região deve prever investimentos que in-
cluam a adoção de novas tecnologias para 
o uso dos solos e alternativas produtivas 
sustentáveis que garantam, de maneira 
inovadora, o aumento da produtividade 
nas áreas já abertas. 

Grupos comunitários que vivem em flo-
restas em todo mundo têm sido respon-
sáveis pela proteção dos recursos naturais 
estratégicos (CGEE, 2011). Estudos apon-
tam que 420 milhões de hectares ou 11% 

das florestas globais estão legalmente sob 
propriedade ou gestão de comunidades 
em 22% dos países em desenvolvimento 
(Molnar et. al., 2004). 

Na Amazônia brasileira o cenário não é 
diferente. As comunidades tradicionais e 
os povos indígenas da Amazônia tem re-
alizado um papel fundamental na conten-
ção do desmatamento em seus territórios. 
Somente as Terras Indígenas, as Reservas 
Extrativistas e as Reservas de Desenvolvi-
mento Sustentável da Amazônia Brasilei-
ra, onde essas populações vivem, somam 
128,5 milhões de hectares preservados em 
estoque de carbono florestas da ordem 
16,5 bilhões de toneladas (34% do estoque 
total de carbono da Amazônia).  

Apesar de apresentarem um histórico de 
pouco impacto sobre a floresta (RESEX e 
RDS, por exemplo, tiveram juntas apenas 
1,8% de suas florestas originais converti-
das em outros tipos de uso da terra, se-
gundo Alencar et. al., 2010), essas comuni-
dades recebem pouca atenção no que diz 
respeito a investimentos no sistema pro-
dutivo e melhorias da qualidade de vida.

Introdução
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Inúmeras comunidades ribeirinhas na 
Amazônia compartilham a mesma reali-
dade, ou seja, vivem em áreas isoladas, 
muitas vezes sem acesso aos serviços bá-
sicos de comunicação, saúde, educação, 
saneamento, entre outros. 

Em um tempo repleto de inovações tec-
nológicas, muitas comunidades da Ama-
zônia ainda encontram-se marginais a 
um padrão digno de qualidade de vida.

Dentre as dificuldades enfrentadas pelos 
ribeirinhos, as distâncias geográficas tal-
vez sejam um dos fatores mais agravan-
tes. Grande parte das comunidades estão 
localizadas, muitas vezes, há semanas 
dos centros comerciais mais próximos e 
acabam dependendo de sistemas de co-
mercialização pouco eficientes e basea-
dos em uma relação desigual de poder 
entre produtores, comerciantes e consu-
midores.

Transporte de mercadorias - Rio Juruá
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Ao longo dos rios da Amazônia, é muito 
comum observar a dependência dos ri-
beirinhos em relação aos chamados “re-
gatões”, comerciantes ambulantes que 
viajam entre centros regionais e comuni-
dades rio acima, comercializando merca-
dorias com pequenos produtores, extrati-
vistas, comerciantes do interior e demais 
comunidades que estiverem ao longo do 
rio (McGrath, 1999). 

Os preços que praticam estão aquém de 
serem considerados justos. Mesmo assim, 
essas comunidades, que não encontram 
alternativas, acabam comprando itens bá-
sicos de consumo a preços elevadíssimos 
e, ainda, vendem sua produção por valo-
res irrisórios.

Neste cenário, a Associação dos Produto-
res Rurais de Carauari (ASPROC), locali-
zada no município de Carauari, estado do 
Amazonas, criou, em 2009, o Comércio Ri-
beirinho da Cidadania e Solidário (CRCS), 
uma iniciativa inovadora que evoluiu dos 
modelos de comercialização em curso pela 
ASPROC desde 1992. 

O CRCS é um sistema de comercialização 
que dispõe de entrepostos de comerciali-

zação em comunidades ao longo do rio Ju-
ruá. Tais entrepostos disponibilizam itens 
básicos de consumo para venda aos comu-
nitários e levam sua produção no barco da 
ASPROC. 

O barco abastece as cantinas na ida e na 
volta recolhe a produção para ser vendi-
da na cidade (Carauari) a um preço justo, 
evitando a dependência em relação aos re-
gatões. 

Essa iniciativa recebeu, em 2012, o Prêmio 
Objetivos do Milênio (ODM) da Presidên-
cia da República, pela sua contribuição 
na redução da fome e miséria. Desde sua 
criação, a ASPROC conta com a Associa-
ção dos Moradores da Reserva de Desen-
volvimento Sustentável Uacari (AMARU) 
e o CNS (Conselho Nacional das Popula-
ções Extrativistas) como parceiros em suas 
atividades.

Identificando o sucesso dessa iniciativa e 
seu potencial para replicação em outras 
áreas, o IPAM, em parceria com a ASPROC 
e o CNS, e apoio financeiro do Ministério 
da Justiça, desenvolveram o projeto “For-
talecimento do Comércio Ribeirinho Soli-
dário”, o qual teve por objetivo fortalecer 
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essa experiência, aumentando seu poten-
cial de replicação em outras localidades 
da Amazônia que compartilham desta re-
alidade. 

O projeto contemplou a ampliação de oito 
cantinas, reforma da sede e do flutuante 
da ASPROC, disponibilização de rádios 
de comunicação, além de oferecer capaci-
tações às lideranças envolvidas em temas 
como cooperativismo, associativismo e 

gerenciamento das cantinas. Também, o 
projeto proporcionou a elaboração de um 
Plano de Negócios do Comércio Ribeiri-
nho do Médio Juruá.

Esta publicação tem como objetivo di-
vulgar as atividades compiladas neste 
trabalho, que compuseram o Comércio 
Ribeirinho Solidário do Médio Juruá e 
contribuir, com isso, no processo de mul-
tiplicação dessa bem sucedida iniciativa.

Travessia por canais do Rio Juruá
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Algumas das comunidades ribeirinhas da 
região do Médio Juruá encontram-se a uma 
distância de até 52 horas de barco da cidade 
mais próxima: Carauari, estado do Amazo-
nas. 

Para adquirir itens básicos de consumo e 
vender sua produção familiar, essas comu-
nidades precisavam se deslocar até a sede 
do município ou comercializar com os re-
gatões, que por terem o controle do trans-
porte na região, , aplicam preços abusivos 
nos produtos comercializados. 

Além disso, por servirem como logística de 
escoamento da produção dos comunitários, 
os regatões pagam por estes produtos pre-
ços muito abaixo do mercado e algumas ve-
zes menores do que os custos de produção. 

Esta situação consolida um sistema dupla-
mente injusto de relação comercial entre 
os regatões e os ribeirinhos, onde estes são 
duplamente lesados, na compra dos itens 
industrializados e na venda dos produtos 
locais.

O Comércio Ribeirinho 
da cidadania e solidário

Produção de farinha de mandioca - Comunidade Novo Horizonte
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Para contornar essa situação, a Associa-
ção dos Produtores Rurais de Caraua-
ri (ASPROC), em parceria com o CNS 
(Conselho Nacional das Populações Ex-
trativistas) e a AMARU (Associação dos 
Moradores da RDS Uacari) estruturaram 
o programa Comércio Ribeirinho da Ci-
dadania e Solidário do Médio Juruá. 

Este programa funciona através da distri-
buição e comercialização de mercadorias 
em cantinas comunitárias (também cha-
mados de entrepostos ou polos de comer-
cialização), localizadas dentro das comu-
nidades. 

Essas cantinas são abastecidas mensal-
mente com produtos básicos de consu-
mo, como arroz, feijão, 
produtos para higiene, 
etc., os quais são vendi-
dos aos ribeirinhos pelo 
menor preço encontra-
do em Carauari. 

O abastecimento e 
transporte da produção 
são realizados pelo bar-
co da ASPROC, que no 
percurso de subida do 

rio abastece os polos com mercadorias e, 
na volta, leva a produção dos comunitá-
rios para comercialização no polo sede e 
mercados institucionais, a preços justos. 

Atualmente o Comércio Ribeirinho Soli-
dário funciona em 14 comunidades (Figu-
ra 1), atendendo diretamente 508 famílias 
cadastradas, ofertando uma variedade de 
132 itens de primeira necessidade e ga-
rantindo a comercialização dos principais 
produtos que geram renda para seus par-
ticipantes. 

Esta iniciativa vem sendo construída aos 
poucos com a colaboração dos associados 
e até mesmo de outros comunitários en-
volvidos.

Disposição das mercadorias - cantina Comunidade do Roque
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Mapa
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Figura 1  Localização e distância 
das cantinas comunitárias 

(Fonte: ASPROC, 2011)
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O primeiro passo quando se trata de um 
trabalho comunitário, é garantir a organi-
zação social do grupo. No caso específico 
da implementação de um sistema de co-
mércio solidário, as atividades realizadas 
em conjunto em torno de um interesse co-
mum tendem a gerar um impacto maior 
do que aquelas realizadas individualmen-
te, principalmente por questões de logísti-
ca e escala. Porém, este sucesso só ocorre 
se o grupo estiver fortemente organizado, 
bem articulado, com objetivos comuns 
e se tiverem consolidado uma relação de 
respeito e confiança mútuos e a disposição 
para enfrentar os desafios da organização 
comunitária. 

Para implementação de uma iniciativa 
como o Comércio Ribeirinho, são necessá-
rias inúmeras reuniões e o estabelecimento 
de acordos entre os envolvidos de forma a 
garantir a estruturação do sistema e o su-
cesso de sua operação.

Um grupo pode se organizar formal ou 

informalmente. A organização formal, a 
qual passa por processo jurídico para sua 
criação, pode ser estabelecida através da 
formação de associações, cooperativas, 
que possuam cadastro de pessoa jurídica 
(CNPJ) e regimento próprio. 

Por outro lado, caso o grupo ainda não 
esteja seguro para iniciar um processo ju-
rídico de organização, é possível firmar 
compromissos informais entre uma vila, 
comunidade ou região como, por exemplo, 
por meio de uma “união de moradores”.

É fundamental que, uma vez organizada, a 
comunidade defina papéis e responsabili-
dades entre os seus representantes. Muitas 
vezes essa atribuição de responsabilidades 
é feita de forma hierárquica, com diretores, 
tesoureiros, secretários, etc. De qualquer 
maneira, toda atividade deve ser construí-
da de forma conjunta e participativa e va-
lidada em espaços de decisão coletivos, de 
forma a responder à demanda da maioria 
do grupo.

Organizando a comunidade
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A ASPROC se consiste em uma organi-
zação da sociedade civil, sem fins lucra-
tivos, com gestão democrática, sendo a 
Assembleia Geral sua instância maior de 
governança. Foi legalmente fundada em 
1991 pelos ribeirinhos moradores de duas 
Unidades de Conservação, a Reserva Ex-

trativista do Médio e a Reserva de Desen-
volvimento Sustentável Uacari. A gestão 
tática e operacional da ASPROC conta 
com um quadro de 9 (nove) colaboradores 
e 30 (trinta) sócios que possuem cargos e 
funções ativas e dedicadas nas atividades 
diárias do Comércio Ribeirinho Solidário.

Comunitários, cantineiros, representantes da ASPROC e do IPAM em encontro na comunidade de Santo Antônio do Brito
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O Comércio Ribeiri-
nho do Médio Juruá 
já está em um estágio 
avançado de opera-
cionalização. Todas as 
etapas que compõem 
o comércio já foram 
detalhadas. 

Nas seções seguintes, 
serão apresentados 
elementos fundamen-
tais para a implemen-
tação de um sistema 
de comércio ribei-
rinho solidário, tais 
como organização so-
cial, logística de ge-
renciamento, dimen-
sões do negócio entre 
outras informações.

Operações que compõem 
o Comércio Ribeirinho

Cantina comunidade Santo Antônio do Brito
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A primeira etapa para iniciar 
o planejamento das ativida-
des de comercialização entre 
os ribeirinhos é identificar 
os locais prioritários para a 
instalação de cantinas.  Essas 
cantinas devem ser instaladas 
próximas ao maior número 
possível de famílias, e devem, 
ainda, ser de fácil acesso para 
o carregamento e descarrega-
mento de mercadorias e da 
produção das famílias.

Deve-se atentar em construir 
as cantinas próximas ao rio 
(no caso de comunidades ri-
beirinhas) ou estradas (comu-
nidades em terra firme), para 
facilitar a circulação das mer-
cadorias. Cabe lembrar que a 
experiência aqui descrita está 
sendo desenvolvida no rio 
Juruá, especificamente com 
comunidades ribeirinhas.

Local de Implementação

Carregamento de borracha para comercialização no pólo sede
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Para detalhar as etapas do Comércio Ribeirinho do Médio Juruá, a ASPROC elabo-
rou, com base em sua experiência, um Manual de Gestão dos Processos de Comer-
cialização.

O Manual de Gestão de Processos e Comercialização inclui 37 passos, divididos nas 
seguintes etapas:

 Compras de mercadorias;

 Viagens de comercialização;

 Comercialização nos polos comunitários;

 Comercialização da produção no polo sede (Carauari);

 Prestação de contas mensal de cada polo comunitário;

 Prestação de contas mensal do Comércio Ribeirinho Solidário.

Estas etapas estão detalhadas a seguir:

Procedimento para Gestão 
do Comércio Ribeirinho
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A etapa de compra de mercadorias é fun-
damental para garantir preços acessíveis 
aos ribeirinhos e contemplar os principais 
produtos necessários. Os procedimentos 

desta etapa vão desde a elaboração da 
lista de compras, com base na necessida-
de de cada polo, até o desembarque das 
mercadorias no porto de Carauari.

Compras de Mercadorias

1- Elaboraçao da 
lista de compras

2 - Cotação 
de preço de 

transporte/ frete 

3 - Escolha da 
melhor proposta 

de frete

4 - Realização da 
pesquisa de preço 
das mercadorias

A lista de compras contém a especificação dos itens e quantidades que devem ser adquiridos, 
feita a partir da necessidade de mercadoria, por pólo, identificada no último levantamento de es-
toque. As informações para a atualização dos dados do estoque e as quantidades são repassadas, 
mensalmente, por pólo do CRS; (nesta etapa inclui-se a solicitação de encomendas - os clientes 
das cantinas podem solicitar encomendas maiores, como, por exemplo, eletrodomésticos);

Esta etapa visa identificar qual o meio de transporte, barco ou balsa, apresenta o menor custo 
para a Associação. O levantamento de preços deve ser feito com os barcos potenciais transpor-
tadores das mercadorias a serem compradas em Manaus. A cotação pode ser feita por telefone, 
quando o barco já estiver em Manaus, ou pessoalmente em Carauari, quando o barco ainda 
estiver no porto da cidade. Sugere-se que o responsável por esta etapa negocie um preço menor 
do que o primeiramente cobrado pelo prestador de serviço.

Com base na cotação de preço de transporte, aquele que oferecer melhor proposta de preço e 
atendimento do cronograma de entrega da ASPROC deve ser selecionado. Neste momento, o 
responsável pelo barco deve ser contatado, e deve ser informado da quantidade de volumes 
aproximados a ser embarcado, o período para o embarque das mercadorias. O endereço de onde 
está ancorado e o telefone de contato com o barqueiro deve ser registrado pelo representante do 
polo.

A pesquisa de preço é realizada a partir da lista de compras. Para cada mercadoria comprada 
deve haver uma comparação entre, pelo menos, dois fornecedores. Este procedimento pode ser 
feito por fax ou e-mail, por meio do envio da lista de compras, que deve ser respondida pelos 
fornecedores, informando os preços das mercadorias e os dados bancários para possível depó-
sito.



26

5 – Escolha do 
melhor fornece-

dor para cada 
mercadoria 

6 – Autorização 
da compra por 

diretor da 
organização 

7 – Pedido de 
compras, depósito 

para os fornecedores 
e autorização para 

embarque

8 – Encaminha-
mento da cópia 
das notas fiscais 

de compra 

Com base na pesquisa de preço, é elaborada uma lista de mercadoria indicando, por fornecedor, 
os itens que apresentam o valor mais vantajoso. Antes de firmar junto ao fornecedor a aquisição 
dos produtos, a lista é apresentada a um diretor/responsável para análise e deliberação.

Ao autorizar a compra com base na análise da comparação de preço e lista de mercadoria por 
fornecedor, o diretor pode, ainda, solicitar a exclusão ou inclusão de itens e/ou quantidades, 
conforme as condições financeiras da organização.

Ao autorizar a compra, é encaminhado ao fornecedor o respectivo pedido. Confirmada a possi-
bilidade de fornecimento, a Associação realiza o depósito bancário e encaminha por fax o com-
provante de depósito, os dados do barco para embarque (nome do barco, local, contato do res-
ponsável) e os dados da entidade para emissão da nota fiscal.

No ato do pedido, solicita-se de cada fornecedor o envio da cópia da Nota Fiscal e do compro-
vante de embarque das mercadorias compradas por fax ou e-mail.

9 – Desembarque 
(recebimento da 

mercadoria) 

O desembarque da mercadoria é feito no porto de Carauari. Esta etapa requer bastante aten-
ção e responsabilidade, pois no ato da retirada da mercadoria do barco, confere-se item a item, 
conforme Nota Fiscal e comprovante de embarque, documentos originais apresentados pelo 
responsável pelo transporte. Caso seja identificado a ausência ou danificação de algum produto 
é neste momento que o responsável pela retirada e pelo transporte deve elaborar uma lista dos 
itens faltosos/danificados a serem ressarcidos por meio do desconto do valor do frete no ato do 
pagamento do transporte. Esta diferença de mercadorias deve ser atualizada nas listas de mer-
cadorias enviadas aos pólos. A retirada das mercadorias do barco sem este acordo passará para 
a ASPROC toda a responsabilidade com o prejuízo. Em seguida, é feito o embarque no barco da 
ASPROC.
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As viagens de comercialização contem-
plam todas as etapas de entrega de mer-
cadorias e recebimento de produção nos 
polos. Aqui, estão descritas as fases da 
viagem a começar pelo planejamento, en-
tregas de mercadorias, recebimentos de 
documentação, produção e dinheiro, en-

tre outros. Esta etapa é concluída com o 
retorno do barco à Carauari, onde é reali-
zado o desembarque da produção e a en-
trega da mesma na sede da Associação. O 
resultado da viagem é sistematizado em 
um relatório que é entregue ao Presidente 
da ASPORC pelo gerente de viagem.

Viagens de Comercialização

10 – Pesquisa de 
preço de varejo no 

comércio local

11 – Elaboração da 
lista de 

mercadorias 
enviadas aos pólos 

12 – Programação 
de viagem de 
entrega das 
mercadorias 

Antes da viagem de abastecimento dos pólos, a ASPROC realiza nos três maiores supermerca-
dos da cidade de Carauari uma pesquisa de preço com base na lista de compras feita no período, 
a fim de identificar o menor preço local e definir o preço da mercadoria nos pólos do CRS. Esta 
prática deve ser priorizada para evitar discrepâncias nos valores estabelecidos nos pólos, já que 
existem produtos que mudam significativamente de valor de um mês para o outro.

A lista apresenta os itens e as quantidades das mercadorias para abastecer cada pólo, com base 
no seu último estoque e histórico de comercialização. É feita com base na lista de compras e sua 
atualização após o recebimento das mercadorias em Carauari.

É o planejamento da viagem, definindo a equipe, a atribuição de cada um, o cronograma de 
atendimento dos pólos e de reuniões nas comunidades, caso seja necessário. Recomenda-se que 
a programação seja elaborada por diretores da ASPROC com a presença das pessoas que parti-
ciparão da viagem.
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13 – Conferência e 
entrega de 

mercadorias 
nos polo 

14 – Comprovação 
de entrega e 
recebimento 

15 – Planejamento 
do embarque da 

produção 

16 – Embarque 
da produção dos 

pólos 

Com base na lista de mercadorias enviada pela ASPROC e na presença do administrador do 
polo, no porto da comunidade,  a mercadoria é separada e conferida na embarcação. Em segui-
da, o gerente de viagem autoriza o desembarque das mercadorias conferidas para abastecer o 
polo.

Depois de conferidos os itens, o administrador e o gerente de viagem assinam duas vias da lista 
de mercadoria enviadas. Uma via permanece no polo e outra segue com o gerente de viagem. 
Caso tenha algum item a mais ou a menos, deve ser descrito no campo de observação, sem rasu-
ra, a quantidade correta que ficou no polo, assinado pelo administrador do polo e o gerente de 
viagem, garantindo ciência ao ocorrido.

Na subida do barco, entrega-se o planejamento da viagem de baixada do barco (dia e hora mar-
cados), momento em que será recebida a produção e o dinheiro do polo, para que o adminis-
trador possa aguardar e preparar os produtos e a documentação, dando agilidade ao processo.

Quando o barco chegar ao porto da comunidade do polo, a produção das comunidades de cen-
tro já estará organizada à margem do rio. A produção será pesada no ato do embarque e a fim de 
confirmar os dados apresentados no relatório de produção. Caso o peso e o valor da produção 
embarcada confiram com o relatório, o administrador e o gerente de viagem assinam duas vias: 
uma acompanha a produção e a outra fica com o administrador. Caso o peso e/ou valor não 
estejam conforme o relatório, outro relatório deve ser elaborado com os valores corretos. No ato 
de embarque de produtos do PAA e borracha, deve ser enviada uma lista das pessoas com o 
volume de sua produção entregue no período.

17 - Separação 
dos registros da 

produção e 
dinheiro de cada 

mês 

Os registros do movimento dos pólos do CRS são mensais. Caso a produção e/ou dinheiro sejam  
referentes a mais de um mês, deve-se elaborar relaórios separados por mês.
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18 – Desembarque 
da produção em 

Carauari 

19 – Entrega do 
dinheiro mediante 

relatório 

20 – Relatório 
de viagem 

21 – Outros 
documentos

Ao chegar à sede do município o gerente de viagem deve monitorar o desembarque da pro-
dução e seu transporte até o polo sede. Neste momento, separa-se a produção por lote e, na 
presença do administrador do polo sede ou do diretor responsável, confere-se a produção e 
registra-se em relatório específico a ser assinado em duas vias pelos presentes. Uma via fica do 
com o gerente de viagem e outra com o administrador do polo sede que assume o compromis-
so pela produção recebida.

O dinheiro trazido dos pólos ribeirinhos a sede é conferido pelo gerente de viagem na presença 
do diretor da ASPROC responsável (presidente ou tesoureiro) e entregue ao diretor mediante 
recibo assinado por ambos em duas vias. Uma fica com o diretor e a outra com o gerente de 
viagem.

O gerente de comercialização finda o ciclo da viagem com a entrega do relatório de viagem de 
comercialização, onde estarão registrados além da avaliação da equipe sobre a viagem, todos 
os volumes e valores de mercadoria, produção e dinheiro recebido/entregue. Neste relatório 
devem ser anexados as respectivas planilhas, relatórios e recibos utilizados na viagem, com re-
gistros de produção, mercadoria e dinheiro movimentado.

O gerente de viagem deve entregar ao administrador de cada polo: i – último balanço geral 
mensal do polo, assinado pelo presidente e tesoureiro da ASPROC; ii – planilha de “resumo de 
comercialização dos associados” em branco; iii – planilha de “controle de entrada e saída de 
mercadorias”; iv – planilha de levantamento de estoque de mercadoria; v – planilha de controle 
de estoque geral mensal, em branco. Por sua vez o Administrador deve entregar ao gerente de 
viagem: i – planilha de “resumo de comercialização dos associados” do último mês devidamen-
te preenchida e assinada; ii – planilha preenchida e assinada do último mês de “levantamento 
de estoque de mercadoria”; ii – planilha de “controle de estoque geral mensal” preenchida e 
assinada.



30

Comercialização da 
Produção no Pólo Sede 

Os procedimentos de atendimento dos co-
munitários no processo de comercialização, 
realizado em cada um dos polos do “Co-
mércio Ribeirinho Solidário” compõem a 
comercialização das cantinas. Fica estabe-
lecido a forma de atendimento e os devi-

dos registros que devem ocorrer no ato em 
que o administrador de cada polo atende 
os comunitários que fazem uso deste im-
portante programa de comercialização. O 
controle pelos cantineiros é feito a mão ou 
em planilhas de Excel no computador.

Comercialização nos Polos Comunitários 

22 – Periodicidade 
de 

atendimento 

23 – Processo de 
atendimento aos 

ribeirinhos 

24 – Cálculos dos 
valores da 

comercialização 

Os dias de atendimento pelo administrador de polo são de, no mínimo, dois dias por semana, 
sendo que os dias e horários de atendimento são definidos entre os moradores da região do polo.

O administrador i – classifica, pesa e determina o valor dos produtos; ii – anota no bloco de nota 
ou no caderno, os dados pessoais do cliente e a quantidade e valor da produção; iii – desconta 
e registra o valor da taxa mensal estatutária na primeira compra do mês do associado. Caso 
o comprador não seja associado, opta-se pelo pagamento de valor pré-estabelecido no ato da 
primeira compra do mês ou é corbado 10% do valor da compra; iv - registrar as mercadorias 
e preços respectivos que o associado/morador quer comprar para facilitar o cálculo total da 
comercialização.

Ao registrar cada item de mercadoria solicitado pelo cliente, o administrador deve ir somando o 
valor da compra, de tal forma que não ultrapasse o valor da produção entregue ou do dinheiro 
disponível com o cliente. Ao finalizar a compra o administrador repassar o troco do cliente em 
dinheiro, desde que este valor não seja mais que 30% do valor da produção entregue no pólo, 
conforme decisão de assembléia.

OBS: Em Assembléia foi decido que a produção do comunitário, pode ser utilizada para a com-
pra de mercadorias oferecidas no Comercio Ribeirinho Solidário, sendo que a ASPROC paga no 
máximo 30% desde valor em dinheiro. Assim, no mínimo 70% da produção terão obrigatoria-
mente que ser utilizados em mercadorias.
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A comercialização no polo sede, ou seja, na 
sede da Associação em Carauari, trata da 
venda dos produtos dos ribeirinhos à socie-
dade em geral. Aqui, seguem descritos os 

procedimentos de atendimento aos clientes 
da ASPROC neste processo de venda de 
produção e principalmente os controles ne-
cessários para uma gestão eficiente.

25 – Responsabili-
dade e controle da 
produção na sede 

26 – Formas de 
venda da produção 

na sede 

27 – Venda e 
controle financeiro 

na sede 

28 – Prestação de 
contas das vendas 

na sede 

Depois de receber a produção do gerente de viagem, por meio do acesso dos relatórios, o admi-
nistrador do polo sede assume a responsabilidade pela venda e controle da produção.

A venda no polo sede pode ser feita no atacado ou varejo, no município ou fora dele. Desde que 
seja no preço pré-determinado pela diretoria. É interessante observar quais os custos que a As-
sociação terá para cada tipo de venda e formas de entrega a fim de evitar prejuízos.

As vendas realizadas pelo administrador do pólo sede serão registradas diariamente. Para cada 
produto será anotado o volume e valor em cada modalidade de venda (atacado, varejo, no mu-
nicípio, fora do município, etc..). Semanalmente estas informações são sistematizadas e repas-
sadas ao diretor da ASPROC, juntamente com o faturamento do período e levantamento do 
estoque. O dinheiro da venda é repassado mediante recibo assinado em duas vias (uma para o 
diretor que recebeu o recurso e outra para o administrador do polo sede).

Ao final de cada mês o administrador do pólo sede apresenta uma prestação de contas mensal 
das vendas do polo sede ao diretor da ASPROC responsável, de forma que fique demonstra-
do o volume de cada produto vendido e seus respectivos valores por modalidade de venda: 
a comparação da produção recebida, vendida e em estoque e os valores repassados ao diretor 
semanalmente.

Comercialização da 
Produção no Pólo Sede 
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A prestação de contas é o controle mensal 
das cantinas, que deve acontecer em cada 
polo do “Comércio Ribeirinho Solidário”, 
a fim de subsidiar a direção da Associa-
ção quanto à eficiência do gerenciamento 
de cada polo. 

Estes procedimentos compreendem des-
de a sistematização das informações so-
bre a comercialização com cada cliente do 
polo, levantamento físico do estoque, até 
o preenchimento de planilhas e encami-
nhamento das informações ao polo sede.

  Prestação de Contas Mensal 
por Polo Comunitário

29 – Fechamento 
da nota de compra 

mensal de cada 
comunitário 

30 - Preenchi-
mento da planilha 
“resumo de com-
ercialização dos 

associados” 

Ao final de cada mês o administrador transcreve para uma única nota a compra de cada comu-
nitário. Nesta nota deve ficar registrado o valor comprado com produção, o valor comprado em 
dinheiro, o valor da taxa mensal paga, o valor comprado de mercadoria, o valor pago em saldo 
da compra e pagamento de débito anterior caso aconteça. Esta nota é emitida em duas vias. Uma 
fica com o comunitário e a outra fica no bloco com o administrador.

Com base na nota mensal de cada comunitário, transcrevem-se as informações para esta plani-
lha, que deve ser enviada, mensalmente, à sede da ASPROC.
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31 – Levantamento 
de estoque de mer-
cadoria, produção e 

dinheiro no pólo 

33 – Repasse das 
informações de 

estoque ao gerente 
em Carauari 

Todo mês é ncessário comunicar com antecedência todos os associados que não haverá atendi-
mento de comercialização no último dia do mês, quando acontece o balanço mensal. Procedi-
mentos a serem seguidos na ocasião: i - conferência de toda mercadoria em estoque e anotação 
em planilha específica (quantidade e valor unitário de cada mercadoria); ii – conferência do 
dinheiro em caixa referente à venda no período; iii – conferência, separação e registro do volume 
e valor de cada tipo de produto em estoque até a data deste levantamento.

No mesmo dia de levantamento de estoque, deve-se também: i - conferir, calcular e anotar o 
valor de pagamentos de “taxa mensal”, pagas no período; ii – somar e anotar o valor de débito 
pago por alguns associados caso aconteça; iii – somar e anotar os valores que algum sócio tenha 
deixado como saldo, por não ter recebido na hora da compra; iv – anotar o valor de alguma 
despesa administrativa paga, autorizado pela diretoria; v – anotar o valor de algum estrago de 
mercadoria e produção caso tenha ocorrido no mês; vi – anotar o valor de empréstimo tomado 
pelo administrador neste período.

Depois de registrar todas as informações da movimentação do pólo no mês, conforme descrito 
acima, o administrador tem até o terceiro dia do mês seguinte para repassar estas informações 
ao polo sede da ASPROC, para que seja feito o fechamento mensal.

32 – Registro de 
informações com-
plementares para a 
prestação de contas 

mensal 



34

Nesta etapa são descritos os procedimen-
tos de prestação de contas mensal de todo 
o programa Comércio Ribeirinho Solidá-
rio, sintetizando tanto as informações de 
cada polo comunitário como as do polo 
sede. É a partir dos resultados gerados por 
estes procedimentos que a direção da AS-
PROC terá condições de perceber o nível 
de desenvolvimento e avanços deste pro-

grama, a com base nestes resultados tomar 
as decisões para o devido aprimoramento.

Para obter uma melhor compreensão dos 
processos, as atividades serão descritas 
por meio de gráficos que listam a sequên-
cia de operações necessárias à geração dos 
serviços fornecidos pelo “Comércio Ribei-
rinho Solidário”. 

   Prestação de Contas Mensal 
do Comércio Ribeirinho Solidário

34 – Consolidação 
das informações 

de cada polo 

35 – Comunicação 
do Balanço Geral 

Mensal de 
cada polo 

As informações de estoque e movimentação de cada polo do CRS são consolidadas com as in-
formações já disponíveis na sede, como as mercadorias enviadas e os recursos em dinheiro e 
produção recebidos no período. Com base nestas informações é preenchida a planilha “Balanço 
Geral Mensal” de cada polo. Esta planilha preenchida possibilita avaliar se o movimento do 
polo foi positivo ou não.

O resultado apresentado por esta planilha deve ser comunicado até o sétimo dia do mês ao 
administrador do polo para que o mesmo possa se manifestar quanto ao resultado. Caso o ad-
ministrador tenha discordância ao resultado da planilha, este tem até três dias para apresentar 
novas informações à sede. O gerente por sua vez tem até dois dias para corrigir a planilha e 
publicar o resultado definitivo do mês, que não deve ultrapassar o dia 15 de cada mês.
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36 – Síntese Mensal 
da comercialização 

dos pólos 

37 – Balancete 
Mensal 

Depois de definido o Balanço Geral Mensal de cada polo, o gerente do CRCS, na sede da associa-
ção, tem até o dia 20 do mês corrente para realizar uma síntese das informações de comercializa-
ção do mês anterior, de forma a consolidar as informações de todos os polos em uma única plani-
lha. Esta planilha servirá para dar base às decisões da diretoria e do conselho fiscal da ASPROC.

O balancete mensal é a síntese de toda a movimentação financeira da Associação durante um 
mês. É como uma fotografia do CRSC a cada final de mês para saber seu nível financeiro e, se 
comparado ao mês anterior, é possível saber se a movimentação está sendo positiva ou negativa. 
Nesta etapa o tesoureiro e presidente da ASPROC conferem as informações de todos os estoques, 
saldo bancários, contas a receber, etc. e preenchem a planilha denominada Balancete Mensal.



36

A esquematização da logística do Comércio Ribeirinho do Médio Juruá, que acaba de 
ser detalhada, pode ser vista na tabela a seguir.

Tempo e pessoas envolvidas por atividade/viagem no 
Comércio Ribeirinho do Médio Juruá

Compras de 
mercadorias

Prestação de 
contas mensal 
do Comércio 

Ribeirinho 
Solidário

7 dias 10 dias 12 dias 20 dias 3 dias 3 dias

* presidente, coordenador administrativo, assistente administrativo;

** 2 técnicos de produção, coordenador de viagens e comercialização, motorista, comandante, cozinheira;

*** presidente, técnico de produção, assistente administrativo.

Viagens de 
comercialização

Comercialização 
nos polos 

comunitários

Comercialização 
da produção 
no polo sede 

(Carauari)

Prestação de 
contas mensal 

dos polos 
comunitários

Tempo estimado 
de duração 

da atividade 
em dias

Número de 
Pessoas 

envolvidas
3* 6*

 28
(cantineiros)

1
(vendedor)

28
(cantineiros) 3***
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A capacidade de atendimento das can-
tinas pode variar de acordo com o perfil 
dos comunitários de cada região. Aconse-
lha-se que, antes de iniciar um Comércio 
Ribeirinho, seja feita uma pesquisa para 
identificar os produtos prioritários, o po-
der de compra dos envolvidos, o volume 
de produção que será necessário trans-
portar e o volume de mercadorias deman-
dadas por região. Assim, será possível di-
mensionar o tamanho para a construção 
das cantinas, o número e frequência das 
viagens para o devido abastecimento e 
a abrangência de atendimento que cada 
cantina conseguirá alcançar. Após o le-
vantamento dessas informações deve-se 
dimensionar o número de envolvidos no 
trabalho diário da atividade, como mo-
toristas, tripulação para carregamento e 
descarregamento, cantineiros, etc. 

Em Carauari, o Comércio Ribeirinho con-

ta com dois cantineiros por cantina, que 
revezam entre si nos dias de atendimen-
to. É importante lembrar que é necessário 
remunerar esses cantineiros, pois, mesmo 
sendo membros da comunidade e acos-
tumados a trabalhos coletivos, nos dias 
de atendimento nas cantinas não estarão 
disponíveis para trabalhar em suas ativi-
dades individuais. 

As cantinas do Comércio Ribeirinho do 
Médio Juruá são construídas todas em 
madeira e possuem em média 48 m², di-
vididos em salas para exposição das mer-
cadorias, armazenamento de combustí-
vel, estoque de mercadorias e estoque da 
produção agroextrativista. Para construir 
cada cantina, a ASPROC gasta, em média, 
R$ 20.000,00. Estes gastos compreendem 
os materiais para trabalhos em terra, pa-
redes e painéis, cobertura, piso, pintura, 
esquadrias, etc.

  Estratégia de Operacionalização 
do Comércio Ribeirinho
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As cantinas são compostas por um siste-
ma de radiofonia sintonizado na mesma 
frequência do polo sede e das duas em-
barcações de carga da associação, facili-
tando a comunicação. Os rádios são co-
nectados a painéis de energia solar, assim 
como os computadores e impressoras das 
cantinas. 

As receitas e gastos da ASPROC com o 
Comércio Ribeirinho estão resumidos na 
tabela abaixo. Cabe ressaltar que nesta ta-
bela não estão inclusas as receitas de pro-
jetos, visto que a ASPROC sustenta gran-
de parte das suas atividades com o apoio 
de terceiros, através de editais de seleção 
de projetos.

Na tabela, entende-se por:

Receita de Vendas de Mercadorias nas Cantinas: é o montante de recursos adquirido 
com a venda das mercadorias nas cantinas. No caso da política da ASPROC, estes 
itens são adquiridos em Manaus, a preços menores, e vendidos com base no menor 
preço do produto em Carauari.

DESCRIÇÃO VALORES $

Receita de Vendas de Mercadorias nas Cantinas                                     R$ 988.993,57

Receita de Venda da Produção Agroextrativista                                           R$ 315.271,07

Total Receitas                                                                                              R$ 1.304.264,64

Custo total dos produtos (itens cantinas e produção familiar)        R$ 848.097,22

Despesas Administrativas Totais                                                    R$ 412.368,54

Total Gastos                                                                                              R$ 1.260.465,76

RESULTADO (SUPERÁVIT LÍQUIDO)                                                   R$ 43.798,88

Demonstrativo de Resultados do Comércio Ribeirinho do Médio Juruá – sem receita de projetos (ano base: 2011)
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Receita de Venda da Produção Agroextrativista: é o montante de recursos adquirido 
com a venda da produção agroextrativista, seja para mercados institucionais, locais, 
regionais, etc.

Custo Total dos Produtos: é todo gasto obtido com a compra dos itens das cantinas 
em Manaus e com a compra da produção agroextrativista dos produtores (a ASPROC 
garante a compra aos produtores para, depois, negocia a venda em outros mercados).

Despesas Administrativas Totais: compreendem todos os gastos necessários para o 
funcionamento do Comércio Ribeirinho com funcionários, cantineiros, diárias de bar-
co, combustível, materiais de apoio, etc.

Apesar de apresentar um superávit positivo, este valor é baixo quando analisado 
frente à sustentabilidade do negócio em longo prazo, ou seja, um superávit de apro-
ximadamente R$ 44.000,00 anuais não é suficiente para investir em melhorias na in-
fraestrutura das edificações, barcos, na contratação de novos funcionários, em capa-
citações, etc. No caso da ASPROC, esse superávit é maior, devido à receita oriunda 
de projetos, como já foi dito. Para ilustrar, segue nova tabela incluindo receitas de 
projetos.

DESCRIÇÃO VALORES $

Receita de Vendas de Mercadorias nas Cantinas                                 R$ 988.993,57
Receita de Venda da Produção Agroextrativista                                 R$ 315.271,07
Receita de Projetos                                                                                               R$ 325.065,56

Total das Receitas                                                                            R$ 1.629.330,20

Custo total dos produtos (itens cantinas e produção familiar)    R$ 848.097,22
Despesas Administrativas Totais                                                R$ 412.368,54

Custo total dos produtos (itens cantinas e produção familiar)    R$ 848.097,22
Despesas Administrativas Totais                                                R$ 412.368,54

Total gastos                                                                                          R$ 1.260.465,76

RESULTADO (SUPERÁVIT LÍQUIDO)                                R$ 368.864,44

Demonstrativo de Resultados do Comércio Ribeirinho do Médio Juruá – sem receita de projetos (ano base: 2011)
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Como pode ser observado, com a participação dos projetos na composição das recei-
tas, há um aumento significativo no superávit líquido. Caso o empreendimento não 
opte pela prática de submissão de editais para apoio financeiro por projetos, boa parte 
desse valor deve ser alocado na venda da produção e mercadorias nas cantinas, a fim 
de garantir a sustentabilidade e ampliação da iniciativa em longo prazo.

Banho no Rio Juruá - Comunidade São Raimundo
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Uma das alternativas para garantir a ven-
da da produção é viabilizar sua comer-
cialização em mercados institucionais. Os 
mercados institucionais possuem um ele-
vado potencial para a emergência de no-
vos atores sociais, uma vez que sua ope-
ração exige uma significativa concertação 
social, advinda da necessidade da efeti-
va participação de todos os implicados, 
como agricultores, cooperativas, líderes 

comunitários, gestores públicos, etc. (Be-
cker, 2011).

Nesta seção, serão apresentados dois 
deles: o Programa de Aquisição de Ali-
mentos (PAA) e a Política de Garantia de 
Preços Mínimos. Para acessá-los, é neces-
sário que o produtor ou entidade possu-
am a DAP.

Participação em Mercados Institucionais

DAP -Declaração de Aptidão ao PRONAF

A DAP é um instrumento que identifica os agricultores familiares e/ou suas formas 
associativas organizadas em pessoas jurídicas. A estes, caracteriza aptidão em realizar 
operações de crédito rural ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar – Pronaf. Existem dois tipos de DAP: a DAP para Pessoa Jurídica 
e a DAP para Pessoa Física.

Dentre as entidades que podem emitir a DAP, estão: Instituições Estaduais Oficiais de 
Assistência Técnica e Extensão Rural, por meio de seus escritórios regionais e locais; 
Funai por meio de suas representações regionais e locais; Instituto Estadual de Pesca 
ou similar; Fundação Cultural Palmares, por meio das entidades por ela reconhecidas; 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA (em áreas de Assenta-
mento e Reserva Extrativista) (DAP-P).
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A Política de Garantia de Preços Mínimos foi instituída pelo Decreto Lei 79 de 19 de 
dezembro de 1966. Trata-se de um compromisso da União em garantir os preços dos 
produtos de atividades agrícola, pecuária ou extrativa. Essa garantia se dá através da 
efetivação das seguintes medidas:

a) comprando os produtos pelo preço mínimo fixado;

b) concedendo financiamento, com opção de venda, ou sem ela, inclusive para bene-
ficiamento acondicionamento e transporte dos produtos.

Os preços mínimos são como um financiamento de produtos, no valor que seria pago 
pela compra e pelo prazo que for necessário para o reequilíbrio do mercado. Assim, a 
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), realiza o pagamento da chamada 
“subvenção”, para que o produto atinja o preço mínimo estipulado.

Por exemplo: se um extrativista vender o kg de babaçu por R$ 1,17, a Conab poderá 
complementar com R$ 0,29/kg, pois o preço mínimo é de R$ 1,46/kg.

                       

Existem três modelos de acesso à PGPM, os quais são apresentados a seguir.

Política de Garantia de Preços Mínimos 
(PGPM)

PREÇO MÍNIMO BABAÇU (KG)                          R$ 1,46

VENDA                                                              R$ 1,17

SUBVENÇÃO                                                  R$ 0,29
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 Modelo I

Produtor ou 
Grupo Informal Comprador

CONAB

Comercialização do Produto

Documentos:
        - DAP; 

        - 2º via da nota fiscal de venda ou de compra

Paga a Subvenção em conta 
corrente ou disposição em 
caixa Comunicação Prévia

Política de Garantia de Preços Mínimos 
(PGPM)
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Modelo II

Produtor ou 
Grupo Informal Comprador

CONAB

Comercialização do Produto

Documentos:
        - DAP; 

        - 2º via da nota fiscal de venda ou de compra

Paga a Subvenção em conta 
corrente ou disposição em 
caixa Comunicação Prévia

Cooperativa ou 
Associação 

Emite nota Fiscal de Venda
em nome do extrativista
cooperado ou associado
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Cooperativa 
ou 

Associação

Comprador: 
indústria ou 

cooperativa de 
beneficiamento

Produtor

CONAB

Documentos:

        - DAP; 

        - 2º via da nota fiscal de 
          venda ou de compra

Paga a Subvenção em 
conta corrente e

Comunicação Prévia

Repassa a subvenção
recebida e mantém os

recibos por 5 anos

Modelo III
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Por todas as regiões brasileiras, famílias 
rurais têm acessado, a partir da última 
década, uma nova modalidade de mer-
cado, até então praticamente inexistente 
em nosso país. Um dos primeiros dispo-
sitivos foi o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), que teve sua origem 
no Programa Fome Zero do Governo Fe-
deral, e assumia como objetivo central o 
combate à insegurança alimentar a partir 
do fornecimento de gêneros alimentícios 
oriundos da agricultura familiar (Becker 
et al, 2010). 

Este programa trata da destinação de no 
mínimo 30% dos recursos da alimenta-
ção escolar para a compra de produtos de 
agricultores familiares e de organizações 
que os representam (Becker, 2011).

O PAA foi instituído pela Lei no 10.696, 
de 2 de julho de 2003 e tem a finalidade 

de incentivar a agricultura familiar. Sua 
atuação se dá através de ações vinculadas 
à distribuição de produtos agropecuários 
para pessoas em situação de insegurança 
alimentar e formação de estoques estra-
tégicos.

É um programa que atende apenas pro-
dutos do gênero alimentício. Os projetos 
devem ser entregues para a Superinten-
dência Regional da CONAB e preenchi-
dos em via eletrônica (P.A.net). São duas 
as fontes de recursos para este programa: 
o Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio (MDA) e o Ministério do Desenvolvi-
mento Social (MDS).

O PAA é divido em três modalidades: (i) 
compra direta, (ii) compra com formação 
de estoque e (iii) compra com doação si-
multânea, as quais estão ilustradas a se-
guir.

 Programa de Aquisição de Alimentos
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Compras

PRODUTOR GOVERNO

DOAÇÃO ARMAZÉNS
CONAB

Pessoa jurídica ou física;

- Limite anual: R$ 4.500,00;
- Produtos lista e com Preço de 

Referência da Agricultura Familiar.

Venda do Produto

Preço de Referência da 
Agricultura Familiar

Produto
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Compra com formação de estoque

ASSOCIAÇÃO/
COOPERATIVA

ELABORAÇÃO
     PROJETO

VENDA CONAB

Pessoa jurídica 

- Limite anual: R$ 8.000,00;
- Devolução em produto (quando 
de interesse para o governo) ou 

dinheiro.

Recursos para 
formação de 

estoqueMomento 
oportuno 

para venda
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Compra com doação simultânea

ASSOCIAÇÃO/
COOPERATIVA

ELABORAÇÃO
     PROJETO
(Setores/Comunidades)

CONAB Setores /
Comunidades

-Pessoa jurídica 

- Limite anual: R$ 4.500,00;

Fornecimento 
de alimentos

Pagamento 
pela doação

Igrejas, escolas, 
creches, etc.
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O Comércio Ribeirinho do Médio Juruá é 
uma iniciativa inovadora e vem melhoran-
do significativamente a qualidade de vida 
dos ribeirinhos envolvidos, uma vez que 
permite a participação da produção local 
no mercado consumidor e a compra de 
itens básicos de consumo a preços justos. 

Com o recurso antes utilizado para a com-
pra de mercadorias com os regatões ou para 
o deslocamento até a cidade, os ribeirinhos 
do Médio Juruá podem, hoje, investir em 
suas atividades produtivas e na melhoria 
da qualidade de vida.

A ASPROC tem um papel importante na 
organização e gerenciamento dessa ativi-
dade, além de viabilizar, periodicamente, 
oportunidades para a capacitação para os 
envolvidos com o CRCS. 

Ainda assim, o Comércio Ribeirinho Soli-
dário do Médio Juruá encontra dificulda-
des em manter suas atividades. Como vis-
to, para sustentar o CRCS se faz necessário 

um gasto anual considerável, o qual não 
é recuperado na venda das mercadorias, 
uma vez que esse comércio não visa lucro. 
No caso da ASPROC, os recursos adicionais 
para viabilização das atividades do CRCS 
chegam   através de doações ou pela exe-
cução de projetos financiados por terceiros.

É fundamental que,  durante o planejamen-
to para implementação de um comércio ri-
beirinho, haja a preocupação em garantir 
os recursos necessários para as atividades 
que o compõe, seja por meio de projetos, 
seja pelo lucro gerado a partir da venda da 
produção dos envolvidos ou, até mesmo,  
pela divisão dos custos entre os beneficia-
dos pela atividade, se houver consenso.

Os valores apresentados nas tabelas, pla-
nilhas e outros documentos aqui citados 
podem variar em cada região. De qualquer 
forma, para garantir sucesso no gerencia-
mento da atividade, é fundamental promo-
ver um ciclo de capacitações nas áreas de 
gerenciamento e contabilidade. 

 Considerações Finais
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Por fim, o IPAM se coloca à disposição para 
quaisquer informações sobre a iniciativa. Maio-
res detalhes sobre o Comércio Ribeirinho Soli-
dário do Médio Juruá podem ser acessados no 
site www.ipam.org.br

Pôr-do-Sol - Rio Juruá
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