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1. A experiência que virou livro 

 
 
 

A elaboração, montagem e, finalmente, a publicação desse livro foi 
sempre encarada pelos autores como uma obrigação. Afinal, as pessoas 
envolvidas com a formulação e operação do microcrédito florestal no 
Acre mereciam essa consideração. A responsabilidade com o projeto 
exigiu seu registro impresso para que a riqueza do aprendizado pudesse 
ser mais facilmente levado adiante. 

Foi a experiência que originou o livro e não o contrário. 

Tudo começa no final de 1998 quando uma equipe do BNDES 
realizou uma visita no CTA afim de divulgar o programa de miocrocrédito 
por eles operado. O Banco repassaria recursos para que agências 
privadas sem fins lucrativos, como as ONGs, atuassem como 
implentadoras locais dos financiamentos. O CTA que já tinha muitas 
outras atribuições não pode assumir mais essa. 

Nascia ali a Associação Andiroba. Uma entidade voltada para o 
setor produtivo de pequena escala e de preferência comunitário. O viez 
econômico assumido pelos fundadores era bem claro: pequena 
produção e atividades florestais. O microcrédito seria a partir daí uma 
prioridade pelo para uma pequena e, ainda, inespressiva organização. 

Uma nova tentativa de operacionalização do microcrédito ocorreria 
dois anos depois. Em 2.000 a Andiroba, Sebrae, Facea, Funtac e 
Secretartia Estadual de Planejamento, uiniram-se no esforço de criação 
do que poderia ter sido a primeira operadora de microcrédito da 
Amazônia. Denominada de Acrédito, um trocadilho que relacionava o 
nome do Acre com o crédito e com a crença na proposta, por sinal 
facilmente compreensível, a idéia, infelizmente, não vingou. 

Com persistência a Andiroba investiria novamente no microcrédito 
em 2002. Ocorre que o Sebrae lançara em nível nacional uma licitação 
pública para contratação de agências privadas para implantação do 
microcrédito. Por meio de um projeto elaborado pelos próprios 
fundadores a entidade concorreu e venceu o processo licitatório. Um 
grande mérito devido a ampla concorrência do processo.  

Com esse contrato a Andiroba conseguiu se estruturar para atuar 
na área das microfinanças. Formou um grupo de agentes de crédito e, o 
mais imprtante, formou seus próprios dirigentes para compreender e 
operacionalizarem agências de microcrédito. 
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A partir daí foi possível a celebração de convênio com o governo 
estaudual que possibilitaria acessar os recursos do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, destinado a oferecer 
créditos para os beneficiários de programas sociais como bolsa escola, 
erradicação do trabalho infantil e assim por diante. 

Mas, voltando ao livro, o objetivo principal de sua elaboração não 
foi discutir teorias. Esse caminho poderia ter levado à concepção de 
importante material didático, sobretudo acerca de temas como: 
microcrédito, crédito florestal e plano de negócios. Três áreas de 
profunda carência nos meios universitários. 

A experiência queria ser contada e para isso utilizou-se referências 
conceituais do microcrédito, do crédito florestal e do plano de negócios.  

Melhor ainda, ao ser selecionada como finalista na edição 2.006 
do Prêmio Empreededor Social, realizado pela Ashoca – McKinsey, 
essa experiência de microcrédito florestal na Amazônia poderia ser 
sistematizada com o apoio de quem mais entende de 
empreendedorismo e da elaboração de Plano de Negócios. 

Por isso trata-se também de um material de divulgação e 
sensibilização de investidores. Com as informações apresentadas, de 
profundo conteúdo prático, espera-se que novos parceiros sintam-se 
interessados em participar desse importante empreendimento. 

Para finalizar inicialmente o livro traz dois artigos publicados em 
jornais de circulação estadual no Acre, que introduzem o leitor nos 
meandros do microcrédito e da experiência a ser relatada.  

Depois é apresentado, na íntegra, o Plano de Negócios elaborado 
sob assessoria da MacKinsey e que foi premiado como segundo 
colocado. 

Finalmente, para aqueles que precisarem de maiores detalhes 
acerca das atividades florestais realizadas de maneira sustentável 
segundo a tecnologia do Manejo Florestal de Uso Múltiplo, incluiu-se um 
artigo, não científico mas bem técnico, que relata a imensa gama de 
possibilidades de negócios que a biodiversidade na Amazônia oferece.       
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Microcrédito Florestal e o Nobel da Paz 
 

 

Artigo originalmente publicado 

no Jornal A Tribuna em Rio 
Branco, Acre, em 2007. 

 

 

 São raros os casos nos quais, o Prêmio Nobel da Paz é 
concedido para pessoas ou instituições que atuam fora dos 
temas da cooperação, nacional e internacional, destinada à 

promoção da compreensão, caridade e da paz (entendendo paz 
como ausência de conflitos ou de guerra).  

Em 2005, por exemplo, o vencedor foi a própria agência 
da ONU destinada ao monitoramento da não proliferação do 
armamento nuclear no mundo. Talvez por isso a premiação do 
indiano Muhammad Yunus e de seu Banco Grameen 
representam uma grata e profícua surpresa. 

 Pensador e criador da Teoria do Microcrédito Muhammad 
conseguiu o que poucos se atreveriam: estruturou o maior 

programa de microcrédito do mundo, com capacidade para se 
viabilizar sem depender dos constantes aportes de recursos 
públicos.  

O segredo da teoria do microcrédito foi perceber que o 
pequeno tomador de crédito, não só precisa de recursos para 
seus empreendimentos, como são disciplinados para honrarem 
seus compromissos de pagamento. Para o sistema oficial de 
crédito, o bancário, esse público não existia. O indiano provou 
que eles estavam completamente errados.  

Muitos acreditam que o princípio conceitual do 
microcrédito se baseia na oferta de pequenas quantias de 
dinheiro. Mas essa não é a questão. O maior problema que o 
sistema financeiro oferece ao pequeno tomador é o acesso.  

Tudo começa com o assustador ambiente bancário, no 
qual esse tipo de empreendedor não esta habituado. Depois 
aparecem as exigências de documentação que esse tomador 
também não possui. E por fim as malditas garantias que 
ninguém, pelo menos a maioria, também não possui.  

O microcrédito derruba esses três empecilhos. Primeiro 

leva o banco até a casa do empreendedor por meio da visita do 
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agente de crédito. Depois troca as exigências de documentação 
pela realização de um levantamento sócio-econômico que o 
agente e o tomador fazem em conjunto.  

E por fim, o mais importante, troca garantias burocráticas 
pelas de relacionamento. O contato do agente com a família do 
tomador e a percepção que esse agente tem da vida do 
tomador é a maior garantia do empréstimo. O resultado é um 
índice de inadimplência inferior a 5%. Um resultado inesperado 
para o próprio sistema financeiro. 

As idéias do microcrédito ganharam o mundo como opção 
importante para redução das desigualdades sociais, da pobreza 
e agora para promoção da paz. Vincular exclusão e pobreza 
com violência, conflitos sociais e guerras, é o maior significado 
dessa premiação.  

No Brasil o microcrédito vem sendo levado adiante às 
duras penas. As amarras legais existentes e o fantasma do 
assistencialismo político emperram sua multiplicação. 

Em um primeiro momento estruturou-se um programa de 

microcrédito, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento 
Social, de maneira associada aos programas sociais, como o de 
erradicação do trabalho infantil, bolsa família e assim por 
diante.  

O microcrédito oferecido nesse caso variava com 
operações de até R$1.500,00 por família e uma anomalia 
perigosa: não cobrava taxa de juros nas operações. Sua 
viabilidade, nesse caso, depende do constante aporte de 
recursos públicos e seu custo operacional costuma ser elevado. 
Além, é claro, de terminar junto com o mandato do governo 

que o instituiu. 

Em 2005, finalmente, com uma medida provisória criou-se 
o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado 
operado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social, BNDES. Dessa vez sem os vícios da ausência das taxas 
de juros e com elevado potencial para se viabilizar ao longo 
tempo. 

Mas no Acre uma experiência bem sucedida foi 
desencadeada pelo programa CrediSelva operado pela 

Associação Andiroba. Trata-se, possivelmente, de um projeto 
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único na Amazônia por duas razões: primeiro por ser 
totalmente operado por uma organização do terceiro setor, e 
segundo, por se destinar a apoiar empreendimentos vinculados 
à atividade florestal.  

A relevância e o esforço realizado pela Andiroba foi 
rapidamente compreendido por várias organizações. Alguns 
exemplos são importantes como a premiação, na condição de 
finalista do Prêmio de Tecnologia Social da Fundação Banco do 
Brasil e o primeiro lugar brasileiro no Prêmio Internacional de 

Microfinanças, uma parceria entre o Grupo CitiBank e a ONU, 
ambos em 2005. 

Quem sabe em um futuro próximo, quando a ampliação da 
agropecuária sobre a floresta voltar a ganhar dimensões de 
conflitos sociais, o que já ocorreu no passado, o microcrédito 
florestal seja reconhecido como mecanismo imprescindível para 
promover a PAZ na Amazônia. 
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Microcrédito florestal para extrativistas 
 

Artigo originalmente publicado 

no Jornal A Tribuna em Rio 
Branco, Acre, em 2006. 

 
 

O Acre vem construindo, com muito esforço, uma marca 
de sustentabilidade. Desde o final da década de 1980, os 
movimentos sociais, apoiados por um conjunto diverso de 

organizações do terceiro setor, conceberam as referências 
principais de um modelo de ocupação econômica e social da 
Amazônia, que tinha no ecossistema florestal sua maior e mais 
importante referência.  

Assumia-se, naquele momento, que a diversidade 
biológica existente no ecossistema e a presença de um elevado 
contingente de produtores extrativistas que sabiam manejá-lo 
seriam as duas maiores vantagens competitivas da região. 

Mudanças políticas alvissareiras, primeiro no Amapá e 

depois no próprio Acre, transformaram essa reivindicação da 
sociedade em demanda política e a promoção de uma economia 
florestal ganhou reforços de um conjunto variado de políticas 
de Estado.  

No caso do Acre, essa transformação radical no jeito de 
olhar a floresta contribuiu ainda para eleger uma nova geração 
de políticos, que vem gerindo os destinos do estado nos últimos 
e, tudo indica, próximos anos. O investimento na implantação 
do manejo florestal e na expansão da base territorial destinada 
à produção florestal, amplia-se ano após ano e a participação 

relativa do setor florestal na economia local em breve irá 
superar a agropecuária.  

Mas, um entrave histórico atrapalha o desenrolar de uma 
produção florestal em nível de unidade produtiva (colocação) de 
seringueiro. Trata-se da possibilidade de introduzir, no modo 
extrativista de produção, reforços financeiros que possam ser 
recuperados e reinvestidos indefinidamente. 

A tradicional desmonetarização da economia no interior da 
floresta, que desde a época do primeiro ciclo da borracha se 

baseia no escambo associada a cultura dos recursos de projeto 
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a fundo perdido, originada a partir da década de 1980,  fizeram 
surgir um gargalo insuperável e perigoso na viabilização de 
uma produção florestal junto ao pequeno produtor extrativista: 
a oferta de recursos financeiros na forma de 
microcrédito.  

A idéia principal do microcrédito é a oferta de recursos 
financeiros ao, seguramente, maior contingente de produtores 
rurais existentes no Acre. Estima-se uma clientela de 
aproximadamente 30.000 famílias de extrativistas, que vivem 

no interior do ecossistema florestal e dependem de seu manejo 
para sua sobrevivência.  

São gerações após gerações que desde o final do século 
dezenove vem mantendo uma relação produtiva com o recurso 
florestal. São mais de trezentos anos de ocupação da floresta 
que consolidou uma dupla dependência:  

 

“os extrativistas sobrevivem do recurso florestal e a 
floresta sobrevive do extrativista”.  

 

Afinal é o extrativismo, evidente que elevado 
tecnologicamente ao manejo florestal de uso múltiplo, a 
principal alternativa produtiva e, ao mesmo tempo, barreira 
para impedir o avanço do, já descontrolado, desmatamento. 

Essa clientela maneja um leque variado de produtos da 
floresta, todos inseridos na moldura da tecnologia do manejo 
florestal de uso múltiplo. A variedade de produtos é do 
tamanho da diversidade biológica da Amazônia. Estão incluídos 

nesse leque de produtos os pescados, a fauna silvestre, as 
resinas, as frutas, as gomas e assim por diante.  

Cada grupo ou segmentos produtivos desses se 
diversificam em várias espécies, vegetais ou animais, com 
dinâmicas produtivas e realidades de mercado próprias.  

A título de exemplo, a fauna silvestre pode ser manejada 
para produzir a carne de queixada (nosso javali), de consumo 
em mercados mais populares e de maior escala. Mas também 
se pode orientar o manejo para produção de paca, de consumo 
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em mercados mais caros e menores. Ou ainda para produzir 
capivara e cateto, que flutuam entre uma e outra dinâmica.  

Além disso também pode ser orientado para produção de 
borboletas. O manejo de borboletas é facílimo com retorno 
econômico relativamente rápido. O potencial inexplorado do 
Alto Juruá para produção de borboletas chega a ser 
constrangedor. 

A indústria do microcrédito, iniciada na Índia, já foi 
largamente estudada no Brasil e seus efeitos são 

surpreendentes. Pode e deve ser utilizada para produção 
florestal oriunda do manejo comunitário. A adequação desse 
tipo de produtor e de sua produção ao conceito do microcrédito 
é de fácil assinalação.   

Por fim, todas essas possibilidades produtivas descritas 
acima, podem ser transformadas em linhas de financiamento 
de curto, médio e longo prazos, formando uma Carteira de 
Microcrédito Florestal, que deve ter duas prioridades:  

 

“permitir o acesso dos extrativistas ao crédito, por 
meio do uso de garantias de relacionamento entre o 
agente e o tomador do empréstimo; e promover uma 
produção florestal que esteja inserida nos ideais de 
sustentabilidade atualmente preconizados”.      
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2. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

 

O Acre conseguiu, ao longo da década de 1990, tornar-se referência 
nacional como modelo de desenvolvimento com sustentabilidade na 
Amazônia. Com a participação decisiva de organizações não 
governamentais, movimentos sociais e líderes como Chico Mendes 
garantiu-se a destinação de mais de 50% de território estadual para 
criação de Reservas Extrativistas e outras unidades de conservação.   

Nessas áreas a instalação de atividades produtivas baseadas na 
agricultura e pecuária é proibida por Lei. A única possibilidade de se gerar 
emprego e renda é através da atividade florestal. Ao estruturar essas 
unidades, ou seja, investir elevados recursos públicos em sua 
desapropriação e destinação como Reserva Extrativista, a União 
reconhecia a possibilidade concreta de a atividade extrativista contribuir 
para manutenção do ecossistema florestal.    

É nesse contexto que, em 1999, surge a Associação Andiroba com a 
missão institucional de: 

 

“Gerar emprego e renda com alternativas econômicas 
adaptadas à realidade do ecossistema florestal e da 
população acreana que nele habita”. 

 

A idéia original foi se unir ao esforço em superar um gargalo perigoso 
para a viabilização de uma produção florestal junto ao pequeno produtor 
extrativista: a oferta de recursos financeiros na forma de microcrédito.  

A relevância e o esforço realizado pela Andiroba, destinado a 
conceber uma carteira de microcrédito florestal foi rapidamente 
compreendido por várias organizações. Alguns prêmios são importantes 
citar como: finalista do Prêmio de Tecnologia Social da Fundação Banco 
do Brasil e o primeiro lugar brasileiro no Prêmio Internacional de 
Microfinanças, uma parceria entre o Grupo CitiBank e a ONU, ambos em 
2005. 

A principal meta do negócio da Andiroba é a oferta de recursos 
financeiros a uma clientela de 7.600 empreendedores segmentados em 
extratores de borracha (1.200); coletores de castanha (800); manejadores 
florestais (2.000); beneficiadores de produtos florestais (1.600) e 
vendedores de produtos florestais (2.000). Sendo que esses quantitativos 
referem-se à área inicial de atendimento, restrita aos 10 municípios 
localizados no Vale do Rio Acre, com acesso por via pavimentada.  
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O potencial de expansão dos clientes do microcrédito inclui um total 
de 3 municípios do Vale do Rio Purus (a serem atingidos após dois anos 
de operação); 2 municípios do Vale do Rio Envira (a serem atingidos após 
três anos de operação); e 7 municípios no Vale do Rio Juruá a serem 
atingidos após cinco anos de operação.  

O processo de expansão elevará o número de clientes atendidos a 
20.748 empreendedores realizando operações médias de R$ 400,00 e 
totalizando uma carteira orçada em R$ 8.299.200,00.  

A equipe técnica que compõe o setor de microcrédito florestal da 
Andiroba é composta por um gerente de microcrédito, por agentes de 
crédito e por agentes mobilizadores, além de uma equipe de técnicos que 
atuam em atividades meio.  

O impacto ambiental e social da proposta é impressionante. 
Apresenta-se como instrumento de inclusão social, de redução da pobreza 
e consolidação do desenvolvimento sustentável na Amazônia. Afinal, 
nossos clientes são populações tradicionais da Amazônia. Ou seja, são 
gerações após gerações de comunidades que, desde o final de século 
dezenove, vem mantendo uma relação produtiva com o recurso florestal.  

São mais de trezentos anos de ocupação produtiva da floresta que 
consolidou uma dupla dependência: os extrativistas sobrevivem do 
recurso florestal e a floresta sobrevive do extrativista. Afinal é o 
extrativismo, elevado tecnologicamente ao manejo florestal de uso 
múltiplo, a principal alternativa produtiva e, igualmente, principal barreira 
para impedir o avanço do desmatamento sobre a floresta. 

Essa clientela maneja um leque variado de produtos da floresta. A 
variedade de produtos é do tamanho da diversidade biológica da 
Amazônia. Estão incluídos nesse leque de produtos os pescados, a fauna 
silvestre, as resinas, as frutas, as gomas e assim por diante.  

Cada grupo, ou segmento produtivo, como esses se diversificam em 
várias espécies, animais e vegetais, com dinâmicas produtivas e 
realidades de mercado próprias, em uma cadeia infindável de 
possibilidades de empreender.  

Todas essas possibilidades produtivas podem se transformar em 
linhas de financiamento de curto, médio e longo prazos, formando a 
Carteira de Microcrédito Florestal da Andiroba, que tem duas prioridades:  

 

1. Permitir o acesso dos extrativistas ao crédito, por 
meio do uso de garantias de relacionamento entre o 
agente e o tomador do empréstimo; e 
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2. Promover uma produção florestal que esteja inserida 
nos ideais de sustentabilidade atualmente 
preconizados.  

 

Vislumbrando o futuro espera-se que em breve o microcrédito 
florestal da Andiroba esteja operando um volume superior a 8 milhões de 
reais, a uma taxa de juros que varia de 4% a.m, a 8% a.m, dependendo do 
fluxo de caixa e da rentabilidade de cada empreendimento e/ou da 
atividade financiado.  

Essas taxas de juros se tornam bastante atrativas, quando 
comparadas com os concorrentes principais que são os agiotas que 
chegam a trabalhar com taxas de juros mensais em torno de 18%. 

A política de concessão do microcrédito florestal a ser disponibilizado 
às comunidades extrativistas e para as famílias residentes na cidade, mas, 
que possuem atividades econômicas com base nos produtos florestais, 
consiste no crédito para capital de giro (varia de R$ 100,00 a R$ 1.000,00 
com prazo de pagamento entre 01 a 06 meses) e crédito para investimento 
(varia de R$ 200,00 a R$ 4.000,00 e prazo de pagamento de até 15 
meses). 

 Pelas características que o produto de microfinanças apresenta a 
venda acontece da seguinte maneira:  

 

a) Para os produtores localizados em área rural que inclui o 
segmento de Extratores de Borracha, Coletores de Castanha e 
Manejadores Florestais, a equipe de agentes de microcrédito da 
Andiroba deve utilizar as estruturas existentes nas associações ou 
nos sindicatos de trabalhadores rurais;  

b) Para os produtores localizados em área urbana, que inclui os 
segmentos de Beneficiadores de Produtos Florestais e Vendedores 
de Produtos Florestais, as operações contratadas em Rio Branco 
serão realizadas na sede da Andiroba; e 

c) Para os outros municípios, as liberações do financiamento devem 
ser realizadas nas instituições na qual a Andiroba mantém relação de 
parceria. 

 

 A estratégia de comunicação, também obedece a uma divisão 
geográfica considerando os diferentes segmentes que se pretende atingir. 
Dessa maneira, a estratégia para a área rural inclui:  

 

a) visita ás unidades produtivas;  
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b) palestras nas organizações de produtores; e 

c) programas de rádio.  

 

Para o segmento urbano a estratégia será:  

 

a) contato pessoal com o tomador realizado pelo agente de crédito; 

b) divulgação do microcrédito por meio de rádios comunitárias; e 

c) palestras e apresentações realizadas nos centros comunitários 
das igrejas e da prefeitura municipal. 

  

O plano de implementação prevê chegar a 2011 em condições de 
honrar todos os compromissos com os financiadores e conquistar uma 
autonomia financeira que permita à Andiroba investir os resultados na 
sustentabilidade da produção florestal comunitária do Acre.  

Analisado o fluxo do Demonstrativo de Resultado do microcrédito 
florestal é possível perceber que trata-se de um negócio, que logo nos 
primeiros meses começa a ter um saldo positivo tornando o 
empreendimento altamente rentável. 

 E quanto à gestão financeira tomando como referencia os últimos 
três anos verifica-se que a Andiroba cresce de maneira satisfatória nesse 
período, principalmente na gestão de 2004 a 2005, quando ocorreu a 
concretização das parcerias estabelecidas com o Governo do Estado do 
Acre e o Sebrae.  

Conseguiu-se capitalizar nesse período o relevante valor de 1.118 
operações de crédito realizadas e um montante de R$ 413.764,00, com 
valor médio de R$ 370,00 por operação de empréstimo, se configurando 
em uma curva de aprendizado única na realidade da Amazônia e do Acre. 
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3. INFORMAÇÕES RELEVANTES DA ORGANIZAÇÃO 

 

 

3.1. Quem Somos? 

 

 

A Associação Andiroba foi criada em 1999 e já em 2001 se  
qualificou como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, 
Oscip, pelo Ministério da Justiça, de acordo com o processo MD nº 
08000.018574/2001-35 amparado pela Lei nº 9.790.  

O jeito da entidade atuar com transparência, apuro técnico e 
sensibilidade social foi rapidamente introduzido no dia-dia da Andiroba 
pelos seus fundadores, profissionais com larga experiência na concepção, 
negociação e execução de projetos na esfera ambiental, florestal, de 
desenvolvimento comunitário e de geração de renda, sobretudo aquela 
destinada à inclusão social no Acre. 

A Andiroba, desde o início das suas operações assumiu dois 
desafios fundamentais:  

 

a) Promover alternativas econômicas adequadas à realidade florestal 
do Acre; e 

b) Operacionalizar um programa de microcrédito de acordo com os 
princípios de microfinanças e do Banco Grameen, ou seja, créditos 
rápidos, sem burocracias, financiamento adequado e que atenda às 
necessidades de um público excluído do sistema bancário oficial.  

 

A trajetória da Andiroba é animadora. Nesses sete anos de 
existência a entidade foi agraciada com algumas distinções que marcaram 
sua história. Em 2002 o Microcrédito para manejadores florestais da 
Andiroba concorreu e venceu licitação em âmbito nacional do “Programa 
Sebrae de apoio técnico e financeiro ao segmento de Microcrédito”.  

Posteriormente, em 2005, o microcrédito conseguiu ser finalista do 
Prêmio de Tecnologia Social, uma parceria entre a Fundação Banco do 
Brasil e Petrobras, com chancela da Unesco.  

Ainda em 2005, foi a vez do microcrédito florestal vencer o primeiro 
lugar brasileiro do Prêmio Internacional de Microfinanças, organizado pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Pnud, CitiBank e 
Accion.  
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Por fim, ainda em 2005, o microcrédito foi finalista nacional do 
Prêmio Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, igualmente organizado 
pelo Pnud e pelo Gabinete da Presidência da República.  

 

 

3.2. Razão da Nossa Existência 

 

 

Nossa missão institucional e razão pela qual a Andiroba foi criada 
sugere a possibilidade concreta de se gerar riqueza no Acre, por meio de 
uma economia que tem na floresta sua maior e mais importante referência. 
Essa Missão foi explicitada da seguinte forma: 

 

 

NOSSA MISSÃO 

Gerar emprego e renda com alternativas 

econômicas adaptadas à realidade do ecossistema 

florestal e da população acreana que nele habita. 

 

 

 

3.3. Onde Queremos Chegar? 

 

 

Para dar um passo importante em direção ao alcance da sua Missão, 
sobretudo no que se refere à promoção de alternativas econômicas 
adequadas à realidade florestal local, o objetivo da Andiroba é consolidar 
uma carteira de microcrédito no vale do Acre (cinco municípios), destinada 
ao financiamento de empreendedores florestais (clientes da Andiroba) 
distribuídos em cinco segmentos pré-selecionados: extratores de borracha, 
coletores de castanha, manejadores florestais, beneficiadores de produtos 
florestais e comerciantes de produtos florestais. 

O plano de expansão prevê levar a carteira de microcrédito florestal 
para as regiões do Vale do Purus (três novos municípios), para o Vale do 
Envira (dois novos municípios) e, finalmente para o Vale do Juruá (sete 
novos municípios), atendendo quase 100% dos municípios do Acre.  
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Essas ações contribuirão para solucionar um perigoso problema 
sócio-ambiental que se traduz na geração de renda e diminuição do 
desmatamento e das queimadas na região.  

Para isso, foi providencial concentrar esforços em duas vertentes:  

 

a) Busca da rentabilidade, sem se distrair dos componentes de 
desenvolvimento comunitário e apego ambiental - por meio de ações 
estratégicas que serão detalhadas nesse Plano de Negócios; e 

 

b) Acesso a recursos financeiros, disponíveis em instituições 
financeiras (como o BNDES), para ampliar a escala das operações, 
tanto em volume quanto em cobertura, sem se distrair da qualidade 
dos produtos e serviços ofertados.  

 

Nossa visão de futuro é: 

 

 

VISÃO DE FUTURO 

Ser considerada pelos nossos clientes e parceiros 

institucionais, como uma instituição sólida que 

concebe e opera carteira de microcrédito produtivo 

voltado para alternativas econômicas florestais e 

para quem habita e depende desse ecossistema 

florestal na Amazônia. 

 

 

 

3.4. Nossas Ações 

 

 

A parceria saudável e a experiência adquirida nesses anos fizeram 
com que a Andiroba seja pioneira no mercado do microcrédito no Acre. É a 
única a adotar uma metodologia microfinanceira e a atuar com 
procedimentos operacionais, similares aos adotados pelas principais 
instituições brasileiras. Essa metodologia possui comprovado sucesso 
nessa área, com produtos, processo e gestão de microfinanças adaptadas 
à necessidade local. 



                         Microcrédito Florestal na Amazônia: Plano de Negócios 

 

 22 

As atividades que a Andiroba realiza originam-se em um processo de 
consulta participativa junto às comunidades, por isso, o planejamento, a 
execução e acompanhamento das ações são consumados com a 
participação dos clientes. As comunidades demandam suas necessidades 
e os técnicos se esforçam para torná-las realidade. A troca de idéias 
fortalece um sistema envolvente e em constante processo de 
amadurecimento e inovação.  

Já em 2002 a entidade participou e venceu licitação pública nacional 
realizada pelo SEBRAE para estruturação de operadoras de microcrédito. 
Ao vencer essa concorrência a entidade conseguiu se estruturar melhor. 
Foi possível realizar a seleção, contratação e capacitação dos agentes de 
crédito, gerentes e dirigentes. 

No início de 2004 a Andiroba firmou convênio com o Governo do 
Estado para operar um microcrédito especial destinado a atender os 
clientes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – Peti. Optou-se 
inicialmente por atender somente a cidade de Rio Branco e um ano depois 
estava atuando em 10 novos municípios.  

Tecnicamente seria um programa de financiamento com contornos 
de um programa de inclusão social solidária e não inserido no universo das 
microfinanças puras, mas, academicismos à parte, o importante é que a 
entidade aplica uma tecnologia microfinanceira que envolve 
acompanhamento e cobrança. 

Já realizou até 2005 o equivalente a 1.118 operações de crédito 
emprestando um valor total de R$ 413.764,00, com valor médio dpor 
operação de R$ 370,00.  

Sempre com apoio de parceiros como o SEBRAE, Governo do 
Estado e do BNDES será possível começar 2008, com uma carteira de 
microcrédito em franca expansão no setor florestal.  

Entre as atividades de suporte, consideradas atividades meio, 
realizadas pela entidade merecem destaque algumas ações com impactos 
significativos na região. Um bom exemplo foi a implantação de programas 
de qualificação para pequenos produtores, por meio da realização de 
cursos como: gerenciamento rural, gestão ambiental, manejo florestal de 
uso múltiplo e operação de crédito. Também foi importante o envolvimento 
da Andiroba na elaboração dos Critérios de Certificação Florestal para o 
Acre.  

Essas atividades provocaram mudanças comportamentais e 
estruturais na unidade produtiva do extrativista, de tal forma que ele 
consegue visualizar, com maior clareza, os benefícios que a floresta pode 
lhe oferecer.  

Somente no ano de 2005 foram capacitados 400 produtores, 
distribuídos em 12 municípios do Acre, por meio de apoio obtido junto ao 
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Conselho Federal Gestor do Fundo de Direitos Difusos do Ministério da 
Justiça.   
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3.5. Experiência da Andiroba e parcerias já estabelecidas 

 

 

 

 

Nome da Organização Contribuição da Parceira Objetivos Estratégicos para a Andiroba 

 Sebrae – Serviço 

Brasileiro de Apoio as 

Micro e Pequenas 

Empresas. 

 

 

 

 

 

Secretaria Estadual de 

Planejamento e 

Desenvolvimento 

Sustentável do Acre – 

Seplands  

 

 

Prefeituras de 10 

municípios do Acre 

 

 

 

 

 

Sindicatos de 

trabalhadores rurais de 

10 municípios. 

 

 

 

 

CNPq. (Conselho 

Nacional de 

Desenvolvimento 

Científico e 

Tecnológico) 

Rede de Ong´s da 

Amazônia, GTA. 

Recursos financeiros, para  

formação da carteira de 

microcrédito e custos 

operacionais, Tecnologia, para 

apoio de software e controle das 

micro finanças e; Infra-estrutura 

destinado ao apoio de 

computadores, mobília e outros. 

  

Recursos financeiros – 

destinados ao pagamento de 

despesas operacionais e para a 

formação da carteira de 

microcrédito. 

 

 

Infra-estrutura – refere-se ao 

espaço físico para montar o 

escritório e a logística para 

realização dos eventos 

necessários para viabilizar o 

microcrédito 

 

Infra-estrutura – refere-se ao 

espaço físico para realizar as 

palestras e cursos na zona rural. 

Consultas de modo geral 

 

 

 

Projeto de desenvolvimento – 

refere-se ao apoio com recursos 

financeiros para executar 

atividades de suporte ao 

microcrédito (atividades meio)  

Tecnologia e informações 

 

Parceiro inicial do programa foi fundamental na 

formação de agentes de crédito, conselheiros, 

gestores e agentes comunitários;  

Fundamental na negociação com a Seplands. Ajudou 

na consolidação e expansão do programa de 

microcrédito. É um parceiro estratégico para ajudar 

na captação de recursos financeiros.  

 

 

Inclusão social, mais famílias atendidas com 

programas sociais e econômicos. Consolidação da 

experiência da Andiroba. 

Fornece aval para consolidar a parceria com o 

BNDES, é fundamental na captação de novos 

recursos. 

 

Melhoria dos serviços prestados e maior número de 

famílias beneficiadas; compõem o Comitê de Crédito. 

Os gestores municipais conhecem a realidade local, 

ajudam na articulação com os clientes da andiroba e 

proporcionam informações cadastrais dos programas 

sociais. 

 

Relação de confiança estabelecida entre a instituição 

e o público rural. 

Articulação das plenárias dos cursos. Os líderes 

sindicais são fundamentais para o trabalho de 

sensibilização e manutenção do programa nas 

comunidades florestais. 

 

As famílias extrativistas recebem conhecimento sobre 

novas alternativas econômicas. O projeto permitiu 

abrir um leque de atividades geradoras de renda para 

as famílias florestais. 

A parceria com a rede GTA possibilita manter 

relações com novos  investidores. O fluxo de 

informações é permanente; 

Novos conhecimentos tecnológicos são repassados às 

famílias extrativistas.  
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4. PRODUTO A SER OFERTADO 

 

 

O desafio maior ao qual se propôs a Andiroba é o de oferecer 
microcrédito a uma comunidade que tem na floresta sua base econômica. 
Isso significa que a entidade acredita que a inadimplência desse cliente, 
esquecido pela burocracia do crédito oficial, é mínima ou inexistente e, o 
mais importante para realidade acreana, que é possível se conceber uma 
carteira de microcrédito adequada à realidade do empreendimento 
florestal, com todas suas complexidades.  

O credito florestal que se irá disponibilizar para as comunidades 
extrativistas e para as famílias que moram na cidade, mas, que possuem 
atividades econômicas com base nos produtos florestais, são definidos 
segundo a política de crédito, a saber: 

 

 

4.1. Política de Concessão de Crédito 

 

 

As condições para a concessão do microcrédito produtivo orientado são: 

 

a) Crédito para capital de giro 

 

- Limites máximos e mínimos de valor e finalidade 

 

 Compra de matéria-prima, insumos, mercadorias, embalagens para 
preparar remédios de plantas medicinais, material para confecção de 
artesanatos com sementes florestais e outros. O primeiro empréstimo é de 
caráter educativo, de conhecimento mútuo entre a Andiroba e o cliente.  

 Os valores serão fixados em função do capital de giro. Não se 
atende 100% da necessidade na primeira operação. Nas operações 
seguintes poderá ser ampliado (empréstimos sucessivos e crescentes até 
o limite da necessidade de capital giro). Também deverá ser levado em 
conta o plano de aplicação do empréstimo. Os valores podem variar de R$ 
100,00 a R$ 1.000,00. 
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- Prazos: de 1 a 6 meses sem carência e as garantias podem ser aval 
solidário ou avalista. 

 

b) Crédito para investimento 

 

- Limites máximos e mínimos de valor e finalidade 

 

Compra de ferramentas, equipamentos, máquinas e pequenas 
reformas para ampliações no ponto de comércio, animais de pequeno 
porte, bombas d’água, construção de coberturas para despolpadeira de 
açaí e outros.  

O programa atenderá aos clientes com empréstimos para 
investimento fixo depois de duas operações com capital de giro, somente 
para os clientes com maior disciplina de crédito.  

Uma vez atestado que o empreendedor e o negócio alcançam níveis 
de confiança com melhoria constante de produtividade devido à ampliação 
do capital de giro, à progressividade no aumento das vendas e da 
rentabilidade, sobretudo, por meio do aumento da produção ou de maior 
disponibilidade de mercadoria para o cliente. 

Essas condições justificam a necessidade da ampliação da planta do 
empreendimento, através do valor agregado alcançado pelos ativos fixos, 
adicionais imprescindíveis para se atingir os objetivos do negócio. A porta 
de entrada para o investimento fixo é o empréstimo para capital de giro.  

OS valores podem variar de R$ 200,00 a R$ 4.000,00 

 

- Prazos: até 15 meses, com até 2 meses de carência, as garantias 
exigidas podem ser através do grupo solidário ou avalista ou garantia 
fidejussória do bem financiado. 

 

4.2. Características do Financiamento 

 

 

O primeiro empréstimo serve para estreitar a relação entre a 
Andiroba e o cliente. Não deve satisfazer a necessidade total do tomador 



                         Microcrédito Florestal na Amazônia: Plano de Negócios 

 

 27 

do crédito e sim uma parte. Nas operações seguintes poderá ser ampliado 
(empréstimos serão sucessivos e crescentes).  

O prazo de reembolso deve obedecer ao desenvolvimento da 
empresa e principalmente do ciclo produtivo. As prestações podem ser 
mensais, quinzenais ou semanais. 

O microcrédito oferecido pela Andiroba tem também o desafio de 
demonstrar seu diferencial frente ao sistema bancário formal e de crédito 
oficial. Esta distinção é reconhecida pelos clientes potenciais da Andiroba 
de forma gradual e tem, na sua essência, o conhecimento profundo da 
economia local, das necessidades dos microempreendedores florestais, na 
agilidade e na facilitação do acesso ao crédito para o pequeno 
empreendedor. 

O agente de crédito da Andiroba vai local de trabalho do tomador, 
assessora no desenho de produtos financeiros adequados e reduz as 
exigências burocráticas, em relação às praticadas no sistema oficial e que 
afasta o cliente.  

Não haverá exigência de garantias reais e sim a criação de garantias 
baseadas no relacionamento, no convívio, na confiança, no 
comprometimento com o desenvolvimento dos dois lados (cliente e 
instituição), formas de atuar que as instituições oficiais ainda não 
conseguiram construir. 

Um exemplo de flexibilização na formação do produto de crédito é a 
definição do número de parcelas, sempre de acordo com o cronograma de 
sua atividade.  

Estas condicionantes são avaliadas tendo em vista as épocas do ano 
e dependendo da atividade florestal que se pretende realizar. Isto é, na 
ocorrência da safra de algum produto, que pode acontecer durante o verão 
ou inverno amazônico, o tomador do crédito busca atender uma demanda 
imediata, para viabilizar uma atividade produtiva, ou para compor capital 
de giro, ou, ainda, para iniciar um novo negócio.  

Finalmente um aspecto importantíssimo e que interfere na tomada de 
decisão em contrair o crédito é a confiança (relacionamento) entre o 
tomador do empréstimo e o agente de crédito que representa a entidade. 

 

 

4.3. Impacto social e ambiental do microcrédito florestal 

 

A opção pelo microcrédito florestal se apresenta como instrumento 
de inclusão social, de redução da pobreza e consolidação do 
desenvolvimento sustentável na Amazônia.  
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Trata-se de um produto com características peculiares, que não é 
ofertado por nenhuma outra instituição financeira, que opera segundo as 
regras locais, e, por hora, um nicho de mercado não explorado e que não 
atrai o sistema oficial. 

Trata-se da possibilidade de trazer para a formalidade e inclusão 
social um contingente de 20.748 famílias empreendedoras, ou mais de 
100.000 pessoas, que atualmente não possuem qualquer perspectiva de 
crescimento de renda.  

Serão novos cidadãos que finalmente, ao saírem do isolamento, 
farão parte do universo estatístico da região e assim conseguirão fazer 
com que suas demandas apareçam para as autoridades e instituições 
públicas. Proporcionar cidadania ao extrativista por meio do microcrédito é 
uma possibilidade real que a Andiroba está experimentando com apoio de 
seus parceiros.   

 Para a Andiroba, por sua vez, trata-se da possibilidade de 
consolidar uma ação pública não estatal, com forte e intrínseco vínculo 
social na região. Ser uma instituição pioneira no ramo das microfinanças 
para o setor florestal é um desafio permanente. Esta experiência servirá 
para, junto ao poder público, interferir e sugerir políticas públicas 
coerentes para uma Amazônia sustentável.   

Para o meio ambiente, por fim, trata-se da possibilidade de contribuir 
para garantir a manutenção do maior e mais importante ecossistema 
florestal existente no planeta e, consequentemente, garantir a vazão e 
qualidade da água que flui no imenso manancial hidrográfico aí existente.  

Se o extrativista consegue alavancar seu negócio florestal com ajuda 
do microcrédito, certamente, ele não vai querer substituir a cobertura 
florestal por outra atividade qualquer que implique na retirada desta 
cobertura. Assim, quanto mais atividades florestais forem viabilizadas, 
maior será a probabilidade de se manter a floresta em pé. 
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5. MERCADO 

 

 

5.1. Mercado Nacional 

 

 

No Brasil, pesquisa do IBGE sobre o retrato da economia informal 
brasileira identificou que 67% das pessoas ocupadas são trabalhadores 
denominados “por conta própria”, 12% são empregadores, 10%  
empregados sem carteira assinada, 7% trabalhadores com carteira 
assinada e 4% não são remunerados. 

Cerca de 70% da população está excluída do sistema bancário. Em 
termos de acesso ao crédito esta estimativa chega a 85% da população. 
Os excluídos do sistema financeiro formal obtêm financiamentos através 
de autofinanciamento, de agiotas, de fornecedores e de empréstimos de 
familiares ou amigos.  

Segundo a Pnad (1999) do IBGE, 62,7% utilizam os lucros de seus 
negócios como forma de financiamento, 4,8% conseguem empréstimos 
bancários, 8,3% obtém outros tipos de empréstimos e 24,1% outras formas 
de financiamento. 

 

 

5.2. Perfil da oferta local de crédito 

 

 

Nos municípios acreanos visitados na pesquisa de mercado 
realizada pela Andiroba, os microempreendedores se financiam através de 
agiotas que cobram taxas de até 18% ao mês. Eles têm uma relação 
pessoal, de confiança mútua, constante interação e oferta rápida de 
financiamento. Mas não têm oferta permanente de capital, muitos têm que 
entrar numa fila, no caso de valores pequenos. Os agiotas preferem 
emprestar valores maiores porque rendem mais. 

Atualmente os bancos privados têm concentrado seu foco em 
empréstimos para o segmento industrial e agro-industrial, de médios e 
grandes clientes. Os Bancos públicos oferecem empréstimos para 
habitação, empréstimos para a agricultura e agroindústria. Já o crédito 
comercial e pessoal é atendido por instituições não bancárias e 
fornecedores. 



                         Microcrédito Florestal na Amazônia: Plano de Negócios 

 

 30 

O mercado de microcrédito no Acre é bastante tímido e a Andiroba é 
praticamente a única empresa a atuar neste segmento. 

Do lado do financiamento para microempresas o crédito é operado 
por Bancos estatais, repassadores de recursos dos Fundos 
Constitucionais como o FNE, FNO, FCO e recursos do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador – FAT, do Pronaf, entre outros. Essas Instituições 
obedecem a normas e procedimentos organizacionais que impedem que 
as linhas de financiamento cheguem até o cliente no momento certo, no 
valor adequado, com garantias e condições de acordo com a realidade do 
microempreendedor. 

Os Bancos oficiais, como é o caso do Banco do Brasil em Rio 
Branco, dispõe de algumas linhas de crédito para o setor informal, mas faz 
algum tempo que os empréstimos estão suspensos por uma decisão da 
Gerência, devido à elevada inadimplência observada nesse seguimento.  

O Banco da Amazônia - Basa, por sua vez, apresenta linhas 
destinadas às  microempresas oriundas do programa Brasil Empreendedor 
com recursos do FNO, FAT, são elas: Promicro e Amazônia Fácil. Exige-
se uma capacitação anterior ao crédito, um Plano de Negócios e avalista, 
podem financiar capital de giro e investimento fixo.  

Em Rio Branco, após visita aos bancos privados como : Itaú, Real, 
Bradesco e HSBC, constatou-se que eles também têm sua fatia de 
mercado no setor microempresarial. Essas instituições operam linhas de 
financiamento, em sua maioria, com valores acima de cinco mil reais 
destinados à empreendimentos urbanos, o que limita a participação do 
segmento que a Andiroba está demarcando para atender.  

Ainda, existem as exigências com relação à documentação, abertura 
de contas, cobranças de taxas e tarifas, que assustam os clientes.  

Outras razões apontadas para o não enquadramento do cliente da 
Andiroba, dizem respeito à dificuldade desse cliente para apresentar:  

 

a) Garantias (patrimoniais ou não);  

b) Documentos (de toda e qualquer natureza); e 

c) Capacidade de endividamento.  

 

Na área rural não é muito diferente. Somente instituições públicas 
operam nesse segmento. Bancos oficiais, como Basa, Banco do Brasil e 
Caixa Econômica ofertam programas e linhas de crédito para uma 
produção rural que tem como atividade principal a agricultura e a pecuária 
bovina.  
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Da mesma maneira, as linhas de financiamento operadas são acima 
de 5 mil reais. Consequentemente o segmento rural que vive, depende e 
pratica atividades econômicas baseadas no manejo de recursos florestais, 
público prioritário para Andiroba, não está sendo atendido. 
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5.3. Perfil da Concorrência - Empresas que estão atuando no 
Mercado Local 

 

 

 

Nome da Organização Principais características  Pontos fortes Pontos fracos 

Bancos tradicionais (Banco 

do Brasil, Basa, Bradesco e 

Caixa Econômica). 

 

 

 

 

Micro Financeiras 

 

 

 

 

 

Cooperativas 

 

 

Agiotas em geral 

 

 

- Presentes em todos os 

municípios; 

- Geram dividendos para 

seus acionistas; 

 

 

 

- Operam com recursos 

próprios; 

- Geram dividendos para 

seus proprietários; 

- Não tem preocupação com 

a finalidade do crédito; 

Tem fins sociais 

 

 

- trabalha na 

clandestinidade; 

- juros elevadíssimos; 

liberação do crédito com 

garantia real. 

- Marca consolidada; 

- Boa infraestrutura; 

- Recursos financeiros e 

humano; 

- Tecnologia; 

- Capacidade de suportar mais 

riscos.  

- recursos financeiros; 

- rapidez na liberação do 

crédito; 

 

 

 

- Possuem um bom 

relacionamento com o 

tomador de crédito; 

- Rapidez na liberação; 

- Atendimento a qualquer 

hora e em qualquer lugar 

 

 

- Excesso de burocracia; 

- Demora na liberação do 

crédito; 

- Linhas de créditos não 

compatíveis com as 

necessidades do tomador 

(potencial da Andiroba). 

- juros altos; 

- nicho restrito de mercado; 

 

 

 

 

- Ineficiência de gestão; 

- Volume de recurso 

limitado; 

- Risco de ameaça física aos 

clientes devedores 

- Juros Altíssimos 

 

 

 

 

5.4. Nosso Diferencial 

 
 
 
O ambiente favorável do mercado local faz com que a Andiroba 

possa ofertar um programa de microcrédito florestal que venha ao 
encontro de uma elevada demanda, até então reprimida, existente junto às 
comunidades que habitam o interior da floresta. Com relação ao segmento 
bancário, afora as quantias operadas e as mesmas restrições 
complementares citadas anteriormente para a população urbana, 
adicionam-se outras razões que impossibilita o cliente da Andiroba se 
enquadrar como clientela do sistema oficial, quais sejam:  

 

a) Problemas de locomoção até os centros urbanos;  

b) Difícil interlocução com os funcionários das agências bancárias; e 
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c) Intimidação com o ambiente climatizado e confortável das 
agências. 

  

O diferencial da Andiroba nesse caso é impressionante e claramente 
identificável. As garantias são oriundas do relacionamento do agente de 
crédito com o empreendedor. Ao trocar as “garantias burocráticas” pelas 
“garantias de relacionamento” a Andiroba promove, quase que 
automaticamente, uma outra profunda transformação fundamental para 
com o cliente: leva o produto para a casa do cliente, agora é o banco 
que vai até o cliente e não o contrário.  

Afinal trata-se de um grupo de empreendedores sujeitos a um grave 
paradoxo: precisam dos recursos financeiros, mas devido ao histórico e 
cultural sistema de aviamento para o extrativismo da borracha que os 
escravizava, acostumaram a desconfiar do crédito.  

Ainda, há os conhecidos créditos de risco zero, que operam com 
taxas de juros inferiores às praticadas pela Andiroba. São aquelas 
instituições financeiras que ofertam empréstimos, nesse caso nem sempre 
produtivo, para o segmento de funcionários públicos, pensionistas e 
aposentados.  

São empréstimos com risco de inadimplência zero, pois seu 
pagamento ou reembolso é consignado em folha de pagamento. Isto é o 
pagamento da parcela é descontado mensalmente do tomador do 
empréstimo na fonte, na folha de pagamento do órgão público 
responsável.  

Esse tipo de concorrente, que pratica taxas de juros bem mais 
tentadoras que a Andiroba, não atua com o segmento autônomo e, na 
maioria das vezes, sem qualquer tipo de vínculo empregatício, que são a 
clientela da Andiroba. 

 

 

5.5. Demanda local por crédito 

 
 
Observa-se que as atividades econômicas do segmento 

microempresarial são heterogêneas e requerem diversos tipos de apoio. 
Os serviços financeiros e os não financeiros (como apoio à produção e 
comercialização) são críticos para o desenvolvimento das microempresas.  

O público que demanda este tipo de serviço são famílias de 
comunidades extrativistas florestais do Acre, denominadas de 
manejadores florestais. Há estimativas de que este segmento ultrapasse a 
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casa das 30.000 mil famílias, nas quais o homem geralmente é o chefe, no 
entanto, as decisões da família são tomadas em conjunto com a mulher, 
embora, ele tenha a decisão final.  

Parte da clientela da Andiroba são pessoas que buscaram 
informações sobre o crédito nas suas organizações de representação 
como: sindicados, cooperativas e associações. Outros, com os vizinhos 
que já tomaram crédito e uma minoria na própria Andiroba. Por isso o 
principal canal de divulgação do crédito são as palestras realizadas nas 
próprias comunidades. 

Mas, afinal, que clientela é essa? Quem são os potenciais usuários 
do Microcrédito? Quais são as características básicas de suas atividades? 
É notório que as atividades produtivas do segmento microempresarial são, 
geralmente, heterogêneas e requerem diversos tipos de apoio, tanto 
financeiros, quanto não financeiros, tais como assistência na produção e 
na comercialização.  

Por sinal, esse apoio técnico não financeiro são críticos para a 
sobrevivência desses empreendimentos. De uma maneira geral, os 
clientes da Andiroba possuem características como: 

 

1. Os proprietários dispõem de um mínimo de capital 
fixo, utilizam poucos trabalhadores, às vezes familiares e 
às vezes assalariados não registrados e  participam 
diretamente da produção, mas, não são caracterizados 
como assalariados; 

2. Não existe uma completa divisão de trabalho e o 
proprietário do negócio participa na produção ao mesmo 
tempo como patrão e como empregado; 

3. Dispõem de instalações com aparência pouco sólida 
e semipermanentes; 

4. Não participam no sistema de crédito formal e 
mantêm uma relação mínima com as instituições 
financeiras; 

5. Dirige e mantém a sua atividade em função do fluxo 
de renda e do lucro gerado; 

6. A situação financeira do negócio está fortemente 
vinculada à situação financeira da família, ou seja, não 
há uma separação clara entre as finanças do negócio e 
da família; e 

7. A capacitação é obtida, em grande parte, através da 
experiência e do conhecimento. 
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5.6. Área de abrangência 

 

 

A Andiroba pretende implementar seu programa de microcrédito 
junto aos empreendimentos que utilizam como matéria-prima ou produtos 
os bens ou serviços oriundos do manejo florestal de uso múltiplo. Esses 
empreendimentos estão localizados geograficamente em área urbana e 
rural.  

No caso das áreas rurais somente acessarão o microcrédito os 
produtores que se encontram em situações de total ausência de conflitos 
fundiários.  

Isto é, os produtores deverão estar assentados em áreas 
regularizadas pelo sistema oficial de Cadastro de Terras. Em sua maioria 
são extrativistas residentes em Reservas Extrativistas (que são unidades 
de conservação regularizadas pelo Ibama), Projetos de Assentamentos 
Agroextrativistas e Projetos de Assentamentos Dirigido (que são áreas 
inseridas no programa nacional de reforma agrária, gerido pelo Incra).  

Essas áreas estão todas localizadas no Acre, sobretudo na região do 
Vale do Rio Acre. Um contingente de 7.600 produtores serão atendidos 
durante primeiro ano de operação do microcrédito conforme os segmentos 
descritos mais adiante. 

 

 

5.7. Processo de expansão 

 

 

Após dois anos de operação: 

 

Inclusão dos municípios de Bujari, Sena Madureira e Manoel Urbano, 
localizados no Vale do Rio Purus, o que elevará o público atendido pela 
Andiroba em 40%, totalizando ao final do segundo ano um contingente de 
10.640 empreendedores envolvidos com o microcrédito florestal da 
Andiroba e uma carteira total orçada em R$ 4.256.000,00. 
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Após três anos de operação: 

 

Inclusão dos municípios de Feijó e Tarauacá, localizados no Vale do 
Rio Envira, o que elevará o público atendido pela Andiroba em 30%, 
totalizando ao final do terceiro ano um contingente de 13.832 
empreendedores envolvidos com o microcrédito florestal da Andiroba e 
uma carteira total orçada em R$ 5.532.800,00. 

 

Após cinco anos de operação:  

 

Inclusão dos municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alvez, Mâncio 
Lima, Porto Valter, Vila Thaumaturgo, Jordão e Santa Rosa, localizados no 
Vale do Rio Juruá, o que elevará substancialmente o público atendido pela 
Andiroba em 50%, totalizando ao final do quinto ano um contingente de 
20.748 empreendedores envolvidos com o microcrédito florestal e uma 
carteira total orçada em R$ 8.299.000,00. 

 

 

5.8. Mas quem são nossos clientes (Segmentação do público alvo)  

 

 

A descoberta da ausência do sistema financeiro nas áreas e regiões 
acima mencionadas, foi crucial na determinação dos 5 segmentos de 
mercado que a Andiroba deverá alcançar, classificados da seguinte 
maneira:  

 
 

Segmentação do Público 

Extratores 

de Borracha 

Coletores 

de Castanha  

Manejadores 

Florestais  

Beneficiadores de 

Produtos Florestais 

Vendedores de 

Produtos Florestais 

 

 
Esses segmentos diferenciam-se na medida em que requerem 

produtos de microcrédito específicos, com condições de carteira de 
financiamento igualmente diferenciados. Cada segmento estará sujeito a 
um período de carência, fluxo de caixa, volume de crédito, tempo de 
pagamento, risco, rentabilidade e, o mais importante, taxa de juros 
específicas.  
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A título de exemplo, o segmento dos extratores de borracha, dado 
sua pouca rentabilidade, estão no nível inferior de taxa de jurus com 4% 
a.m. enquanto os coletores de castanha, devido sua alta rentabilidade, 
encontram-se no nível superior de 8% a.m.  

 
Maiores esclarecimentos encontram-se no item notas explicativas 

sobre as premissas utilizadas no fluxo de caixa. 
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5.9. Avaliação do mercado potencial 

 

 

 

Segmentação do  

Publico alvo 

Quantificação do público alvo em cada 

segmento 

Estimativa do tamanho total do 

mercado a ser capturado 

Localização geográfica: 10 

municípios do Estado do Acre 

 

Tipo de público 

 Extratores de borracha 

 Coletores de castanha 

 Manejadores florestais 

 Beneficiadores de produtos 

florestais 

 Vendedores de produtos 

florestais 

  

Premissas 
Fornecer crédito aos 

empreendedores florestais. 

 

 

 

 

 

Participação da Andiroba  

7.600 famílias, equivalente a 

25% do mercado potencial. 
 

Extratores de borracha 

Total  30 mil famílias 

Entorno  2 mil famílias 

Beneficiadas 1.200 famílias 

 

Coletores de borracha 

Total  4 mil famílias, 

vale do Acre  

Beneficiadas 800 famílias 

 

Manejadores florestais 

Total  30 mil famílias 

Beneficiadas 1.200 famílias 

 

Beneficiadores de produtos florestais 

Total  8 mil famílias no 

vale do Acre 

Beneficiadas 2.000 famílias 

 

Vendedores de produtos florestais 

Total  2.400 famílias 

Beneficiadas 1.600 famílias 

Premissas: Das 30.000 famílias, 7.600  

teriam interesse ao crédito 

 

(1.200 famílias) 

 

(800 famílias) 

 

(1.200 famílias) 

 

(1.600 famílias) 

 

(2.000 famílias) 

 

Total de famílias atendidas: 7.600 

famílias 

 

Premissa 
Números estimados com base no 

levantamento sócio-econômico do 

Governo do Estado do Acre, 

Sebrae, Pesquisa de Campo da 

Andiroba, Funtac e Rodrigues 

(2004). 

 

Mercado potencial total: 

30.000 famílias. 
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5.10. Análises do negócio 

 

Ambiente interno                                                                   Ambiente externo 

Equipe 

- Formada por uma gerência 

com experiência no setor de 

microcrédito e conhecedor da 

realidade local; 

- Conta com apoio de 

instituições governamentais 

parceiras; 

- Apoio de agentes de 

microcrédito treinados e 

capacitados para operar 

imediatamente uma carteira de 

microcrédito regional. 

- O agente de crédito é o 

principal agente de 

relacionamento com o cliente. 

Eles trabalham diretamente nas 

comunidades, nos mercados, 

locais de trabalho do cliente, 

para superar as barreiras que os 

impedem de chegar ao sistema 

financeiro formal. 

                                                  Concorrência 

- Instituições bancarias, que operam o sistema 

oficial de crédito possuem atualmente barreiras 

intransponíveis ao acesso de nossos clientes, por 

isso, não atingem nosso segmento de mercado, de 

acordo com o explicado no item IV sobre mercado; 

As instituições microfinanceiras estabelecidas no 

Acre possuem pouca atuação na área rural e 

nenhuma atuação na área florestal, portanto, como 

nosso cliente habita e sobrevive no interior da 

floresta e conhece a Andiroba há bastante tempo, 

nós somos sua única opção para obtenção de 

recursos financeiros para investimentos; As 

cooperativas dos trabalhadores rurais são voltadas 

ao transporte e armazenamento da produção, não 

atuando com a oferta de recursos financeiros 

segundo sistema de crédito, portanto, não atendem 

ao público segmentado pela Andiroba. Os agiotas 

acreanos são todos conhecidos e atuam unicamente 

na área urbana junto a um público cativo de classe 

média e funcionários públicos, os clientes da 

Andiroba não fazem parte desse grupo. Esse 

raciocínio também é válido para as operações de 

crédito consignado em folha de pagamento. 

  

Produto 

- Produto inovador para esse 

segmento; 

- Fácil de ser acessado pelo 

tomador do crédito; Exigências 

burocráticas mínimas; 

Exigências de garantias 

solidárias e individuais de fácil 

cumprim. 

- Produto atrativo para o setor 

gover. o que permite realizar 

eventuais parcerias; 

- Gera receitas para a 

população florestal e de baixa 

renda e suas famílias. 

                                                         Demanda 

- Mercado potencial em expansão; Demanda 

reprimida e crescente; 

- Segmentação bem definida;  Os tomadores do 

microcrédito estão dispostos a pagar uma taxa de 

juros estabelecida pela Andiroba; 

- O tomador tem um compromisso moral com a 

dívida contraída (a experiência da Andiroba com o 

microcrédito demonstra que a inadimplência pode 

ser mantida em níveis controlados). 
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6. MARKETING  

 

O microcrédito florestal da Andiroba tem três pilares fundamentais: 
canais de distribuição, taxas de juros e comunicação. O conjunto destas 
políticas de penetração do produto deve ser capaz de atingir os cincos 
segmentos definidos anteriormente. A seguir, uma caracterização em  
separado dessa clientela é apresentada. 

 

6.1. Extratores de Borracha (Segmento 1)  

 

Este segmento é representado pelos extratores de borracha (espécie 
vegetal com nome científico de Hevea brasiliensis), são os tradicionais 
seringueiros, que vivem, em sua maioria, nas Reservas Extrativistas (um 
tipo de unidade de conservação gerida pelo Ibama e concebida pelo líder 
sindical Chico Mendes), localizadas no município de Xapuri.  

As unidades de produção desse segmento, denominadas de 
colocação de seringa, possuem em média 300 hectares e possibilitam 
auferir uma renda média mensal de R$ 300,00. Segundo informações da 
Fundação de Tecnologia do Estado do Acre – Funtac, no último 
levantamento socioeconômico realizado em 2004, existem 30 mil famílias 
de seringueiros no Acre e 2.000 famílias em um ráio de 25 km, 
considerada área de influência da Usina de Preservativos Masculinos, em 
processo de construção no município de Xapuri.  

Nesse primeiro momento o programa de microcrédito florestal da 
Andiroba irá beneficiar 1.200 famílias, já cadastradas no programa de 
fornecimento de matéria-prima para a fábrica de camisinhas de Xapuri. 
Esse percentual representa 4% do segmento no Acre e 60% do mesmo 
segmento considerando apenas os produtores residentes na área de 
influência da fábrica de camisinhas.  

 

6.2. Coletores de castanha (Segmento 2)  

 

São produtores que praticam a atividade de coleta de ouriços de 
castanha (espécie vegetal com nome científico de Bertholetia excelsa), 
possuem características semelhantes ao do Segmento 1. Essa atividade é 
sazonal e dura quatro meses no período do inverno amazônico (que vai de 
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dezembro a março). É considerada uma atividade bastante rentável, uma 
vez que o coletor de castanha chega a ganhar em média R$ 15.000,00 por 
safra.  

Levantamentos realizados pela Funtac, em 2004, apontam que a 
castanheira é uma espécie endêmica com ocorrência somente na Região 
do Vale do Rio Acre, onde existem 4.000 famílias que se dedicam a coleta 
de castanha, distribuídas nos municípios de Capixaba, Xapuri, 
Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil.  

Desse total, serão contempladas pela Andiroba 800 famílias, o que 
representa uma captação de 20% do total deste segmento. Essas famílias, 
também estão cadastradas nas cooperativas de produtores 
agroextrativistas dos municípios de Brasiléia e Xapuri e são responsáveis 
pelo abastecimento de matéria prima paras ambas agroindústrias. 

 

6.3. Manejadores Florestais (Segmento 3)  

 

Fazem parte deste segmento os manejadores florestais que se 
qualificaram para ir além do binômio produtivo da borracha e castanha. 
Estão localizados, igualmente em Reservas Extrativistas e projetos de 
assentamento agroextrativista.  

Desenvolvem atividades produtivas variadas, com elevado grau de 
planejamento e envolvimento de mão-de-obra. Os manejadores envolvem-
se em sua maioria com as seguintes atividades produtivas: 

 

a) Coleta de sementes florestais - um mercado com 
elevadas taxas de crescimento anuais; 

b) Confecção de artesanato - também considerado um 
mercado de elevado potencial, sobretudo os que ofertam 
matéria-prima para bio-bijouterias; 

c) Manejo de animais silvestres - no qual o queixada, 
considerado o javali brasileiro, e a paca, considerada uma 
das carnes mais nobres da fauna nativa nacional, 
despontam como de elevado potencial;  

d) Extração de resinas e óleos - no qual o óleo de copaíba 
surge como promissor no emprego como fitoterápico; e 

e) Manejo de frutas tropicais - no qual a coleta de açaí, 
buriti, patauá e abacaba, surgem como de elevado 
potencial de mercado.  
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Nesse segmento serão inicialmente atendidas 2.000 famílias, sendo 
que a participação da Andiroba nesse seguimento representa 6,7% do 
total de produtores que praticam essa atividade.  

 

 

6.4. Beneficiadores de Produtos Florestais (Segmento 4)  

 

 

São aqueles empreendedores que atuam no beneficiamento de 
produtos florestais tais como: despolpamento de frutas tropicais (açaí, 
patuá, bacaba e buriti); fabricação de cortinas, peças de decoração e 
utensílios domésticos; confecção de doces, compotas e outros. 

Essa população está localizada geralmente na área urbana dos 
municípios, sobretudo da capital Rio Branco, que se caracteriza como o 
que possui maior número de empreendimentos de essa natureza.  

Uma característica marcante desse segmento é que apresentam um 
nível de escolaridade mais avançado que os segmentos 1, 2 e 3. O 
programa de microcrédito da Andiroba está desenhado para beneficiar, 
neste primeiro momento, 1.600 famílias, o que representa 25% do universo 
de 8.000 famílias que praticam essa atividade, de acordo com os 
levantamentos do Sebrae/Acre realizados em 2002 e da pesquisa de 
campo realizada pela equipe técnica da Andiroba em 2005.  

 

 

6.5. Vendedores de produtos florestais (Segmento 5)  

 

 

Este segmento esta representado pelos vendedores de produtos 
florestais tais como: supermercados, mercadinhos, lojinhas informais, 
vendedores de artesanatos, vendedores de sementes florestais semi-
beneficiadas ou beneficiadas, vendedores de frutas nativas, de ervas 
nativas, de doces e compotas e outros.  

Também estão localizados na área urbana dos municípios. São 
artesões e comerciantes, que tem como matéria prima principal algum 
produto oriundo da floresta. São responsáveis pela transformação do 
produto florestal em bens de consumo. Para este segmento, planeja-se 
atender 2.000 famílias, o que representa 67% de um total de 2.400 
famílias, de acordo com dados da pesquisa de campo realizada pela 
equipe técnica da Andiroba em 2005. 
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6.6. Canais de distribuição 

 

 

O canal de distribuição foi desenhado em função dos cincos 
segmentos definidos como mercado de atuação da Andiroba. 

 

 

6.7. Estratégia de distribuição do produto 

 

Pelas características que o produto microcrédito apresenta, a 
estratégia de distribuição é a venda direta, que será realizada da seguinte 
maneira: 

1. Para os produtores localizados em área rural que inclui o segmento de 
Extratores de Borracha, Coletores de Castanha e Manejadores Florestais: 

 

A equipe de agentes de microcrédito da Andiroba deve utilizar 
as estruturas existentes nas associações ou nos sindicatos 
de trabalhadores rurais. Deve-se estabelecer um cronograma 
mensal de liberações das operações contratadas, indicando o 
local e hora das liberações. 

 

2. Para os produtores localizados em área urbana, que inclui os 
segmentos de Beneficiadores de Produtos Florestais e Vendedores de 
Produtos Florestais: 

 

As operações contratadas em Rio Branco serão realizadas na 
sede da Andiroba e, para os outros municípios, as liberações 
do financiamento devem ser realizadas nas instituições na 
qual a Andiroba mantém relação de parceria. 

 

6.8. Política de Preço  

 

No caso do produto microcrédito, ou oferta de serviço de 
financiamento, o diferencial de preço significa diferencial na taxa de juros 
praticada nas operações de crédito. Assim, o crédito será mais atrativo 
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quanto menor for a taxa de juros praticada nas operações. Da mesma 
forma que uma taxa considerada elevada afastará a clientela. 

Em uma situação de mercado praticamente livre de concorrência 
direta, como demonstrado no estudo do mercado no item anterior, e com 
uma concorrência indireta tímida, a Andiroba deverá praticar uma taxa de 
remuneração do capital emprestado que: 

 

1. Esteja adequada à realidade do fluxo de caixa dos 
empreendimentos objeto de financiamento segundo seu 
comportamento e produtividades biológicas; 

2. Permita ao tomador do empréstimo honrar seus 
compromissos com a própria atividade sem ter que 
recorrer a familiares ou outros procedimentos para 
pagamento de parcelas;  

3. Permita à Andiroba custear os serviços de 
convencimento e sensibilização do cliente, 
processamento administrativo dos projetos, taxas 
bancárias, obrigações contratuais e operacionalização 
da carteira de crédito; e 

4. Por último, mas não menos importante, que possibilite à 
Andiroba auferir lucros proporcionais à demanda por 
novas operações e ampliação do número de famílias 
beneficiárias de sua ações. 

 

6.9. Taxa de juros a ser praticada ao mês 

  

Segundo os levantamentos realizados pela Andiroba e a experiência 
adquirida após a concretização de mais de 1.200 operações, uma taxa de 
juros apropriada a ser aplicada sobre o total do financiamento, deve ser: 

   

NO MÍNIMO EQUIVALENTE A 4% a.m. 

  NO MÁXIMO EQUIVALENTE A 8% a.m. 

 

A composição da taxa de juros mensal, envolve os seguintes 
elementos:  
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a) Taxa de risco cobrado pelo BNDES, ou outro investidor, 
sobre o empréstimo da carteira; 

b) Taxa de juros a longo prazo (TJLP); 

c) Taxas de abertura da conta; 

d) Taxa de inadimplência;  

e) Taxa para cobrir custos operacionais; e 

f) Taxa de remuneração do capital emprestado. 

 

6.10. Estratégia de Comunicação  

 

Para área rural: 

Essa clientela, apresenta característica semelhantes: a infra-
estrutura de comunicação ainda não chegou nas comunidades rurais, 
existe apenas uma emissora que faz cobertura em todo Acre. Sendo assim 
a Andiroba irá utilizar a seguinte tática de comunicação para chegar até 
esses três segmentos: 

 

1. Visita às unidades produtivas:  

 

Uma equipe de agentes de crédito deverá estar 
preparada para realizar visitas nas unidades 
produtivas dos empreendedores florestais com o 
intuito de divulgar o programa de microcrédito. As 
visitas são importantes tanto para o agente de 
crédito quanto para o tomador do crédito, afinal, a 
partir desse momento, estabelece-se uma relação 
de confiança entre as partes. 

 

2. Palestras nas organizações de base: 

 

As palestras de divulgação do programa serão 
realizadas periodicamente nas associações e 
sindicatos dos trabalhadores rurais. O agente de 
crédito deve preparar os encontros juntamente com 
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os representantes das comunidades. Nesses 
encontros, o agende de crédito expõe todo o 
processo necessário para a liberação do crédito. 

 

3.    Programa de rádio:  

 

Aproveitando que a emissora pública “Difusora 
Acreana” tem inserção em todas as comunidades, a 
Andiroba deve procurar manter uma relação de 
parceria com a referida emissora, através desse 
mecanismo, o microcrédito da Andiroba vai poder 
ser ouvido por todos os segmentos. A comunicação 
pelo rádio deve ser realizada da seguinte maneira: 

 

i. Nos horários das mensagens, que acontece 
pelo período da manhã, ao médio dia e ao 
final da tarde, estes horários são favoritos 
para a clientela que se pretende beneficiar. 
Este espaço deve ser aproveitado para 
divulgar atributos do programa; 

ii. Estabelecer um horário no rádio, de 
preferência pela parte da manhã (05:30) para 
explicar com mais detalhes o processo de 
liberação do microcrédito.     

 

Para área urbana: 

 

Devido sua localização de fácil acesso esse tipo de empreendimento 
tomará conhecimento do microcrédito a partir de três táticas principais de 
comunicação: 

 

4. Contato pessoal realizado pelo agente de crédito: 

 

A equipe de agentes de crédito da Andiroba será 
responsável pela elaboração de materiais didáticos 
explicativos sobre o programa de microcrédito 
florestal, para ser distribuídos por ocasião das 
visitas dos agentes aos empreendimentos. 
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5. Divulgação do microcrédito por meio de rádios 
comunitárias: 

 

A andiroba buscará manter relação de parceria com 
os dirigentes comunitários para acessar programas 
comunitários. Esse mecanismo de divulgação 
servirá para atrair empreendedores para participar 
das palestras comunitárias.  

 

6. Palestras e apresentação realizadas nos centros 
comunitários da igreja e da prefeitura municipal: 

 

As palestras comunitárias são de responsabilidade 
da equipe de agentes de microcrédito que 
semanalmente (preferencialmente aos sábados) 
proferirão palestras explicativas para todos os 
interessados da comunidade. A participação dos 
líderes comunitários neste processo de organização 
das palestras é muito importante dado a 
credibilidade que eles tem.    
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7. EQUIPE GERENCIAL 

 

 

Um dos maiores desafios para as organizações de microcrédito é a 
constituição de equipes especializadas na metodologia de oferta de 
serviços financeiros. Trata-se de um profissional que, na maioria das 
vezes, precisa ser qualificado na própria entidade e que, depois de 
preparado, a entidade tem dificuldade de mantê-lo em seus quadros.  

A política de administração de recursos humanos adotada pela 
Andiroba busca o equilíbrio entre a formação de uma equipe idônea e 
qualificada, os custos administrativos resultantes de sua contratação e, 
consequentemente, sua permanente capacitação.  

Sendo assim a entidade assumiu alguns procedimentos essenciais 
destinados ao recrutamento, seleção, capacitação e remuneração de sua 
equipe de microcrédito florestal. Sistema esse que se inicia na definição 
dos perfis dos profissionais.  

 

7.1. Gerente de Microcrédito 

 

Pré-requisitos: 

Formação → Prioridade para profissionais com graduação de nível 
superior em Economia e Administração ou profissional 
com 2º grau e especialização técnica em Administração. 
Em ambos os casos devem operar os sistemas básicos de 
informática. 

 

Atitudes → Ter iniciativa, autocontrole, dinamismo, capacidade de análise, 
disposição para trabalhar em equipe, apresentar liderança 
e ser motivador, ter grande identificação com o trabalho do 
terceiro setor, discernimento para tomar decisões, ser pró-
ativo, ter atitude de resultados e, acima de tudo ser ético. 

 
 
Atribuições e Funções: 
 

Desenvolver de modo participativo o planejamento 
estratégico e operacional de sua gerência; cumprir e 
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assegurar que os agentes de crédito cumpram os 
objetivos, metas, normas, orientações e metodologias 
estabelecidas pela Andiroba; administrar a carteira de 
créditos ativas ou não, verificando causas e adotando 
medidas preventivas e corretivas da administração do 
crédito; e fazer planejamento financeiro e fluxo de caixa de 
acordo com as necessidades dos clientes. 

 

7.2. Agente de crédito e mobilizador social 

 

Pré-requisitos: 

Formação → Prioridade para profissionais com 2º grau e especialização 
técnica na área de Administração. Deve operar os 
sistemas básicos de informática. 

 

Atitudes → Ter iniciativa, autocontrole, dinamismo, capacidade de análise, 
ter identificação com o trabalho do terceiro setor, ser 
proativo, ter atitude de resultados e, acima de tudo, ser 
ético. 

 
Atribuições e Funções: 
 

Realizar o trabalho operacional como: conquista de 
clientes e acompanhamento; mapeamento de bairros com 
predominância de microempreendimentos, identificação de 
clientela, realização de palestras informativas e de 
convencimento, preenchimento de cadastro,  inspeção do 
negócio, elaboração de dossiê para o Comitê de Crédito, 
cobrança e renovação do crédito; e reuniões com gerente 
para avaliação de resultados e superação das metas 
definidas. 
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7.3. FLUXOGRAMAGERENCIAL DO MICROCRÉDITO FLORESTAL 
COM SEU POSICIONAMENTO INSTITUCIONAL NA ANDIROBA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Clientes 
 

 

 

Agente de 
Crédito 

 

 

 

Comitê de 
Crédito 

 
 

 

- Contato com o 

cliente 
- Levantamento 

sócio-econômico 

- Responsável 
pelo crédito 

- Instância superior de decisão do crédito composta com 

representante do município, da Andiroba, de outras 
organizações do terceiro setor envolvidas e pessoas 

reconhecidamente vinculadas ao tema.  

- Tem a função de apreciação final do crédito, dando total 
transparência ao procedimento e evitando vícios da equipe 

gerencial que por ventura venha a ocorrer.  

 

Gerência  
Administrati

va 
 

 

Gerência  
de Projetos 

 

- Compõem a secretaria executiva 

- Cont. pelo Conselho de Adm. 
- Podem ser sócios ou não 

- Profissionais c/ experiência nas 

áreas específicas 

 

Secretário-
Executivo 

 

 
CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 

 

CONSELHO 
ADMINISTRATIVO 

 

 

Gerência 
 de 

Microcrédit
o 
 

- Eleitos entre os associados 

- 3 membros com mandato de 2  anos com 

direito a uma reeleição 

- Instância de gerenciamento superior 
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8. GESTÃO FINANCEIRA 

 

8.1. Balanço patrimonial da associação andiroba 
 

Balanço patrimonial analítico em dezembro/2003 
 

ATIVO       PASSIVO 

 

Circulante 2.542,36    Patrimônio social subscrito  5.524,60 

 Permanente 5.802,60    Reserva de lucros      788,92 

Resultado final do exercício 2.031,44 

 

Total do Ativo  8.344,96   Total do passivo    8.344,96 

 

 

 

Demonstração do resultado em dezembro/2003 

 

Valores em R$ 

Receita de serviços prestados  71.134,00 Despesas com refeição (419,46) 

Receita de fundos especiais 18.924,50 Despesas com comunicação (4.741,48) 

Salário de servidores (47.036,09) Despesas de correios (32) 

Féria com encargos  (748,10) Custos com treinamentos  (4.113,95) 

Vale transporte  218,40 Serviços gráficos / Xérox  (6.555,95) 

Férias com encargos (198) Contribuições e doações (46,20) 

Serviços de terceiros  (2.854,00) Impostos e taxas diversas (260,11) 

Alugueis e condomínio (7.350,00) Seguros em geral  (1.008,00) 

Água e esgoto (480,56) Despesas diversas  (514,05) 

Energia elétrica (2.406,98) Despesas  matérias de escrit (825,18) 

Manutenção e reparos (1.835,16) Fretes e carretas (286,71) 

Despesas com viagens (4.805,80) Despesas material  escrit (419,00) 

Manutenção de veículos (50,00) Despesas bancarias (26,00) 

Combustível e lubrificantes (160,00) Contribuição CPMF (635,68) 

RESULTADO DO EXERCÍCIO: 2.031.44 

 

 

Balanço patrimonial analítico em dezembro/2004 
 

 

ATIVO       PASSIVO 
 

Circulante 23.334,15    Patrimônio social subscrito   5.524,60 

 Permanente 6.392,86     Reserva de lucros    2.820,36 

  Resultado final do exercício  21.382,05 

 

 

Total do Ativo  29.727,01   Total do passivo    29.727,01 
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Demonstração do resultado em dezembro/2004 
 

Valores em R$ 

Receita de Serviços Prestados 7.127.17 Energia elétrica (2.054.76) 

Receita de Fundos speciais 15.793.00 Manutenção e reparos (759.00) 

Doações de Pessoas Físicas 3.000.00 Despesas com viagens  (6.717.30) 

Projeto Prodesa 55.882.20 Combustíveis e lubrificantes   (85.00) 

asa do Artesão  3.000.00 Copa e cozinha  (544.89) 

Seplands 101.965.00 Despesas com comunicação  (6.021.99) 

Projeto Sebrae 6.000.00 Despesas de Correios  (145.06) 

(-) CUSTOS  Serv. Gráficos/Xerox  (329.00) 

Salários  (81.073.50) Ipostos e taxas diversas  (314.58) 

Décimo Terceiro Salário c/ Encargo (2.485.00) Seguros em geral   (631.80) 

Vale-transporte  (1.332.35) Depreciações  (336.46) 

Custos com uniformes (364.00) Doações  (219.00) 

Material de expediente (177.00) Despesas diversas  (1.182.00) 

DESPESAS OPERACIONAIS  Despesas com materiais de escritório  (6.276.36) 

Reman   Assistência Medica  (2.344.05) Fretes e Carretos (263.42) 

projetos sustentáveis (35.514.00) Imposto predial  (309.52) 

Serviços de terceiros  (15.710.00) Contribuição CPMF   (482.95) 

Alugueis e condomínios (5.711.38)   

RESULTADO DO EXERCÍCIO: 21.382,05 

 

 

 

Balanço patrimonial analítico em dezembro/2005 

 

 

 

ATIVO       PASSIVO 

 

Circulante 154.691,37   Patrimônio social subscrito    5.524,60 

 Realizável L. P. 150.532,08   Reserva de lucros  295.938,06 

 Permanente   13.516,86   Resultado final do exercício   17.277,65 

   

Total do Ativo  318.740,31   Total do passivo     318.740,31 
 

 

 

Demonstração do resultado em dezembro/2005 

 
 

Valores em R$ 

  Impostos e taxas diversas  (3.330.37) DESPESAS TRIBUTARIAS  

  Convênios em geral  (4.670.56)   Imposto predial e territorial     (1.558.31) 

  Despesas diversas   (3.931.38)   Omposto s/ propriedade de veículos   (309.25) 

  Material de uso e consumo  (1.236.58)   Despesas bancarias       (495.04) 

  Despesas materiais de escritório  (3.298.55)   

  Fretes e Carretos  (447.95)   

RESULTADO DO EXERCÍCIO:                  17.277.65 
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8.2. Nota explicativa do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de 
Resultado 

 

1. No ano de 2003 o Balanço Patrimonial da Andiroba 
demonstra que a instituição obteve ingressos financeiros 
oriundos de prestação de serviços tais como: consultorias 
e projetos de desenvolvimento comunitário destinados a 
comunidades florestais. Estes recursos eram oriundos de 
financiamentos não reembolsável, ou seja, a fundo 
perdido.  

2. No ano de 2004 o Balanço Patrimonial demonstra que a 
saúde financeira da empresa vai bem. Conseguiu 
diversificar suas fontes de recursos financeiros e 
experimentou a primeira experiência de microcrédito, com 
recursos oriundos do tesouro estadual.  
 
3. O ano de 2005 foi o auge da Andiroba, o volume de 
recursos financeiros conveniados com o Estado para fins 
de microcrédito praticamente possibilitou e consolidou o 
funcionamento do programa. Os retornos dos empréstimos 
realizados no ano de 2004 e 2005 estão expressos no 
Balanço Patrimonial do ano de 2005. Esse crescimento é 
explicado pela entrada dos recursos conveniados com o 
programa estadual de microcrédito.     
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8.3. Projeção do balanço patrimonial do microcrédito 
 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

  R$ 1,00 

 

ITEM 2007 2008 2009 2010 2011 

Recursos despesas imediatas 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

 

Carteira Ativa 
Extratores de 

Borracha 

240.000 480.000 672.000 873.600 1.310.400 

Coletores de 

Castanha  

160.000 320.000 448.000 582400 873.600 

Manejadores 

Florestais  

400.000 800.000 1.120.000 1.456.000 2.184.000 

Beneficiadores 

de Produtos 

Florestais 

320.000 640.000 896.000 1.164.800 1.747.200 

Vendedores de 

Produtos 

Florestais 

400.000 800.000 1.120.000 1.456.000 2.184.000 

            

 

Mobiliário  3.097 6.194 6.194 6.194 6.194 

Computadores 3.632 7.264 9.443 12.276 15.959 

Veículo 7.000 14.000 14.000 14.000 14.000 

Ativo Total 1.545.729 3.079.458 4.297.637 5.577.270 8.347.353 

Financiamentos 1.520.000 3.040.000 4.256.000 5.532.800 8.299.200 

Superávit acumulado 998.400 1.996.800 2.795.520 3.634.176 9.749.376 

Passivo + patrimônio social 2.518.400 5.036.800 7.051.520 9.166.976 18.048.576 
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8.4. Projeção do demonstrativo de resultados do microcrédito 
 

 

 

Valore em R$ 1,00 

ITEM 2007 2008 2009 2010 2011 

Receitas brutas 

oriundas do  

pagamento do 

microcrédito 

realizado por 

cada tomador 

em cada 

segmento da 

carteira de 

microcrédito 

florestal 

Extratores de 

Borracha (4%) 

115.200 230.400 322.560 419.328 628.992 

Coletores de 

Castanha (8%) 

153.600 307.200 430.080 559.104 838.656 

Manejadores 

Florestais (6%) 

288.000 576.000 806.400 1.048.320 1.257.984 

Beneficiadores de 

Produtos Florestais 

(4%) 

153.600 307.200 430.080 559.104 1.048.320 

Vendedores de 

Produtos Florestais 

(6%) 

288.000 576.000 806.400 1.048.320 5.975.424 

Receitas brutas totais  998.400 1.996.800 2.795.520 3.634.176 9.749.376 

CMV 141.049 202.658 244.557 296.270 364.153 

Lucro bruto 857.351 1.794.142 2.550.963 3.337.906 9.385.223 

Outras despesas operacionais 67.000 87.100 113.230 147.199 191.359 

Lucro operacional 790.351 1.707.042 2.437.733 3.190.707 9.193.864 

Receitas financeiras (2%)  19.968 39.936 55.910 72.684 194.988 

Despesas financeiras (8% + 20%) 79.872 159.744 782.746 1.017.569 2.729.825 

Inadimplência (5%) 49.920 99.840 139.776 181.709 487.469 

Desistência do crédito (20%) 199.680 399.360 559.104 726.835 1.949.875 

Lucro antes dos impostos 480.847 1.088.034 1.012.018 1.337.277 4.221.683 

Impostos (5% ISS)      24.042           54.402          50.601    66.864  211.084  

Lucro Líquido 456.805 1.033.632 961.417 1.270.413 4.010.598 

 

 

 

 

4. Projeção do fluxo de caixa do microcrédito  

 

 
 

ITEM 2007 2008 2009 2010 2011 

Saldo inicial de caixa 0 374.187 1.242.584 1.391.617 1.611.991 

Lucro Líquido 456.805 1.033.632 961.417 1.270.413 4.010.598 

Depreciação (20%) 2.746 5.492 29.637 32.470 36.153 

Financiamentos 79.872 159.744 782.746 1.017.569 2.729.825 

Investimento em imobilizado (sede) -                 -                     -  0      150.000  

Saldo final de caixa 374.187 1.242.584 1.391.617 1.611.991 2.706.611 
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8.5. Notas Explicativas Sobre As Premissas Utilizadas 

 

Com relação à projeção patrimonial do microcrédito florestal 

 
Recursos despesas imediatas:  
 

Relacionadas à aquisição de materiais e serviços diários 
de emergência, com pagamento à vista e que são comuns 
no Acre como por exemplo: aquisição de água potável e 
mineral, problemas de energia elétrica, cartuchos de 
impressora, talonário de recibo, nota promissória e outros.  
 
Estimou-se em 1.000 reais por mês.  

 

Carteira Ativa:  

 

Referem-se aos recursos financeiros que deverão compor 
o denominado funding do microcrédito florestal. Estão 
distribuídos por segmento de clientes e de acordo com o 
processo de expansão das operações.  

Como descrito no Capítulo de Mercado inicialmente seriam 
atendidos 7.600 clientes sendo 1.200 no segmento de 
borracha, 800 no de castanha, 2.000 no de manejadores, 
1.600 no de beneficiadores e 2.000 no de vendedores.  

Já a expansão diz respeito à inclusão de 3 novos 
municípios após o segundo ano, de 2 novos municípios 
após o terceiro ano e de 7 novos municípios após o quinto 
ano.  

Trabalhou-se também com a capacidade de atender 
metade dos clientes no primeiro ano e 100% para aquele 
nível de expansão no ano seguinte. 
 
Estimou-se que as operações de microcrédito, no geral, 
terão valor médio de R$400,00.  
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Mobiliário: 

  

Trata-se de mobília básica de escritório destinada a 
amparar os agentes de crédito, quando da análise e 
processamento dos dados do levantamento sócio-
econômico para tomada de decisão acerca da oferta ou 
não do crédito. Inclui plataforma para recepção, 
atendimento e operacionalização do crédito na sede da 
entidade pelos tomadores. 
 
Estimou-se duplicar o mobiliário no segundo ano de 
operação com uma instalação que suporta a demanda a 
ser recebida nos cinco primeiros anos de operação.  

 

Computadores:  

 

Conectados ao sistema bancário e providos com sistema 
especialmente desenvolvido para receber depósitos 
automáticos em conta de crédito em nome do tomador, 
esses computadores serão usados tanto pelos agentes de 
crédito como pelo pessoal de apoio responsável pelo 
monitoramento das operações. 
 
Estimou-se duplicar a quantidade de computadores no 
segundo ano e a partir daí, dado à condição de rápida 
obsolescência desses equipamentos, um crescimento 
anual de 30%. 

 

Veículo:  

 

Destinado ao uso diário pelos agentes de crédito faz com 
que o “banco” chegue até o cliente. São usados e em 
condições de trafegar por vias em péssimo estado de 
conservação. 
 
Estimou-se que no segundo ano serão necessário dois 
veículos, do tipo Uno usado, que suportarão a demanda 
nos primeiros cinco anos de operação.   

 
 
 



                         Microcrédito Florestal na Amazônia: Plano de Negócios 

 

 58 

 
Financiamentos:  
 

Todo recurso destinado à carteira ativa deverá ser captado 
junto aos investidores nesse plano de negócios. São 
distribuídos por segmento de acordo com a atividade 
produtiva a ser desempenhada pelo cliente.  

Por sinal, dada as características das atividades realizadas 
no interior da floresta, uma vez que a maioria dos recursos 
florestais ocorrem em um mesma unidade produtiva a 
“colocação de seringueiro”, é possível que um mesmo 
produtor possa figurar em mais de uma atividade, 
sobretudo com relação a coleta de castanha e extração de 
látex. 

 
Estimou-se um crescimento da clientela segundo o plano 
de expansão descrito no Capítulo do Mercado. Essa 
quantidade de produtores, acrescida ano após ano, foi 
transformada em valores monetários por meio da 
multiplicação pelo valor médio das operações estimado em 
R$400,00. 
 

 
Superávit acumulado:  
 

O cálculo da taxa de juros a ser praticada para cada 
segmento da clientela do microcrédito florestal exigiu um 
grande esforço estatístico. No fim das contas a opção que 
melhor se apresentou foi a de se considerar o nível de 
rentabilidade da atividade como maior referencia para 
estabelecimento da taxa a ser praticada.  

Ou seja, a taxa é diretamente proporcional à rentabilidade 
da atividade. 

 

Estimou-se uma taxa de juros (variando de 4 a 8% a.m. 
como explicado anteriormente) por segmento, da seguinte 
maneira: 
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A partir daí realizou-se um cálculo de rentabilidade bruta da 
carteira ativa por segmento dando origem ao superávit (bruto) da 
carteira em doze meses de operação com todo recurso emprestado.  

 

Com relação ao demonstrativo de resultado do microcrédito 
florestal 

 

Receitas brutas:  

 
Transportadas do superávit oriundo da projeção 
patrimonial. 

 

CMV:  

 
Composição de custos variáveis incluindo pessoal com 
todas as obrigações trabalhistas, na proporção de 1 
gerente para cada 7 agentes de crédito e de 1.000 clientes 
para cada agente de crédito e a aprovação de 200 
operações em cada reunião do Comitê de Crédito. 
Também estão incluídos os custos referentes ao 
mobiliário, computadores, software e veículo. 

 

 

1. Extratores de Borracha – rentabilidade baixa, taxa de 4% 
am; 

 
2. Coletores de Castanha – rentabilidade alta, taxa de 8% am; 

 
3. Manejadores Florestais – rentabilidade variada por atividade 

que pode ser muito baixa para produção de sementes e 
muito elevada para carne de paca, optou-se por uma taxa de 
6% am; 

 
4. Beneficiadores de produtos florestais – rentabilidade baixa, 

taxa de 4% am; e 
 

5. Vendedores de Produtos Florestais – rentabilidade variada 
optou-se por uma taxa de 6% am. 
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Outras despesas operacionais:  

 

Inclui as despesas administrativas como aluguel, luz, 
telefone e outras, adicionadas ao custeio do processo de 
divulgação como realização de palestras e programas de 
rádio.  

 

Receitas financeiras:  

 

Resultado de aplicações financeiras realizadas antes do 
dinheiro ser emprestado ao tomador com resgate 
automático para saque direto do cliente, além da entrada, 
igualmente automática, das parcelas pagas pelo tomador. 
 

Estimou-se um rendimento médio mensal de 2% do valor 
da carteira para cada ano.  

 
Despesas financeiras:  
 

Parcelas relativas ao financiamento recebido pela entidade 
para iniciar o microcrédito florestal calculado segundo as 
regras do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 
Orientado gerido pelo BNDES. 
 
Estimou-se uma TJLP média de 8% ao ano sobre o valor 
da carteira de cada e o pagamento do principal a partir do 
terceiro ano equivalente a uma taxa de 20% ao ano (sobre 
o valor anual da carteira) e prazo de liquidação de 5 anos. 

 
Inadimplência:  
 

Relacionada à parcela dos tomadores de crédito que não 
honram o compromisso assumido para pagamento das 
parcelas. 
 
Estimou-se em 5% que é a média operada no setor de 
microfinanças. 
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Desistência:  
 

Relacionado à quantidade de cliente que são contatados 
pelo mobilizador, assistem às palestras e se dizem aptos 
para tomar o crédito mas, no entanto, não concretiza a 
operação.                                                                                                                                                      
Estimou-se em 20% de acordo com a experiência 
adquirida no mercado de Rio Branco. 
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9. RISCOS E OPORTUNIDADES 

 

9.1. Avaliação dos Riscos 

 

 

a. Na Organização 

 

 

 

Principais riscos Ações propostas para 

minimizar os riscos 

Possível impacto no PN 

- Não existe Agente de 

Crédito no mercado de 

trabalho; e/ ou a Andiroba 

não consegue atrair 

 

- Falta Estrutura física  da 

organização em outros 

municípios. 

- Aumentar cursos de 

capacitação / treinamento, 

incentivos, outros 

 

- Utilizar parcerias com as 

instituições do local (STR, 

Sindicatos, Prefeituras, 

outros). 

 

- Elevação do índice de 

inadimplência; 

 

- Baixa produtividade; 

 

- Baixo crescimento da 

carteira de cliente/ Aquém do 

esperado. 

 

 

b. No Financiamento 

 

 

 

Principais riscos Ações propostas para 

minimizar os riscos 

Possível impacto no PN 

- Agentes financeiros não 

atende as necessidades da 

Andiroba (volume de 

recursos baixos, 

financiamentos escassos); 

- Recursos financeiros 

captados com taxas mais 

altas. 

- Ampliação da taxa de 

desistência 

 

- Buscar fontes alternativas 

de recursos financeiros 

(BNDES, Fundo Nacional do 

Meio Ambiente, BID, GTZ, 

Fundações, outros); 

- Diminuir ações para áreas 

mais necessitadas e com  

melhor rentabilidade. 

- Qualificar equipe de 

mobilizadores; 

Rever metodologia. 

- Rever premissas do plano 

- Redimensionamento dos 

investimentos. 

- Postergamento do projeto 

se não tem quantidade 

mínima de recuros 

financeiros. 
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c. Na Legislação 

 

 

 

Principais riscos Ações propostas para 

minimizar os riscos 

Possível impacto no PN 

- Excesso de burocracia para 

realizar as parcerias com 

instituições públicos; 

 

 

- Sensibilização do 

Legislativo para adequação 

da Lei; 

- Demonstrar através de 

relatórios e palestras os 

impactos positivos gerados 

pelo microcrédito.  

- Desgaste organizacional 

para liberar recursos; 

- Onera os cusstos de 

adequação; 

 

- Mudança estatutária e 

missão.  

 

 

 

 

d. No Mercado 

 

 

 

Principais riscos Ações propostas para 

minimizar os riscos 

Possível impacto no PN 

- Concorrência mais forte: 

taxa de juros em nível 

inferior ou igual à praticada 

pela Andiroba, que pode vir a 

ser introduzida pelo sistema 

oficial, afim de fragilizar o 

programa de microcrédito.  

- Buscar parcerias para trabalhar 

com as principais concorrentes 

(Banco do Brasil e Caixa 

Econômica Federal) 

- Alavancar diferencial da 

Andiroba (p.ex.: relacionamento, 

treinamentos para clientes, etc) 

 

- Menor crescimento da 

carteira; 

- Menor rentabilidade 
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9.2. Avaliação das Oportunidades 

 

 

 

a. Na Organização 

 

 

Principais oportunidades Ações propostas para 

capturar as oportunidades 

Possível impacto no PN 

- Qualificação institucional; 

 

- Experiência no ramo de 

microcrédito florestal; 

 

- Credibilidade institucional. 

 

- Buscar parcerias com o 

Poder Público; 

 

- Intervir na política regional 

de microcrédito. 

 

- Buscar visibilidade 

institucional. 

 

- Estabelecimento de rede de 

parcerias; 

 

- Referencia institucional; 

 

- Solvência institucional; 

 

- Captação de mais recursos 

e acelerar metas de 

crescimento. 

 

 

 

b. No Financiamento 

 

 

Principais oportunidades Ações propostas para 

capturar as oportunidades 

Possível impacto no PN 

- Existem fontes disponíveis 

de financiamento. 

 

- Taxa de juro mais atrativa. 

- Capacitação gerencial para 

divulgar plano; 

 

- Buscar diálogo com as 

fontes de recursos 

financeiros existentes; 

 

- Elaborar um case relatando 

a experiência institucional da 

Andiroba.  

 

Aumenta a possibilidade de 

implementação e expansão 

do projeto; 

 

Diversificação de 

financiadores; 

 

Maior alcance do projeto; 

 

- Redução de taxas de juros 

para clientes 

- Aumento da carteira de 

clientes. 
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c. Na Legislação 

 

 

Principais oportunidades Ações propostas para 

capturar as oportunidades 

Possível impacto no PN 

Insenção fiscal - Regularização institucional Recursos disponíveis na 

instituição 

 

 

 

 

d. No Mercado 

 

 

 

Principais oportunidades Ações propostas para 

capturar as oportunidades 

Possível impacto no PN 

- Atuar em mercados pouco 

explorados. 

- Atuar nas áreas livres da 

concorrência direta. 

- Domínio do mercado 

- Criar vínculos de 

relacionamento com clientes 

difíceis de serem “copiados”/ 

quebrados 
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10. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

10.1. Cronograma de Atividades para Plano de Implementação 
Atividade Responsável 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Estruturação 

Seleção e contratação de equipe 

Qualificação de equipe 

Adequação da infraestrutura existente 

 

Secretaria Executiva da Andiroba 

Consultores contratados 

Secretaria Executiva da Andiroba 

1 

X 

X 

X 

2 

 

 

X 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

    

2. Implementação 

Aquisição de computadores 

Instalação e teste de sistema 

Realização de planejamento estratégico com agentes de 

crédito e mobilizadores 

Formalização do Comitê de crédito 

Divulgação do microcrédito por meio de palestras e 

programa de rádio 

Lançamento do microcrédito 

 

Gerente de microcrédito 

Gerente de microcrédito 

Secretaria Executiva da Andiroba e 

Gerente de microcrédito 

Secretaria Executiva da Andiroba 

Equipe de mobilizadores e Gerente 

de microcrédito  

Secretaria Executiva da Andiroba 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

3. Desenvolvimento 

Realização de socioeconômico em Rio Branco
1
 

Realização de socioeconômico nos demais 9 municípios 

Obtenção de cadastro de fornecedores de látex para fábrica 

de camisinha 

Obtenção de cadastro das Cooperativas de castanha-do-

Brasil 

Realização de 3.800 operações de microcrédito 

Realização de 7.600 operações de microcrédito 

 

Equipe de agentes de microcrédito 

Equipe de agentes de microcrédito 

 

Gerente de microcrédito 

 

Gerente de microcrédito 

Equipe de agentes de microcrédito 

Equipe de agentes de microcrédito 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

   

4. Expansão 

Atendimento da demanda no Vale do Purus (3 municípios) 

 

Atendimento da demanda no Vale do Envira (2 municípios) 

Atendimento da demanda no Vale do Juruá (7 municípios) 

 

Gerente de microcrédito 

 

Gerente de microcrédito 

Gerente de microcrédito 

      

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

                                                 
1
 Refere-se a pesquisa socioeconômica. 
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10.2. Avaliação de Resultados 

 

Indicar Meta Status Ação Corretiva Responsável 

Agentes de microcrédito 

qualificados 

21 15 Avaliar produtividade dos agentes; 

Ampliar processo de qualificação; e 

Rever pré-requisitos exigidos. 

Gerente de microcrédito 

Levantamento 

socioeconômico realizado 

20748 16000 Redimensionar equipe de Agentes de 

microcrédito; 

Rever metodologia de levantamento; e 

Adquirir novo sistema de processamento 

das informações. 

Secretaria Executiva da 

Andiroba 

Ampliação da inadimplência 5% 12% Estabelecer sistema de cobrança externa; 

Ampliar o rigor na concessão do 

microcrédito; e 

Rever segmentos de público a serem 

atendidos.  

Secretaria Executiva da Andiroba 

Gerente de Microcrédito e Equipe 

de agentes. 

Ampliação da taxa de 

desistência 

20% 28% Qualificar equipe de mobilizadores; 

Contratar avaliação externa do programa 

de rádio; e 

Rever metodologia de captação de 

cliente. 

Gerente de microcrédito; e 

Equipe de mobilizadores. 
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Artigo - Experiências em Manejo Florestal de Uso Múltiplo na 
Amazônia 

 
Ecio Rodrigues 
Engenheiro Florestal, PhD 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
A identificação da melhor alternativa tecnológica, ou seja, aquela de maior adequação 

aos ideais de sustentabilidade internacionalmente preconizados, é tarefa sempre bastante 

complexa, sobretudo, quando o tema é: sistemas produtivos. Para se ter uma idéia, existem 

defensores de elevado nível técnico e compromisso público para pecuária bovina sustentável 

ou ecológica. Da mesma forma que existem defensores para uma possível produção de soja 

igualmente sustentável ou ecológica. 

Por sinal, o senso comum admite que se a escala de produção é pequena, em especial 

aquela inserida no que se convencionou chamar de agricultura familiar, qualquer espécie 

vegetal ou animal pode ser cultivada ou criada com sustentabilidade. Sob o manto da 

agricultura familiar pode-se tudo, inclusive, soja e boi. Mas, antes mesmo da agricultura 

familiar e com algumas semelhanças, a agricultura ecológica ou agroecologia já defendia as 

vantagens da pequena produção agropecuária, realizada de maneira artesanal com muita 

diversificação, curvas de nível, compostagem e cerca viva, as famosas CCC da alternativa à 

revolução verde.  

Um outro rótulo igualmente importante para a tecnologia da sustentabilidade na 

produção é: os Sistemas Agroflorestais - SAF. A rigor esperava-se com a agro-silvicultura 

estar reinventando a agropecuária em sistemas consorciados, o que lhe auferiria a tão esperada 

sustentabilidade. 

De maneira geral essa e outras opções tecnológicas possuem alguma importância 

quando analisadas sob a estrita observância de sua aplicação. Os equívocos aparecem quando 

são considerados como opção mais ampla com possibilidades para solucionar os problemas 

intrínsecos de sustentabilidade da atividade agropecuária em quaisquer circunstâncias. 

O exemplo mais significativo de uso indevido dessas possibilidades tecnológicas é sua 

aplicação com o intuito de viabilizar a produção agropecuária no interior do ecossistema 

florestal. Seria contraditório admitir que qualquer uma dessas alternativas possa ser mais 

sustentável que o manejo do ecossistema florestal para produção de um leque variado de bens 

e produtos, inclusive madeira, mas essa alternativa vem recorrentemente sendo discutida. 

Por sinal a preocupação legítima e algumas vezes exacerbada com a manutenção do 

recurso florestal, associada à demanda por respostas urgentes no campo da produção primária 

que se configurem em alternativa ao modelo agropecuário considerado predatório, tem feito 

com que se conceba alguns conceitos que, apesar de não poderem ser qualificados como 

errados ou acertados, se configuram como o que se poderia chamar de “esquisitices 

conceituais”. 

Talvez a mais grave “esquisitice conceitual” seja a da preservação x conservação. Há 

uma dificuldade generalizada em se diferenciar adequadamente esses dois conceitos que são 

quase sempre utilizados para as mesmas situações, como se fossem sinônimos, quando no 

sentido estrito definem duas linhas bastante distintas do pensamento ecológico. 

A expressão preservação pode e deve ser usada como sinônimo para proteção, pois 

representa uma condição de intocabilidade do ecossistema. O termo era comumente 

empregado para os assuntos relacionados às áreas protegidas denominadas de uso indireto, 

como por exemplo, os Parques Nacionais e Estações Ecológicas. Com a publicação da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, 

o SNUC, esse tipo de área protegida passou a denominar-se de categoria de Unidade de 
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Conservação de Proteção Integral, o que reforça o significado do termo preservação, mas, no 

entanto confunde-se ao misturar os dois conceitos. 

Por sua vez o conservacionismo diz respeito ao uso sustentável, por sinal, essa é a 

designação usada pelo SNUC para as categorias de Unidades de Conservação onde é possível 

o estabelecimento de exploração. As Unidades de Conservação de Uso Sustentável englobam, 

por exemplo, as Reservas Extrativistas e as Florestas Nacionais, onde, por meio do manejo 

florestal, torna-se possível a exploração dos recursos florestais existentes. 

Na história do movimento ambientalista, em especial nos Estados Unidos, o 

preservacionismo (dos em primeiro lugar biólogos e posteriormente ecólogos) e o 

conservacionismo (dos engenheiros florestais), vêm desde os primórdios do século passado se 

debatendo pela conquista de espaços institucionais mais favoráveis. A cada Parque criado os 

preservacionistas comemoram uma vitória enquanto que a cada área inserida no processo 

produtivo por meio do manejo, como as Reservas Extrativistas, os conservacionistas 

aplaudem. A partir da década de 1950, com as preocupações se voltando para os problemas da 

escassez de recursos naturais o conservacionismo ganhou prioridade.  

Posteriormente, com as conferências ambientais da ONU, o conceito de 

desenvolvimento sustentável começa a ser elaborado reforçando a importância do 

conservacionismo, mas reconhecendo, igualmente, a importância do preservacionismo, em 

particular, das áreas de proteção integral para garantia de manutenção de ecossistemas sujeitos 

a elevados riscos de degradação. 

Um fato interessante nesses dois conceitos é que o conservacionismo, por sua 

característica de modelo diferenciado de geração de emprego e renda, ou seja, por se 

configurar em proposta de desenvolvimento alternativo, confronta em maior grau o processo 

produtivo atual baseado na agropecuária.  

A rigor tanto o preservacionismo quanto o desenvolvimentismo convivem com a 

proposta implícita no modelo de ocupação produtiva, no qual em determinada área é 

permitida a conversão total do ecossistema desde que em outra se mantenha sua integridade 

também total. Esse modelo de ocupação, tão reverenciado nos programas de zoneamento 

econômico e ecológicos, famosos na década de 1990, se reforçam mutuamente, dependendo 

apenas, de um pouco de complacência de ambos, pela destinação das áreas.  

Enquanto isso o conservacionismo contesta esse modelo. Admite a necessidade, diante 

das circunstâncias atuais de ocupação produtiva que a humanidade desencadeou, de áreas 

destinadas tanto para produção agropecuária, principalmente para afastar de vez o fantasma da 

tragédia malthusiana, quanto de áreas destinadas à proteção integral, principalmente para 

afastar de vez o fantasma da extinção de espécies.  

No entanto propõe uma alternativa real e concreta para instalação de atividades 

econômicas, baseadas no manejo dos ecossistemas, assumindo que uma economia baseada no 

ecossistema florestal, como no caso da Amazônia, não só é tecnicamente possível, com 

potencial superior de geração de riqueza que outras atividades, mas também é o caminho 

inexorável ao desenvolvimento sustentável da região. 

Uma outra esquisitice interessante é a do bom manejo x mau manejo. Esses dois 

conceitos foram concebidos para que de maneira didática fosse possível aos não iniciados, nos 

pormenores técnicos da engenharia florestal, da biologia e de outros campos do conhecimento 

afetos à esfera rural, compreenderem e diferenciarem práticas de manejo florestal voltadas ao 

uso sustentável dos recursos florestais, de práticas perdulárias e predatórias de exploração 

desses mesmos recursos florestais. 

No entanto, tecnicamente o manejo florestal, atividade fim da engenharia florestal, 

pressupõe, grosso modo, o emprego de um conjunto de regras de engenharia e de 
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comportamento biológico dos ecossistemas, que permitam explorar um determinado leque de 

produtos, de forma permanente ao longo das gerações. O princípio fundamental do manejo é 

justamente não comprometer o estoque dos recursos que estão sob manejo. Em hipótese 

alguma, esse conceito permite uma classificação subjetiva do tipo bom ou mau.  

O mais comprometedor no uso de tal esquisitice conceitual é que ao considerar as 

práticas tradicionais de exploração madeireira, praticada por madeireiros inescrupulosos, que 

não lança mão de nenhum procedimento inserido na tecnologia de manejo, como se manejo 

fosse, mesmo que mau feito, coloca-se todo o desenvolvimento tecnológico florestal 

brasileiro, que culminou na elaboração de tais procedimentos técnicos, no mínimo na 

condição de suspeição. 

Ou se pratica o manejo florestal, como foi desenvolvido pelos conceituados institutos 

de pesquisas espalhados pelo mundo, ou não. Ou se realiza uma exploração 

descompromissada da madeira ou de outro recurso florestal ou se empregam os métodos 

silviculturais preconizados pelo manejo. 

Outra esquisitice conceitual interessante é a do manejo de baixo impacto x manejo de 

impacto reduzido. De uma hora para outra passou a ser interessante e politicamente correto o 

emprego de manejo de baixo impacto ou de impacto reduzido. No afã de se carimbar o 

manejo como uma alternativa produtiva adequada e diferenciá-lo, mais uma vez, das práticas 

de exploração madeireira sem qualquer técnica, optou-se por caracterizá-lo com adjetivos do 

tipo baixo ou reduzido, no que se refere ao impacto ambiental imposto ao ecossistema. 

Duas considerações são importantes. A primeira que um dos elementos do manejo 

florestal é a intensidade de exploração praticada, que pode variar de poucos metros cúbicos 

por hectare, como no caso do denominado manejo comunitário (em torno de 10m3/ha), até 

elevada intensidade como aquelas praticadas por indústrias madeireiras (em torno de 

45m3/ha). Essas intensidades diferenciadas de exploração fazem parte da estratégia que o 

empreendedor na atividade florestal irá utilizar para consolidar sua atividade.  

A decisão acerca dessa intensidade de exploração envolve, portanto, vários outros 

elementos de gerenciamento empresarial, qualidade do sitio florestal que esta sendo manejado 

e assim por diante. Mas em nenhum momento poderá significar alto ou baixo impacto 

ambiental. Mais uma vez, a tecnologia de manejo florestal não se adequa a esse tipo de 

classificação subjetiva e discriminatória.  

A segunda consideração é que uma intensidade pequena de exploração, realizada por 

sinal em nível comunitário, poderá trazer comprometimentos ambientais ao povoamento 

florestal mais graves que aqueles advindos de uma elevada intensidade de exploração, e vice-

versa. Isto é, não existe uma correlação direta entre a intensidade de exploração e a ocorrência 

de impactos ambientais no ecossistema, por isso não existe manejo de baixo ou alto impacto, 

apesar de se poder aplicar intensidade menores ou maiores de exploração em certo projeto de 

manejo florestal.  

Afinal seria incoerente e inoportuno optar-se pela aplicação de uma tecnologia de 

manejo que fosse previamente de elevado impacto ambiental, vez que isso certamente 

significaria comprometimento do estoque florestal ou do ciclo de corte previsto nas normas de 

licenciamento vigentes. 

Desenvolvimento auto-sustentável x sustentabilidade é uma outra esquisitice 

conceitual recorrente. Ora, o conceito de desenvolvimento sustentável ou de sustentabilidade 

de atividades econômicas, é por natureza sinérgico, integrado, transversal, dimensional e 

assim por diante. A condição relacional da sustentabilidade é um pré-requisito.  
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Dessa forma a possibilidade de que qualquer processo produtivo ou de intervenção em 

ecossistemas se configure em algo auto-sustentável, significa um retorno ao antigo e superado 

conceito de viabilidade econômica relacionado apenas à própria atividade. 

Por sinal o conceito de viabilidade econômica tem sido esquecido, justamente, por se 

restringir à própria atividade, deixando de internalizar as atualmente importantíssimas 

externalidades ambientais e sociais que as atividades acarretam. Foi uma exigência mundial 

que o conceito de viabilidade econômica se superasse e evoluísse para o conceito de 

desenvolvimento sustentável, onde as  externalidades passassem à condição de prioritárias. 

Um desenvolvimento auto-sustentável comete a excrescência de reduzir o conceito 

ampliado de sustentabilidade ao restritivo conceito de viabilidade econômica, ou seja, reduzir-

se ao que se pretendia superar.  

Ou um processo de desenvolvimento é sustentável, com toda complexidade que o 

termo exige, ou é apenas economicamente viável, o que pode ser até interessante para a 

própria atividade, mas jamais sustentável ou, pior, auto-sustentável. 

Certificação x sustentabilidade também é uma outra esquisitice conceitual recorrente. 

Geralmente relaciona-se a certificação de origem com a sustentabilidade do manejo florestal, 

o que pode ser ou não uma conseqüência natural.  

Ocorre que a certificação de origem, um mecanismo voluntário e operado por um 

conjunto de agentes privados reunidos no que se convencionou chamar de mercado, enquadra 

determinado processo produtivo ou produto em um rol de princípios, critérios, indicadores e 

verificadores aceitos pelos certificadores e por quem opera naquele mercado.  

Existe um variado número de selos em atividade no mercado e o produtor pode optar 

por qualquer um deles. Desde os mais oficiais da Série ISO 14.000 até aqueles vinculados a 

alguma condição específica do tipo “empresa amiga da criança”. 

No caso dos recursos florestais o selo mais utilizado internacionalmente é o do Forest 

Stwardshep Council, o FSC. Que certifica tanto o manejo florestal realizado no interior da 

floresta como na cadeia de custódia que segue a vida da matéria-prima.  

No caso do FSC, os vários princípios existentes fornecem sustentabilidade à produção 

florestal neles enquadrada. Talvez por isso e devido à credibilidade do mecanismo 

transparente de credenciamento dos certificadores seja o selo mais reconhecido e utilizado 

pelas empresas.  

No entanto a certificação não possui relação direta com sustentabilidade. É preciso se 

conhecer os princípios usados por cada sistema de certificação e o objetivo para o qual se 

direciona. 

Por fim, uma última esquisitice conceitual elementar é a da não intervenção e não 

manejo x valor de existência e não uso. Geralmente assume-se, não somente ser possível, mas 

desejável, que o ecossistema seja valorizado pelo seu não uso ou apenas porque existe. Indo 

além, considera-se que uma mudança de postura da humanidade no sentido de uma ética da 

sustentabilidade, que respeitasse e contemplasse a natureza como ela é, seria condição para 

conquista do desenvolvimento sustentável.  

Primeiro cabe esclarecer que o não uso não é possível ou, melhor ainda, não existe. 

Mesmo em áreas com intenso mecanismo de proteção integral onde ocorra elevado risco de 

degradação dos ecossistemas, e a conseqüente necessidade do estabelecimento de áreas a 

serem mantidas intocáveis para manutenção de porção daquele ecossistema, um uso implícito 

esta aí associado. 
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Ora a função dessa proteção, que justifica seus sempre elevados custos, é, por 

exemplo, a garantia de estoque de biodiversidade ou banco de germoplasma com perspectivas 

excelentes de valoração em um mercado futuro. A referida área esta evidentemente sendo 

usada como almoxarifado ou reserva futura. 

A função ou uso paisagístico também é claro, como é igualmente claro o uso para 

lazer. Mesmo em condições de difícil, mas necessária, valoração econômica, alguma função 

está sendo impressa ao ecossistema. O exemplo mais extremo talvez seja a destinação para 

uso espiritual. Mas a paz espiritual auferida com o estar no interior da floresta não deixa de se 

configurar em uma forma de uso. No caso do Santo Daime, doutrina espiritualística da 

Amazônia que tem na floresta sua referência, há a necessidade de aquisição e controle de 

áreas florestais, inclusive para manejo do cipó ayhuasca, usado nos rituais.  

Da mesma forma que função e uso são sempre possíveis de ser imputado ao 

ecossistema, toda função e uso exige a aplicação de procedimentos técnicos específicos de 

manejo do ecossistema. Até mesmo para se garantir a proteção integral e a condição primitiva 

dos ecossistemas é preciso intervir nele. Alguma técnica de manejo será necessária, por 

exemplo, para se evitar a introdução de espécies domesticadas oriundas das áreas convertidas 

próximas. 

Técnicas diferenciadas de manejo deverão ser aplicadas no interior do ecossistema e 

na área de influência da faixa de fronteira entre o ecossistema primitivo e o convertido. 

Lógico que essa faixa extrema do perímetro da porção, ou atualmente fragmento florestal, 

sofrerá maior influência das áreas convertidas o que acarretará maior potencial de alteração 

com relação ao povoamento primitivo e, por conseguinte, irá requerer maior intervenção do 

manejo. 

Da mesma forma que uma floresta para manter e ampliar seu efeito paisagístico 

precisa sofrer intervenção e ser manejada para isso, existem, evidentemente, porções florestais 

mais e menos, diga-se, bonitas. Um número maior de visitantes será atraído por um 

povoamento manejado com maior eficiência, o que, nesse caso, pode significar privilegiar 

espécies com copas de maior volume de biomassa, com fenologia que permita a floração todo 

ano e por longo período no ano, e assim por diante. 

O mesmo se aplica ao uso espiritual. Seria difícil imaginar que um tabocal espinhento, 

em cujo interior é impossível se movimentar, traga a quem entre em contato algum tipo de paz 

espiritual, ele precisaria ser manejado para minimizar esses efeitos. No entanto essa mesma 

tipologia florestal seria ideal para a pratica da caça esportiva e o manejo, nesse caso, terá que 

maximizar esses mesmos efeitos.      

Todas essas esquisitices conceituais, resultado da assimilação e tratamento de 

informações desvirtuadas, vêm produzindo ações e subsidiando a elaboração de políticas 

públicas para Amazônia, cujos resultados podem ser facilmente avaliados nos escandalosos 

índices de desmatamento e queimadas, anualmente divulgados pelo Instituto Nacional de 

Pesquisa Espacial, Inpe.  

Na maioria das vezes as discussões acerca do desmatamento e queimadas na região 

resumem-se às áreas já convertidas. Raramente se discute a floresta como alternativa à 

atividade agropecuária, principal e maior responsável pelos alarmantes índices. O pensamento 

comum, impregnado pelas esquisitices conceituais citadas, é que qualquer intervenção na 

floresta precisa ser fiscalizada e dificultada na burocracia e a atividade agropecuária, por sua 

vez, precisa ser viabilizada a todo custo, na condição de mal necessário. 

A rigor discute-se muito as áreas convertidas, onde se substituiu o ecossistema por 

algum tipo de cultivo, invariavelmente capim e soja, e pouco o ecossistema florestal ainda 
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existente. O paradoxo evidente é que se preocupam com a ampliação do desmatamento e em 

encontrar uma solução de viabilidade da área desmatada.  

Incorre-se, assim, no erro clássico de depositar confiança na fiscalização e na edição 

de normas restritivas, como a da Reserva Legal de 80% da propriedade privada ou a da 

manutenção de mata ciliar para os cursos de água, que poucos cumprem e há poucos meios de 

se fazer cumprir.  

A destruição quase completa da mata atlântica, o desmatamento das áreas declivosas 

dos estados da região sudeste, o assoreamento do Rio Paraíba do Sul, a substituição quase 

total do cerrado pela soja e a agropecuarização da caatinga, são alguns exemplos históricos da 

fragilidade dessa postura e dos prejuízos ambientais, sociais e econômicos acarretados quando 

se incorre nesse erro clássico.    

Mas, com relação à Amazônia, felizmente um variado leque de experiências voltadas 

ao uso sustentável do ecossistema florestal, vem sendo realizadas. Não seria exagero afirmar 

que a Amazônia brasileira, em contraste com os outros países, possui informações suficientes 

para orientar seu manejo, em que pese a existência de um grupo considerável de expertos que 

continuam a requerer mais informações acerca da auto-ecologia das espécies a serem 

manejadas, o fato é que as duas assertivas parecem ser igualmente verdadeiras.  

Ou seja, há demanda para realização de pesquisas e coleta de mais informações sobre 

as espécies; ao mesmo tempo em que há também informações suficientes que permitem 

segurança técnica para prescrição de métodos de manejo. 

 
As experiências conduzidas pela SUDAM em convênio com a Faculdade de 

Ciências Agrárias do Pará – FCAP, para desenvolvimento de Manejo 

Florestal em Coruá-Una, as experiências desenvolvidas pelo Centro de 

Pesquisas do Trópico Úmido – CPATU/EMBRAPA em convênio com o 

IBAMA, para o manejo da Floresta Nacional do Tapajós, as experiências da 

Coordenadoria de Pesquisa em Silvicultura Tropical do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia CPST/INPA na ZF2, a experiência da FUNTAC na 

Floresta Estadual do Antimary e mais... demonstram que o empecilho à 

efetivação de um Projeto Piloto de Manejo Florestal, não reside na carência 

de informação técnica. (Rodrigues & Azevedo, 1994, p11). 

  

A discussão dessas e outras experiências de uso sustentável do ecossistema florestal 

realizadas na região é o que se pretende nesse artigo. A fim de limitar o período analisado, 

tomou-se como referência a década de 1970 até os dias atuais envolvendo uma série de atores 

sociais diferenciados e um leque de produtos florestais objetos de manejo.  

Grosso modo, a discussão realizada aqui foi organizada em três itens distintos e 

relacionados. No primeiro momento será apresentado o contexto histórico no qual essas 

experiências surgiram, procurando situar sua característica de resposta ao processo de 

ocupação em voga e a procura pelo enquadramento aos ideais de desenvolvimento sustentável 

em gestação nas conferências internacionais de meio ambiente e desenvolvimento. 

No segundo momento, será descrito um conjunto de experiências. Não houve a 

pretensão de relacionar todo leque de experiências existentes, por isso foram selecionadas 

algumas, consideradas representativas na região, segundo o agente institucional responsável 

por sua execução e o produto florestal objeto de manejo. 

Por fim, estabelecem-se possíveis elos de ligação dessas experiências com alguns 

instrumentos de intervenção pública na Amazônia atualmente em vigor. Mais uma vez, foram 
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escolhidas três tipos de intervenções distintas e que provavelmente tenham sido impregnadas 

pelas experiências anteriormente discutidas. 

 

2. EXPERIÊNCIAS EXECUTADAS POR INSTITUIÇÕES DE PESQUISAS 

 

O CPATU e a FLONA Tapajós 

 

Em 1975 foi instalado na Floresta Nacional do Tapajós, no município de Santarém no 

Pará, um dos primeiros experimentos voltados à avaliação do manejo florestal de terra-firme. 

Recuperando as experiências anteriores realizadas pelos técnicos da FAO na Reserva Florestal 

de Coruá-Una, também no Pará, ainda na década de 1950, esse experimento executado pelo 

CPATU foi um dos primeiros a se direcionar para a elaboração de um sistema silvicultural 

nacional para a floresta amazônica.   

As pesquisas permitiram o desenvolvimento de metodologia apropriada para 

realização de inventário florestal, diagnóstico da regeneração natural, instalação e função de 

parcelas permanentes para avaliação da dinâmica florestal pós-exploração, técnicas de 

exploração florestal madeireira, planejamento de estradas e assim por diante. O objetivo 

principal foi a concepção de um conjunto de procedimentos inseridos em um sistema 

silvicultural genuinamente brasileiro. 

Em 1986 o experimento foi analisado chegando-se às seguintes conclusões: 

 

- a exploração, por si só, estimula a regeneração natural. Seis anos 

após a abertura do dossel, o estoque de espécies comerciais quase 

dobrou. Plantios de enriquecimento são, portanto, desnecessários; 

 

- considerando ciclos de corte de 30 anos, a exploração de 75 m3/ha 

foi considerada muito pesada para sustentar uma nova extração de 

igual intensidade e com as mesmas espécies extraídas na primeira 

colheita; 

 

- o crescimento da floresta aumentou até 4 vezes nos primeiros anos 

após a exploração, porém, este efeito benéfico não persistiu por mais 

de 4 anos, quando começou a declinar. Treze anos após a exploração, 

as taxas de crescimento assemelham-se às da floresta primária não 

explorada; 

 

- projeções do povoamento por um ciclo de corte mostraram que a 

intensidade de exploração aplicada não seria sustentável, a não ser que 

algumas espécies potenciais fossem promovidas e que tratamentos 

silviculturais fossem aplicados para aumentar a produtividade. (Silva, 

1997, p77). 

 

Os resultados dessas pesquisas influenciaram a elaboração de instrumentos normativos 

atualmente exigidos pelos órgãos ambientais para licenciamento de planos de manejo como, 

por exemplo, o Decreto nº 1.282 de 19 de outubro de 1994 (que regulamentou os artigos 15, 

19, 20 e 21 do Código Florestal) e a Portaria 048 do Ibama, de junho de 1995, que disciplinou 

a exploração florestal na região. 
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O sistema silvicultural elaborado pressupõe, grosso modo, a exploração de 40 m3/ha 

com planejamento das estradas primárias e secundárias, mapeamento prévio das árvores a 

serem exploradas, liberação das copas para as árvores destinadas à segunda colheita, 

monitoramento da dinâmica florestal por meio de parcelas permanentes e aplicação de 

tratamentos silviculturais específicos no intervalo temporal de dez anos. 

 

A FUNTAC e o Antimary 

 

Em 1987 a FUNTAC, primeira instituição de geração de tecnologia em nível estadual 

criada dois anos antes, submetia à Organização Internacional de Madeiras Tropicais, a ITTO, 

por sua vez criada em 1985, um projeto de desenvolvimento tecnológico na área de manejo 

florestal, com um orçamento ousado, equivalente a um milhão e duzentos mil dólares 

(U$1,200,000.00). 

Como contrapartida o Estado do Acre se comprometeu a criar a atualmente conhecida 

Floresta Estadual do Antimary, uma Unidade de Conservação inserida no Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação na categoria de floresta de rendimento.  

Após aprovado o projeto, a equipe de jovens florestais, que incluiu profissionais de 

variadas formações acadêmicas, responsáveis por sua execução realizou um minucioso 

mapeamento das experiências de manejo florestal realizadas na Amazônia. Como não poderia 

deixar de ser os trabalhos do INPA na ZF2 e do CPATU na FLONA de Tapajós tornaram-se 

referência para o projeto. 

O INPA se envolveu desde o início na assessoria permanente ao projeto. Técnicos 

daquele Instituto participaram das definições técnicas do projeto e da realização dos 

levantamentos temáticos. 

Duas definições técnicas fundamentais, que viriam a diferenciar positivamente essa 

experiência no futuro, foram tomadas depois de intensivas rodadas de negociação entre a 

equipe técnica e alguns assessores selecionados. A primeira e importantíssima ao seu 

reconhecimento público, e sua inserção mercadológica, foi a opção desenvolvimentista 

assumida pelo projeto. Não se pretendeu uma continuidade das pesquisas realizadas pelo 

INPA em outra realidade ecossistêmica, no caso a do Acre. Como também não se pretendeu 

assumir uma nova linha de pesquisa denominada básica ou teórica. 

Dessa forma o caráter de projeto piloto ou de desenvolvimento foi preservado e 

impulsionado. O comprometimento dessa opção foi sentido logo nos primeiros meses de 

execução do projeto. Instituições como a Federação das Indústrias do Estado, FIEAC, o 

Conselho Nacional dos Seringueiros, CNS, e o Centro dos Trabalhadores da Amazônia, CTA, 

somente para citar algumas, se envolveram no projeto por meio da participação no seu 

Conselho Consultivo e no Comitê de Direção. 

Mas as peculiaridades estaduais e da Floresta Estadual do Antimary, levaram a equipe 

à segunda definição técnica crucial. Especificidades botânicas caracterizadas por formações 

florestais com volumes de madeira comercial inferiores quando comparadas a outras regiões 

da Amazônia, no entanto com elevada diversidade de espécies vegetais por hectare. 

Especificidades sociais e econômicas do processo histórico de ocupação do Acre, reconhecido 

pela presença da figura do produtor extrativista seringueiro, dispersos em colocações no 

interior do ecossistema florestal, em uma média de duas horas de caminhada entre as 

colocações e voltado à exploração comercial de dois únicos produtos florestais, castanha-do-

brasil e borracha. A existência de infra-estrutura própria de escoamento com forte 

dependência dos rios, igarapés e vias complexas de transporte em terra-firme como 

varadouros e varações. 
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A atualidade dessas especificidades, inclusive com uma considerável população de 

seringueiros residindo na área da Floresta Estadual, à época em torno de cem famílias, fez 

com que se optasse pela ampliação do conceito de manejo florestal tradicional, direcionado à 

exploração da madeira, para o conceito de Uso Múltiplo da Floresta. Esperava-se, assim, 

elaborar tecnologia que permitisse a exploração infinita de toda potencialidade que o 

ecossistema florestal possui, de produtos e serviços, em uma mesma área ou colocação de 

seringueiro. 

Com a inclusão dos outros produtos florestais, além da madeira, se facilitava a 

inserção do extrativista nas operações de manejo florestal, uma vez que sua experiência era 

voltada para outros produtos e não para madeira. Ao ampliar a cesta de produtos florestais, 

também se superaria o grave problema de produtividade florestal para madeira. 

Outra contribuição importante foi a influência que a experiência do Antimary exerceu 

na elaboração da proposta de Projeto de Lei, atualmente tramitando na Câmara dos 

Deputados, que trata da concessão de florestas públicas para iniciativa privada. 

 

 

3. EXPERIÊNCIAS EMPRESARIAIS 

 

Mil - Madeireira Itacoatiara – Precious Woods 

 

O grupo empresarial Precious Woods tem sede principal na Suíça com atuações na 

Amazônia brasileira e na Costa Rica. No Brasil atua por meio da Madeireira Itacoatiara Ltda 

– MIL Madeiras, com operações de exploração de madeira tropical dura no Estado do 

Amazonas. Na Costa Rica atua com reflorestamentos para fins comerciais. 

A empresa também procurou adotar sistemas silviculturais desenvolvidos nas 

principais instituições de pesquisas, estabelecendo contratos de assessoria com a Universidade 

de Wagenigen (Holanda), EMBRAPA/CPATU e INPA. Basicamente o sistema utilizado 

pressupõe a exploração planejada de 59 espécies comerciais, em uma intensidade de 

exploração de 35 m3/ha/ano, em compartimentos de exploração anual de 2.000 hectares e um 

ciclo de corte de 25 anos.  

A empresa foi a primeira em investir determinadamente na adoção do manejo florestal 

tal qual as orientações dos pesquisadores. Infelizmente as expectativas de intensidade de 

madeira comercial por hectare não foram atendidas, com os compartimentos apresentando 

volumes inferiores a 5 m3/ha/ano. 

A preocupação com a sustentabilidade do manejo florestal é constante e valeu à 

empresa o certificado do FSC, como pode ser observado na figura 7.2 a seguir, recebido em 

1997 e mantido até o momento por meio da realização de auditorias florestais periódicas.    

A certificação, para o caso da empresa, foi uma condição para continuidade do 

fornecimento de madeira para o mercado europeu. Acima de 70% de sua produção é 

direcionada àquele mercado por meio da matriz localizada na Suíça. 

 

100% nacional, CIKEL Brasil Verde S/A 

 

Atuando desde 1977 na região, primeiro no Maranhão e posteriormente no Pará, o 

Grupo Cikel, originado no Paraná e com sede em Curitiba, é um dos maiores grupos nacionais 

do setor florestal. Possui atualmente em torno de 318.000 hectares destinados à produção 
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florestal. Também atua no seguimento de serviços industriais em especial de transporte de 

cargas. 

A produção madeireira da Cikel, realizada sob as técnicas de manejo florestal, 

encontra-se em torno de 200.000 m3 anuais, distribuídas em madeira serrada, compensados, 

lâminas torneadas e faqueadas, além de pisos e decks. 

Em meados de 1995 a empresa iniciou um trabalho em conjunto com a Fundação 

Floresta Tropical, FFT, uma organização não governamental que atua na extensão florestal do 

manejo, por meio da cessão de uma área para teste de exploração florestal de impacto 

reduzido. Nesse período a empresa também contou com apoio dos pesquisadores da 

EMBRAPA/CPATU. 

 

4. EXPERIÊNCIAS DA SOCIEDADE CIVIL 

 

O envolvimento da sociedade civil, ocorrido de maneira mais expressiva durante a 

década de 1990, pode ser considerado decisivo tanto na demonstração de que a alternativa 

florestal era possível em nível comunitário, quanto para a introdução dessa nova alternativa 

produtiva nos mecanismos oficiais de elaboração de políticas públicas. 

Identificar as razões que levaram as comunidades e suas entidades de representação a 

se envolverem na execução de experiências produtivas inovadoras e, na maioria dos casos, de 

elevado risco econômico, é uma lacuna que ainda persiste. No entanto, alguns fatores podem 

ser elencados para auxiliar na compreensão dessa importante contribuição popular.  

Quatro fatores são fundamentais nessa análise: a) o grau de impacto social, produzido 

pelo padrão de ocupação vigente, recebido diretamente pelas comunidades; b) a 

democratização do país e o conseqüente processo de organização da sociedade civil na 

Amazônia; c) a oferta de recursos a fundo perdido para as comunidades; e d) a disposição das 

comunidades para correrem riscos no campo econômico. 

Será fácil perceber, pelas experiências que serão discutidas, que mesmo com elevado 

grau de impregnação dos movimentos sociais pelo ambientalismo ortodoxo e contrário ao 

manejo florestal comunitário da madeira, que durante toda década de 1990 contaminou uma 

boa parcela das lideranças vinculadas ao CNS, as comunidades extrativistas, sempre que 

tiveram oportunidade de decidirem por si, optaram sem pestanejar pelo manejo florestal. 

O termo sociedade civil é amplo o suficiente para incluir todo leque de organizações 

não estatais, mas que desenvolvem ações consideradas públicas. No intuito de estabelecer 

moldura esquemática para escolha das experiências a serem discutidas dentre todo variado 

espectro existente, optou-se por considerar somente as experiências realizadas na Amazônia 

por instituições ali sediadas. Evidente que esse procedimento excluiu da seleção algumas 

experiências importantes, mas, novamente sem xenofobismos, a intenção foi valorizar 

iniciativas amazônidas. 

Também se buscou como critério abarcar todo tipo de ator social, excluindo as 

iniciativas indígenas que exigem avaliações antropológicas em separado, o que foge aos 

objetivos desse artigo, todo tipo de instituição, como por exemplo, de representação dos 

produtores ou de apoio, e todo tipo de produtos objetos do manejo florestal, como, por 

exemplo, madeira, óleos e fauna. No mínimo uma experiência de cada tipo será discutida a 

seguir. 

Como última ressalva, algumas experiências serão mais detalhadas que outras tendo 

em vista a disponibilidade de informações existentes acerca de cada uma. No entanto, sem 
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exceção, todas foram visitadas “in loco” no período de 1999 a 2002, período no qual foram 

realizadas as coletas das informações. 

 

Manejo florestal comunitário em Porto Dias 

 

Concebido e realizado por meio de parceria entre o CTA e a Associação de 

Seringueiros, o projeto de manejo florestal comunitário do Projeto de Assentamento 

Extrativista do Porto Dias, pode ser considerado precursor das experiências que entidades da 

sociedade civil vem conduzindo com produção madeireira, inserida em qualquer tipo de 

realidade fundiária. 

Inclusive a condição fundiária da área objeto do manejo comunitário da madeira foi 

comumente usada como justificativa para não aplicação da prática de manejo em realidades 

distintas. Ocorre que por ter sido criado no âmbito do Programa Nacional de Reforma Agrária 

o Porto Dias se configura como projeto de assentamento, diferente da condição experimentada 

pelas Reservas Extrativistas criadas no âmbito do sistema nacional de unidades de 

conservação. No entanto, o Decreto que regulamentou a criação das Reservas Extrativistas em 

1990, inspirou-se em portaria do INCRA de 1988 que regulamentou a criação dos 

assentamentos extrativistas. Ou seja, a diferença entre ambos, naquele momento era difícil de 

se estabelecer. 

Como precursor o manejo do Porto Dias atraiu generalizadas críticas e de vários tipos. 

Inicialmente somente os executores do projeto, no caso o CTA e a Associação, tinham clareza 

do significado que aquela experiência poderia assumir no futuro. O purismo ambientalista 

associado ao simbolismo criado pela figura do seringueiro ecologista, principalmente após a 

morte de Chico Mendes, fazia com que a inclusão da madeira como produto do extrativismo, 

fosse encarada com muita resistência ideológica e pouquíssima disposição para discussão da 

sustentabilidade tecnológica da atividade. 

Sendo assim, o ambientalista se posicionou contrário ao projeto, pelo preconceito com 

a exploração madeireira comumente realizada de maneira predatória. A academia, ainda 

dominada pelos estudos de antropologia, se posicionou contrária pelo idealismo da 

manutenção do isolamento do seringueiro como condição para manutenção de um estilo de 

vida diferente. Os órgãos públicos, ainda impregnados com a ilusão da viabilidade da 

heveicultura, se posicionaram contrários temerários com a falta de controle da produção. E 

assim por diante. 

No entanto, talvez o mais surpreendente, é que os próprios responsáveis pelo 

movimento dos seringueiros, que reivindicavam melhores condições de vida para os 

produtores, também relutavam em aceitar a possibilidade do extrativista realizar o manejo da 

madeira. Ocupando cargos em entidades de representação essenciais, as lideranças 

posicionaram organizações expressivas dos extrativistas à época, como o Conselho Nacional 

dos Seringueiros, CNS, o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Xapurí e Brasiléia, a 

Cooperativa Extrativista de Xapurí, CAEX, e as Associações dos extrativistas residentes na 

Reservas Extrativistas recentemente criadas, contrárias ao projeto.  

A tradição do CTA, como entidade criada por Chico Mendes e tradicionalmente 

vinculada ao extrativismo foi essencial para resistir as pressões técnicas e políticas para que o 

projeto não se realizasse. Questionou-se, reiteradas vezes, que o CTA pretendia transformar o 

seringueiro em madeireiro e trair o legado deixado por seu mais importante fundador. 

Mas o CTA e a Associação conseguiram concluir a elaboração do projeto e sua 

aprovação no MMA (por meio do PD/A do PPG7), para início de operações em 1996. Com 

orçamento de R$ 210.000,00 e duração de 24 meses, o projeto tinha como referência principal 
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demonstrar, em condições reais da produção extrativista em um seringal tradicional, o 

seguinte: 

 

a) o uso múltiplo da floresta poderia representar um novo ciclo produtivo capaz 

de reerguer a economia florestal, maior responsável pela ocupação da Amazônia; 

 

b) a tecnologia do manejo florestal de uso múltiplo, ainda em elaboração, 

precisava passar por aferições no dia-dia produtivo da colocação de seringa; 

 

c) a inclusão da madeira, por ser o produto florestal de maior liquidez no 

momento, na cesta de produtos do uso múltiplo configurava-se em condição 

elementar para sua viabilidade econômica; 

 

d) a inclusão da madeira iria requerer preparação especial do extrativista que 

passaria da condição de seringueiro, habituado ao binômio produtivo da castanha 

e da borracha, à condição de manejador florestal, com um amplo leque de 

possibilidades produtivas. 

 

 

Com essas premissas o projeto investiu aproximadamente 30% de seu orçamento na 

qualificação dos extrativistas envolvidos. Optou-se também por selecionar de maneira 

criteriosa os produtores que se envolveriam com a exploração madeireira. Somente 10 

famílias foram escolhidas. 

A seleção de produtos do uso múltiplo relacionou os seguintes produtos a serem 

trabalhados coincidentemente, conforme um calendário produtivo, na mesma colocação: 

madeira, fitoterápicos, borracha e castanha. Além disso, o projeto também fomentou a 

construção de escolas e postos de saúde para atendimento básico de todos os associados. 

Em 1997 iniciou-se a exploração madeireira. Técnicas para inventário a 100%, que 

possibilitavam envolvimento e compreensão pela comunidade, foram desenvolvidas. Critérios 

para seleção de árvores a serem abatidas foram ampliados tendo em vista a realidade da 

colocação e os princípios de uso múltiplo. 

Os dois maiores desafios do projeto foram a gestão comunitária e o uso múltiplo da 

floresta. O primeiro vem sendo obtido com elevados investimentos em qualificação da 

comunidade e em assistência técnica permanente. O CTA em quase 10 anos de projeto 

mantém no mínimo um técnico permanentemente em seu escritório localizado na área de 

manejo.  

Com relação ao uso múltiplo, a defasagem em termos de valores operados com a 

madeira e demais produtos é significativa. Mesmo com lucratividade relativa semelhante a 

madeira movimenta volume maior de dinheiro tanto para cobrir custos operacionais como na 

obtenção da recita bruta. Isto faz com que se dê cada vez mais atenção à produção madeireira.  

No entanto, a busca de maior participação dos outros produtos e serviços florestais é 

objetivo a ser seguido com determinação, sendo condição de sustentabilidade da economia 

florestal no seringal. Operacionalizar a cesta de produtos e serviços a serem obtidos em uma 

mesma unidade produtiva, vem requerendo criatividade na definição de espaços e 

cronogramas produtivos.  
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Ainda em 1997, quando os dados de custos praticados e receitas ainda se encontravam 

em fase de consolidação, o CTA e a Associação submeteram o projeto a análise de viabilidade 

financeira independente relativo ao componente madeira do uso múltiplo. O resultado 

comprovou o que os envolvidos no projeto já haviam percebido, isto é, o potencial de 

viabilidade do manejo comunitário da madeira apesar dos investimentos requeridos. A 

madeira trazia outra realidade ao interior da floresta ao fornecer expressiva elevação no 

patamar da economia antes existente.  

Mesmo com a inclusão de investimentos tipicamente públicos, como por exemplo, a 

construção de 56 quilômetros de varadouro real e algumas dezenas de pontes, o projeto 

demonstra-se plenamente atrativo do ponto de vista financeiro. Outro fato importantíssimo a 

se destacar é que todos esses indicadores assumiram como produtividade a intensidade de 

exploração equivalente a 14m3/hectare, considerado bem inferior aos mais que 40m3/hectare 

comumente explorado no mercado. Essa intensidade de exploração foi calculada pensando no 

mínimo necessário para que não ocorresse fluxo de caixa negativo no projeto. 

Nota-se, também, que não foi realizada avaliação econômica envolvendo os ganhos 

sociais e ambientais provenientes do manejo o que certamente elevariam esses indicadores. 

Todavia no intuito de propiciar a elevação de valor agregado à produção madeireira o 

CTA e a Associação concluíram que a produção de pequenos objetos de madeira, como peças 

de decoração e utensílios domésticos, seria o caminho ideal para ampliação da rentabilidade. 

Para compreender a dimensão do significado dessa ampliação de renda, em 2000 foi 

feita uma nova avaliação do fluxo de caixa da produção, quando ainda se limitava à madeira 

com beneficiamento primário, e os resultados podem ser observados na Tabela1. 

 

Tabela 1. Resultados financeiros da comercialização da safra de madeira com 

beneficiamento primário pela Associação do Porto Dias, Acre, em 2.000. 

 

Item Valores em Reais 

Receita* 11.030,50 

Custos de transporte (combustível) 2.783,80 

Saldo 8.246,70 

Manutenção caminhão da comunidade 1.542,53 

Salário do motorista 800,00 

Saldo da Comunidade 5.904,17 

Saldo para cada Manejador (9 famílias)** 656,01 
*
Referente à venda no mercado de Rio Branco, de madeira somente com beneficiamento primário, sendo 

140,904m
3
 de madeira dura (Cumaru cetim e Cumaru Ferro) e 28,215m

3
 de madeira de lei (Cedro, Cerejeira, Ipê, 

Amarelão e Roxinho). 
**

Referente à produção de quatro colocações de manejadores florestais e distribuídas em igual parte para as nove 

famílias envolvidas no projeto. Isto significa que ainda faltam vender a madeira de 5 colocações, o que elevará, 

no mínimo, ao dobro a renda já auferida. 

Fonte: Melo, 2001, p3. 

 

As perspectivas futuras são de continuidade da produção de elevado valor agregado e 

que exige menos matéria-prima como as peças de decoração e o desenvolvimento da marca 

Porto Dias. Nesses quase dez anos de existência do projeto, o nome do Porto Dias foi usado 

como referência de sucesso no manejo comunitário de madeira e no estabelecimento da 

tecnologia do uso múltiplo da floresta. Ainda em 1997, quando o projeto dava os primeiros 
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passos da aparecia como referência entre as 100 experiências brasileiras de desenvolvimento 

sustentável (MMA, 1997, s/n). 

Desde o primeiro Encontro de Experiências comunitárias de manejo, realizado em 

1998, próximo a área do Porto Dias no município de Plácido de Castro, no Acre, quando se 

reuniram 12 experiências, diversas comunidades tem se envolvido com a produção madeireira 

sob a influência positiva da experiência do Porto Dias.  

Evidente que ainda há um caminho a ser percorrido para completa disseminação do 

manejo comunitário. Alguns desafios precisam ser superados como, por exemplo: alto 

investimento técnico-financeiro para implementação do manejo, o que é proibitivo para as 

comunidades; falta de diversificação das atividades econômicas, para agregar valor ao uso da 

diversidade biológica existente; e falta de domínio tecnológico das fases de produção da 

madeira, o que leva as comunidades a competirem com indústrias já estabelecidas (Lima et al, 

2003, p45).  

 

Manejo de animais silvestres no Cazumbá 

 

A segunda maior área de Reserva Extrativista foi criada em 2002, pelo Decreto 

Presidencial sem número de 19 de setembro, englobando os antigos seringais Cazumbá e 

Iracema. A Reserva Extrativista do Cazumbá, como ficou conhecida, esta localizada nos 

municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano, no Acre. Com em torno de 750.000 hectares 

de área integralmente coberta por florestas e um pequeno contingente populacional de 

aproximadamente 200 pessoas. 

A comunidade residente no Cazumbá, mesmo antes da transformação da área em 

Reserva Extrativista, demonstrou interesse e iniciou discussão acerca do manejo de fauna 

silvestre. A experiência da comunidade na lida com animais domesticados estimulou a 

elaboração de projeto de manejo de fauna para captação de recursos financeiros.  

Com apoio técnico da equipe do Ibama no Acre e posteriormente do CNPT/sede, a 

proposta de manejo foi concebida e defendida junto ao MMA, Programa de Agroextrativismo 

operado pela Secretaria de Coordenação da Amazônia, que aprovou investimento equivalente 

a R$ 120.000,00 ainda em 2001. O início da execução do projeto no mesmo ano apressou a 

conclusão do processo de criação da Reserva Extrativista, que talvez tenha sido aquele que 

tramitou com maior rapidez.  

Com suporte técnico da entidade Pro-Fauna, uma organização não governamental com 

experiência em manejo de fauna, a Associação de Seringueiros do Cazumbá, implantou o 

projeto com sucesso e em 2004 iniciou o processo de comercialização da produção. 

Desenhado para atendimento prioritário da demanda por proteína existente na própria 

comunidade, paulatinamente o manejo da fauna produziu excedente passíveis de 

comercialização. Por sinal, a venda da carne silvestre produzida sob manejo exigiu algumas 

discussões difíceis de cunho legal, vencidas com a contribuição decisiva dessa experiência.                     

A Instrução Normativa 26/2002 editada pelo Ibama normatizou o manejo de fauna em 

Reserva Extrativista, solucionando assim empecilho jurídico burocrático que se arrastava 

desde o ano 2.000. Ocorre que em alguns momentos a procuradoria do Ibama julgou 

improcedente o manejo de fauna silvestre com base na Lei n º 9.605 de 12 de fevereiro de 

1998, que entrou em vigor em 30 de março de 1998, denominada de Lei de Crimes 

Ambientais. 
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A instrução normativa prevê também a elaboração do Projeto Técnico do Uso 

Comunitário Sustentável de Espécie da Fauna Silvestre Brasileira Autóctone em Reserva 

Extrativista devendo conter: 

 

1. caracterização do uso pretendido para a espécie; 

2. avaliação da população da espécie objeto de uso sustentável; 

3. avaliação do ambiente onde será realizado o manejo; 

4. avaliação do mercado que se pretende atender; 

5. planejamento do manejo; 

6. zoneamento da área em face do uso sustentável; 

7. monitoramento do manejo; 

8. monitoramento ambiental da área objeto de uso sustentável; 

9. análise de mercado e do escoamento da produção; 

10. forma de repartição dos benefícios; 

11. externalidades positivas e negativas; 

12. cenários futuros com e sem o projeto técnico; e 

13. identificação do responsável técnico. (CNPT, 2003, p61).  

 

A técnica de manejo de fauna assumida para o Cazumbá envolveu a adoção de um 

sistema de manejo misto, com momentos considerados semi-extensivo e extensivo. O sistema 

semi-extensivo se utiliza uma área de aproximadamente 8 hectares de pasto, formado 

anteriormente utilizado para criação bovina, com a construção de 3 lagos, formato de açudes 

com espelho d´água de 0,5 hectares e cercamento do plantel. Esse sistema é destinado a 

terminação/acabamento de animais jovens a serem abatidos a qualquer tempo. 

Já o momento extensivo é realizado no interior do ecossistema florestal, ocupando 

área aproximada de 60.000 hectares, utilizada para pastoreio e produção de animais jovens 

que serão levados posteriormente para o sistema semi-extensivo. Neste sistema o plantel 

animal consumirá até 80% de sua dieta em alimentação originada no próprio ecossistema 

florestal e os outros 20% por meio de cevamento com culturas introduzidas como pupunha, 

milho e macaxeira. O cevamento em bretes, construídos dispersos na floresta, também facilita 

a lida diária com o plantel além de possibilitar a ocorrência de vários grupos de espécies 

diferentes em uma mesma área. 

No caso do Cazumbá as espécies sob manejo são: queixada (tayassu pecari), capivara 

(hydrochoerus hydrochaeris) e catetu (tayassu tajacu). Também estão previstos a inclusão de 

jabuti e psitacídeos como experimentação para atendimento da demanda como animais de 

estimação. 

Análises de viabilidade econômica elaboradas em condições semelhantes pela Pró-

Fauna no Pará, especificamente para o manejo do queixada, apresentam os indicadores 

descritos na Tabela 2.  
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Tabela 2. Indicadores econômicos do manejo de queixada em Santarém no Pará em 

2002. 

Indicador Valores em Reais Valor em % 

Renda Bruta Anual 20.889,90 -- 

Renda Líquida Total 5.903,72 -- 

Renda Líquida Mensal 491,98 -- 

Ponto de Equilíbrio 10.400,01 -- 

Lucratividade -- 28,26 

Rentabilidade -- 59,03 

Ponto de Equilíbrio -- 49,79 

Fonte: Pró-Fauna, 2002, p30. 

 

 

5. SIGNIFICADO POLÍTICO-SOCIAL DESSAS EXPERIÊNCIAS 

 

São inegáveis as implicações políticas, sociais, ambientais e econômicas que todas 

essas importantes experiências produziram durante a década de 1990. Como também é 

inegável que essas implicações contribuem para consolidação da atividade florestal na 

Amazônia. As ações do governo federal, discutidas a seguir, apresentam com clareza elevado 

grau de impregnação teórica e prática que esses projetos proporcionaram. 

Possivelmente essa contribuição e a rápida performance social apresentada pelos 

projetos tenham origem nos resultados elementares que apresentou em curtíssimo prazo, 

dentre os quais pode-se citar:  

 

a) desmistificação da atividade madeireira:  

 

A imagem da destruição causada pela exploração predatória de madeira, 

com a presença constante da motosserra e do trator do tipo skider, incutiu 

na sociedade preconceito generalizado pela exploração madeireira. Não 

se poderia acreditar que também seria possível praticar a exploração de 

maneira sustentável com níveis aceitáveis de impacto ambiental. 

Dissociar o manejo florestal madeireiro da exploração predatória de 

madeira usada para posterior instalação da pecuária, foi fundamental para 

desmistificar a atividade. 

 

b) fornecimento de lastro social ao manejo florestal:  

 

O envolvimento social na execução das atividades de manejo florestal, 

por meio das instituições de pesquisas, das empresas e das organizações 

da sociedade civil, forneceram à atividade florestal o lastro social que 

precisava. Ao passar de uma atividade marginalizada, praticada sem 

consideração pela legislação, para uma atividade regulamentada, 

normatizada e ancorada nos processos de certificação o manejo florestal 

adquiriu status de alternativa econômica. 
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c) demonstração junto ao produtor da viabilidade do uso múltiplo da floresta:  

 

Ao ser levada ao encontro do produtor extrativista e do empresariado a 

atividade florestal supera vários obstáculos à sua viabilidade. 

Argumentações acerca da impraticabilidade do manejo perderam a 

validade diante da comprovação tácita. 

 

 

6 - POTENCIALIDADES INESGOTÁVEIS DO USO MÚLTIPLO DA FLORESTA 

 

 

A diversidade amazônica é um manancial inesgotável de possibilidades. O 

ecossistema florestal é um horizonte produtivo novo ainda por ser desbravado. Cada vez que 

se iniciam programas de identificação das oportunidades de negócios no interior do 

ecossistema, entra-se num universo de oportunidades infindáveis.  

Evitando-se as facilidades e armadilhas da domesticação e do cultivo encherga-se o 

ecossistema florestal e a partir daí, com visão de empreendedor, é impossível não se 

vislumbrar oportunidades de negócios. Para fornecer uma idéia da dimensão dessas 

oportunidades para negócios, no Quadro 1 a seguir estão relacionados, de maneira sucinta, 

alguns projetos, propostas e possibilidades, em andamento ou com perspectivas na região, que 

dão conta do potencial existente.        
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Quadro 1 - Potencialidades do uso múltiplo do ecossistema florestal na Amazônia. 

 

Potenciali 

dade Descrição sumária 

Manejo da Taboca Espécie manejada com relativa simplicidade vez que possui seu ciclo fenológico e 

comportamento silvicultural na floresta conhecido, a taboca possui elevado potencial para uso 

na fabricação de móveis e construção civil. Experiência com móveis de escritório esta sendo 

conduzida junto a Prefeitura de Assis Brasil na divisa do Acre com o Peru, onde ocorre uma 

mancha de taboca estimada em 200 mil hectares da espécie Guadua weberbaueri.  

Borboleta Ainda sem nenhuma experiência na região o manejo de borboletas (lepidópteros) pode render 

até R$ 500,00 por mês para cada família envolvida ocupando jovens e mulheres. Em locais 

como a Reserva Extrativista do Alto Juruá onde se comprovou a existência de várias espécies a 

implantação de unidades de manejo seria alternativa importante de geração de renda para o 

extrativista local.   

Couro vegetal Sem a pretensão de solucionar o problema da produção de borracha na Amazônia, o couro 

vegetal, elaborado pelo processo de defumação, vem sendo produzido há mais de 10 anos por 

índios e seringueiros do Acre. A experiência, reconhecida por seus resultados, de produção de 

couro vegetal é conduzida pela empresa Couro Vegetal da Amazônia e pelo Instituto Nawa 

que mantêm relações comerciais para venda das roupas, bolsas e vários acessórios produzidos 

com empresas internacionais.    

Óleos Vegetais Um gama de óleos vegetal pode ser produzido na Amazônia. Patauá, açaí, buriti, pupunha, 

tucumã e babaçu são os mais conhecidos. A Natura Cosméticos mantêm contrato de compra 

junto à Associação de Seringueiros da Reserva Extrativista do Médio Juruá em Carauari no 

Amazonas. Adquiri em torno de 60 toneladas de óleo de andiroba por ano e pode comprar 

mais, além de manter contrato de publicidade para uso da imagem. A intenção da empresa é 

produzir cosméticos 100% com óleos vegetais que atualmente equivalem no máximo 10% do 

produto final.   

Artesanato A produção de artesanato ainda é insipiente na região. Com potencial enorme mas pouco 

explorado as comunidades possuem uma grande variedade de sementes e cipós para 

trabalharem. Experiência interessante vem sendo conduzida pelo CNS junto a Reserva 

Extrativista do Tapajós/Arapiuns que mantêm posto permanente de comercialização em 

Brasília, na sede do CNS.   

Peixes ornamentais A Amazônia é o maior responsável pelo abastecimento de peixes ornamentais em todo país. 

Oriundos do Rio Negro, em especial na região do município de Barcelos no Amazonas, os 

peixes são coletados por extrativistas piabeiros que comercializam com médias e grandes 

empresas exportadoras. Experiência importante de manejo de peixes ornamentais vem sendo 

conduzido por meio do Projeto Piaba, executado pelo INPA e Universidade do Amazonas.  

Pescados Produzidos por piscicultura, manejo de lagos e pesca artesanal, os pescados da Amazônia 

possuem mercado e preço garantido. Pescadores extrativistas residentes na área de influência 

do lago da represa de Tucuruí estão, por meio de sua cooperativa, colocando pescados para 

abastecimento do mercado de Brasília.  
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Cont...  

Piaçaba Na região norte do Amazonas o manejo de piaçaba tem gerado renda para os índios 

yanomami. Com intermediação da FUNAI os índios estão manejando sua área de 

floresta para produção de piaçaba. Inclusive começam a diversificar sua produção com 

a introdução do manejo do cipó titica para fabricação de móveis.  

Siri-azul O siri-azul é considerado alimento nobre pela presença do chamado bom colesterol, por 

isso tem mercado garantido. A região de Sucuriju no Amapá possui densidade 

suficiente para ser manejada. O CNPT/Ibama estuda proposta da empresa Sucuri 

Consultoria para realizar estudos de manejo naquela região, onde se pretende criar uma 

unidade de Reserva Extrativista. 

Marchetaria Uma arte ainda por ser desenvolvida a marchetaria possibilita ampliação exponencial do 

valor agregado em produtos de madeira. A UNICEF do Amazonas vem realizando 

experiência interessante com crianças junto a Oficina de Lutheria da Amazônia em 

Manaus. 

 

 

 

O quadro acima é apenas uma mostra do que é possível ocorrer com o uso econômico 

do ecossistema por meio da tecnologia do manejo florestal de uso múltiplo. Ainda há que se 

incluir as possibilidades com a prestação de serviços ambientais de purificação e produção de 

ar e água.  

Com relação a água ainda há bastante caminho a ser percorrido, mas um passo largo 

foi dado com a nova institucionalidade para tratar do assunto que criou a Agência Nacional de 

Águas e instituiu a cobrança por sua utilização. Falta, no entanto, a realização de estudos que 

quantifiquem e qualifiquem a estreita vinculação existente entre a manutenção da cobertura 

florestal, com espécies variadas, e a vazão e qualidade da água.  

Já com relação ao ar o Protocolo de Quioto possibilitou enormes avanços. Em que 

pese o manejo florestal madeireiro ainda encontrar resistências para se beneficiar dos 

mecanismos instituídos no âmbito do protocolo, é comprovada a capacidade das florestas 

retirarem carbono da atmosfera e dos produtos à base de madeira manterem carbono 

imobilizados por determinado período. 

 

O cálculo do tempo de permanência do carbono seqüestrado vai depender do 

uso da madeira. Os produtos sólidos, especialmente os móveis, duram até 5 

décadas. (Brandão, 2003, p34).      

 

A tecnologia da sustentabilidade na esfera produtiva, apesar das controvérsias 

existentes, parece seguir a direção do desenvolvimento de processos tecnológicos voltados ao 

uso econômico do ecossistema florestal segundo as técnicas do manejo de uso múltiplo. Se 

isso efetivamente ocorrer, o vaticínio do herói libertador do Acre, Plácido de Castro, 

felizmente não se concretizará, quando em relatório elaborado em 1907 afirmava: 
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É para esta indústria nascente (a da agropecuária), fonte futura de grandes 

riquezas, que nós pedimos ao Governo que volva as suas atenções, 

amparando-a com a deliberação de medidas que promovam o seu 

desenvolvimento.  

 

Amanhã, quando o problema da borracha estiver resolvido no laboratório e 

se esgotarem os nossos ricos mananciais, será ela a mão protetora que nos há 

de salvar de uma miséria fatal. (Castro, 2002, p208).    

 

Não, pois o ecossistema florestal na Amazônia vai bem além da borracha.   
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ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. SLIDES DA DEFESA NA SELEÇÃO DOS PREMIADOS 
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Sumário

 Conhecendo a organização

 Qual é o produto que estamos ofertando

 Mercado

 Marketing

 Equipe gerencial

 Gestão financeira

 Riscos e oportunidades

 Plano de implementação

05 dez 2006

Conhecendo a organização

 Quem somos?
 qualificados como Oscip – primeira do Acre

 consultoria ambiental – microcrédito florestal

 A nossa missão
 Gerar emprego e renda com alternativas econômicas 

adaptadas à realidade do ecossistema florestal e da 
população acreana que nele habita 

 Nossa visão de futuro
 Ser considerada pelos nossos clientes e parceiros 

institucionais, como uma instituição sólida que 
concebe e opera carteira de microcrédito produtivo 
voltado para alternativas econômicas florestais e para 
quem habita e depende desse ecossistema florestal 
na Amazônia 

05 dez 2006

... Conhecendo a organização

 Onde queremos chegar?

 Consolidar carteira de crédito no Estado do Acre

 Nossas ações

 1999 – ano de fundação

 2001 – OSCIP (MD n° 08000.018574/2001-35)

 2002 – selecionada programa Sebrae

 2003 – estruturação da Andiroba

 2004 – início da parceria com o Estado e Sebrae

 2005 – domínio da metodologia (expansão)

05 dez 2006

.... Conhecendo a organização

 Resultados

 Nesses dois anos, foram mais de 2.000 famílias

visitadas e mais de 1.000 clientes beneficiados e 
cadastrados

 Média do crédito R$ 370,00

 Valor total da carteira R$ 413.764,00

 0,3% de inadimplencia

 400 extrativistas capacitados – 12 municípios

 Grandes parceria

05 dez 2006

DUPLA DEPENDÊNCIA

O extrativista depende do ecossistema florestal

e a floresta depende do extrativista 

05 dez 2006

Microcrédito – A menina dos olhos

 Produto destinado a uma economia que tem base florestal

 Público excluído do sistema bancário

 ausência de garantias reais

 Burocracia mínima

 Credito educativo – 1° crédito não atende 100% 

 Capital de giro 

 Valores R$ 100,00 até R$ 1.000,00

 Prazo – 1 a 6 meses

 Investimento

 Valores R$ 200,00 até R$ 4.000,00

 Prazo – até 15 meses com 2 de carencia

05 dez 2006

Mercado

 Bancos estatais, privados e outros

 Excesso de burocracia

 Demora na liberação do crédito

 Ambiente agressivo

 Difícil interlocução com os funcionários

 Linhas de crédito não atendem a demanda

 Juros altos

 Nicho restrito de mercado

 Volume de recursos limitados

 Risco de ameaça física aos clientes devedores

A Andiroba leva o produto para a casa
do cliente

O ambiente de mercado torna a Andiroba única e 
sem concorrência direta 
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05 dez 2006

Nossos clientes

Extratores de borracha – 1.200 famílias

Coletores de castanha

800 famílias

Vendedores de produtos florestais

2.000 famílias

Beneficiadores de produtos florestais

1.600 famílias

05 dez 2006

... Nossos clientes

Manejadores florestais

2.000 famílias

05 dez 2006

Mercado potencial  e expansão

MAPA DAS ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS 

EXTRATIVISTAS DO ESTADO DO ACRE

Assoc. RESEX 

Chico Mendes 

de Assis Brasil

(120 Famílias)

•Assoc. Novo 

Encanto;

•Assoc. Porto Dias;

•Assoc. São José

(53 Famílias)

•Assoc. RESEX Chico Mendes de 

Brasiléia;

•Coop. Mista de Eptaciolândia e Brasiléia 

– CAPEB;

•Coop. Agroext. De Brasiléia-COAEB;

•Assoc. de Seringuerios João Barbosa

(1.253 Famílias)

Coop. Agroext. Do Antimari

(42 Famílias)

-Assoc. Boa Vista;

-Associação do Rio 

Caramano;

-Assoc. Santa Fé;

-Assoc. São Luiz do Remanso;

-Assoc. Nova Vida

(570 Famílias)

-Assoc. da RESEX 

Alto Juruá;

-Coop. do Vale do 

Juruá-CASAVAJ

(368 Famílias)

-Coop. Agrext. De Feijó-COAFE

(1.119 Famílias)

-Assoc. da RESEX do Alto 

Tarauacá-ASAREAT

(215 Famílias)

-Assoc. de Manoel Urbano;

-Coop, Alto Purus

(433 Famílias)

-Assoc. do Rio Abunã;

-Assoc. do Seringal Aquarius

(844 Famílias)

-Assoc. de Seringueiros do Caquetá;

-Assoc. de Ribeirinhos Caquetá;

-Asso. Das Margens do Rio Acre;

-Assoc. do Baixo Rio Acre

(50 Famílias)

-Assoc. do Rio Espalha;

-Assoc. Vitória da Floresta;

-Assoc. do Rio Caipora;

-Assoc. Rural Libertadora;

-Assoc. dos Produt. De Borracha de Rio Branco

(2.141 Famílias)

-Coop. de Sena Madureira;

-Coop. Agroext. Do Vale do Rio Iaco

(1.001 Famílias)

-Assoc. Santa Rita de Cássia

(699 Famílias)

-Assoc. dos Produt. Rurais de Tarauacá

(733 Famílias)

Coop. Agroext. De Xapuri-CAEX

(1.332 Famílias)

05 dez 2006

Marketing Marketing

 canais de distribuição penetração

 Através das estruturas existentes

 Política de preço

 Depende da atividade econômica

 Taxa de juros

 Mínimo 4% ao mês

 Maximo 8% ao mes

05 dez 2006

... Marketing 

 Estratégia de comunicação

 Área rural

 Visita às unidades produtivas

 Palestra nas organizações de base

 Programa de rádio

 Área urbana

 Visita às unidades produtivas

 Rádios comunitárias

 Palestras e encontros com a comunidade

05 dez 2006

Estrutura gerencial

Clientes

Agente de 
Crédito

Comitê de 

Crédito

- Contato com o 

cliente

- Levantamento

sócio-econômico

- Responsável

pelo crédito

- Instância superior de decisão do crédito composta

com representante do município, da Andiroba, de 

outras organizações do terceiro setor envolvidas e 

pessoas reconhecidamente vinculadas ao tema. 

- Tem a função de apreciação final do crédito, dando

total transparência ao procedimento e evitando vícios

da equipe gerencial que por ventura venha a ocorrer. 

Gerência
Administrati

va

Gerência
de Projeto

- Compõem a secretaria executiva

- Cont. pelo Conselho de Adm.

- Podem ser sócios ou não

- Profissionais c/ experiência nas

áreas específicas

Secretário-
Executivo

CONSELHO 
ADMINISTRATIVO

Gerência

de 
Microcrédit

o

- Eleitos entre os associados

- 3 membros com mandato de 2  

anos com direito a uma reeleição

- Instância de gerenciamento 

superior

05 dez 2006

Análises financeiro 

 Balanço patrimonial

 2003, ingressos financeiros oriundos de prestação 

de serviços;

 2004 saúde financeira da empresa vai bem. 

Conseguiu diversificar suas fontes de recursos 

experimentou início das parcerias;

 2005, foi o auge da Andiroba, convenio Estado e 

Sebrae – consolidação do programa. 

05 dez 2006

... Análises financeiro - BP

18.048.5769.166.9767.051.5205.036.8002.518.400Passivo + patrimônio social

9.749.3763.634.1762.795.5201.996.800998.400Superávit acumulado

8.299.2005.532.8004.256.0003.040.0001.520.000Financiamentos

8.347.3535.577.2704.297.6373.079.4581.545.729Ativo Total

14.00014.00014.00014.0007.000Veículo

15.95912.2769.4437.2643.632Computadores

6.1946.1946.1946.1943.097Mobiliário 

2.184.0001.456.0001.120.000800.000400.000Vendedores de 

Produtos Flores

1.747.2001.164.800896.000640.000320.000Beneficiadores 

Produtos Flores

2.184.0001.456.0001.120.000800.000400.000Manejadores 

Florestais 

873.600582400448.000320.000160.000Coletores de 

Castanha 

1.310.400873.600672.000480.000240.000Extratores de 

Borracha

Carteira Ativa

12.00012.00012.00012.00012.000Recursos despesas imediatas

20112010200920082007ITEM

(R$ 1,00)
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... Análises financeiro - DR
(R$ 1,00)

4.010.5981.270.413961.4171.033.632456.805Lucro Líquido

211.084 66.864 50.601 54.402 24.042 Impostos (5% ISS)

4.221.6831.337.2771.012.0181.088.034480.847Lucro antes dos impostos

1.949.875726.835559.104399.360199.680Desistência do crédito (20%)

487.469181.709139.77699.84049.920Inadimplência (5%)

2.729.8251.017.569782.746159.74479.872Despesas financeiras (8% + 20%)

194.98872.68455.91039.93619.968Receitas financeiras (2%) 

9.193.8643.190.7072.437.7331.707.042790.351Lucro operacional

191.359147.199113.23087.10067.000Outras despesas operacionais

9.385.2233.337.9062.550.9631.794.142857.351Lucro bruto

364.153296.270244.557202.658141.049CMV

9.749.3763.634.1762.795.5201.996.800998.400Receitas brutas totais 

5.975.4241.048.320806.400576.000288.000Vends Prod Florestais (6%)

1.048.320559.104430.080307.200153.600Benefi Prod Florestais (4%)

1.257.9841.048.320806.400576.000288.000Manejadores Florestais (6%)

838.656559.104430.080307.200153.600Coletores de Castanha (8%)

628.992419.328322.560230.400115.200Extratores de Borracha (4%)Receitas brutas 

oriundas do  

pagamento do 

microcrédito 

realizado por cada 

tomador em cada 

segmento da carteira

20112010200920082007ITEM

05 dez 2006

... Projeção do fluxo de caixa
(R$ 1,00)

2.706.6111.611.9911.391.6171.242.584374.187Saldo final de caixa

150.000 ----Investimento em imobilizado (sede)

2.729.8251.017.569782.746159.74479.872Financiamentos

36.15332.47029.6375.4922.746Depreciação (20%)

4.010.5981.270.413961.4171.033.632456.805Lucro Líquido

1.611.9911.391.6171.242.584374.1870Saldo inicial de caixa

20112010200920082007ITEM

05 dez 2006

Riscos Oportunidades

 Captação de recursos 
para formação do 
funding aquém da 
demanda;

 Concorrência despertar 
para o mercado do 
crédito para os 
produtos da floresta;

 Inadimplência além do 
planejado.

 Experiência na produção 
florestal sustentável;

 Experiência na oferta de 
microcrédito florestal;

 Disponibilidade de 
recursos no mercado;

 Capilaridade no interior da 
floresta.

05 dez 2006

Plano de implementação

XXXGerente de microcrédito

Gerente de microcrédito

Gerente de microcrédito

1.Expansão

Atendimento da demanda no Vale do Purus (3 municípios)

Atendimento da demanda no Vale do Envira (2 municípios)

Atendimento da demanda no Vale do Juruá (7 municípios)

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

XEquipe de agentes de microcrédito

Equipe de agentes de microcrédito

Gerente de microcrédito

Gerente de microcrédito

Equipe de agentes de microcrédito

Equipe de agentes de microcrédito

1.Desenvolvimento

Realização de socioeconômico em Rio Branco[1]

Realização de socioeconômico nos demais 9 municípios

Obtenção de cadastro de fornecedores de látex para fábrica de 

camisinha

Obtenção de cadastro das Cooperativas de castanha-do-Brasil

Realização de 3.800 operações de microcrédito

Realização de 7.600 operações de microcrédito

XXXX

X

XXX

X

X

X

X

X

X

Gerente de microcrédito

Gerente de microcrédito

Secretaria Executiva da Andiroba e 

Gerente de microcrédito

Secretaria Executiva da Andiroba

Equipe de mobilizadores e Gerente 

de microcrédito 

Secretaria Executiva da Andiroba

1.Implementação

Aquisição de computadores

Instalação e teste de sistema

Realização de planejamento estratégico com agentes de 

crédito e mobilizadores

Formalização do Comitê de crédito

Divulgação do microcrédito por meio de palestras e programa 

de rádio

Lançamento do microcrédito

432

X

1

X

X

X

Secretaria Executiva da Andiroba

Consultores contratados

Secretaria Executiva da Andiroba

1.Estruturação

Seleção e contratação de equipe

Qualificação de equipe

Adequação da infraestrutura existente

20112010200920082007ResponsávelAtividade

[1] Refere-se a pesquisa socioeconômica.

 

05 dez 2006

Conclusão

 Instrumento de inclusão social, redução da 

pobreza e consolidação do desenvolvimento 

sustentável na Amazônia;

 Geração de renda;

 20.748 famílias beneficiadas (100.000 pessoas)

 Redução do desmatamento

05 dez 2006

... Conclusão

DUPLA DEPENDÊNCIA

Entre 2001 e 2004, 23 mil km2 de florestas destruídas 

Seis campos de futebol desmatados por minuto.Gerações futuras com perspectivas

Saudáveis e com cidadania 
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ANEXO III 
 

 

 

 

 

 

 

 

ARQUIVO FOTOGRÁFICO 

 

 

ASSOCIAÇÃO ANDIROBA 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MICROCRÉDITO PARA  

 

MANEJADORES FLORESTAIS  

 

NA AMAZÔNIA  
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1. Mercearia –Localizada no Bairro Sobral em Rio Branco- Ac, financiada em fevereiro de 

2004.  

 

 

 

 

 

2. Corte Costura Bairro Santa Inês – Rio Branco- Ac 
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3. Palestra – Escola no Bairro Aeroporto Velho –Rio Branco, AC, julho de 2004.  

 

 

 

 

4. Banquinha de pequenos gêneros Rio Branco -Ac 
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5. Vendedor ambulante Rio Branco -Ac 

 

 

 

6. Reunião para entrega de crédito – Epitaciolândia - Ac 
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7. Produção de Banana Frita e Salgados – Rio Branco – Ac 

 

 

 

8. Salão de Beleza no bairro Santa Inês - Rio Branco - Ac 
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9. Cliente do Bairro Santa Inês – Rio Branco - Ac 

 

 

 

 
 

10 - Curso de Manejo Florestal de Uso Múltiplo no Município de Assis Brasil. 
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11 - Formandos do curso de manejadores florestais de Assis Brasil 

 

 
 
12 - Apresentação trabalho de grupo do curso de manejo de Xapuri. 
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13 - Turma de manejadores florestais de Xapuri. 

 

 
14 - Trabalho de grupo curso de manejo de Brasiléia 
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15. Produção de artesanatos de sementes florestais 

 
 

16. Transporte e comercialização de sementes florestais 
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17. Apresentação do Plano de Negócios aos jurados da comissão do Premio  

 

 
 

18. Momentos da cerimônia de premiação da Andiroba – 2º lugar 



Rio Branco, Acre

2011

NOSSA MISSÃO

Gerar emprego e renda com 

alternativas econômicas adaptadas à 

realidade do ecossistema florestal e da 

população acreana que nele habita.

www.andiroba.org.br

Rua Quintino Bocaiúva, 1358, sala 3, Bosque, Rio Branco, Acre. 69909 - 400

 


