DESAFIO
CONEXSUS
Resultados e Aprendizados

Contexto
A promoção de atividades econômicas sustentáveis no meio
rural é chave para a redução do desmatamento ilegal e para
o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono que
seja dinâmica e inclua as populações ribeirinhas, extrativistas
e agricultores familiares. Estas atividades econômicas são
especialmente relevantes em territórios de alta pressão
antrópica sobre áreas de floresta e demais vegetações
nativas.
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Neste contexto, negócios comunitários– associações e
cooperativas – e empresas de impacto socioambiental,
baseados no uso responsável dos recursos naturais,
possuem grande potencial econômico com efeitos
sociais positivos. Entretanto, no Brasil, essa economia
baseada no uso sustentável da biodiversidade é frágil e
pouco estruturada. A baixa rentabilidade dos negócios
comunitários relacionados com a bioeconomia florestal
apresenta várias lacunas:
falta de uma estratégia integrada (produção,
comercialização e financiamento) para desenvolvimento
de cadeias de suprimentos sustentáveis para as empresas;
deficiências estruturais nas cadeias de produção
agroflorestal, da agricultura familiar e do extrativismo
e bioeconomia;
conexões limitadas e desarticuladas com a demanda
crescente do consumo de produtos sustentáveis;
acesso quase inexistente a mecanismos financeiros para
o custeio e investimento em atividades e cadeias
produtivas sustentáveis que sejam apropriados
às realidades das populações rurais e extrativistas;
insuficiência de políticas públicas de fomento à
estruturação, crescimento e consolidação de negócios
e cadeias agroflorestais, extrativistas e da bioeconomia.

Foi para suprir essas lacunas e conectar os diversos atores
para uma mudança sistêmica dos negócios comunitários
que criamos a Conexsus em 2016.
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As ações da Conexsus priorizam dois públicos:
Os negócios comunitários de impacto socioambiental,
que estão na base produtiva e precisam se associar melhor
ao ecossistema de negócios;
As pequenas e médias empresas de impacto socioambiental
que geram produtos ligados à biodiversidade ou oferecem
serviços diferenciados e relevantes para o desenvolvimento
do ecossistema – tais como atividades intermediárias no
campo da comercialização, gestão, marketing e gastronomia.

#1

#2

#3

Aprimoramento ou
redesenho de seus
modelos de negócio
e de gestão

desenvolvimento e
uso estratégico de
instrumentos financeiros
diversificados e flexíveis
apropriados à realidade
desses negócios (como
crédito)

Conexão com os
mercados através de
transações financeiras
mais rentáveis e justas
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A Conexsus é uma organização da sociedade civil (OSCIP),
criada para promover negócios sustentáveis de
 base
comunitária, especialmente de populações e comunidades
vulneráveis (povos indígenas e comunidades tradicionais,
famílias da agroecologia, cooperativas e associações de
pequenos produtores). Nossa missão é ativar o ecossistema
de negócios comunitários de impacto socioambiental,
ampliando sua contribuição para a geração de renda
no campo e conservação de florestas e de biomas.

As estratégias da Conexsus
para organizar e dinamizar um
ecossistema ativo de negócios
socioambientais de impacto
em escala focam em 3 pilares
principais:

Acreditamos que ness contexto, a articulação e promoção de políticas públicas
adequadas também têm um papel fundamental para consolidar esse ecossistema
de forma que tenha mais escala e impacto.

PILARES DE AÇÃO DA CONEXSUS
CADEIA DE VALOR
Consumidor
Indústria final
Indústria

impulsionar
modelos
de negócio
de impacto
socioambiental

4

Intermediários regionais

MODELAGEM
DE NEGÓCIOS

ACESSO A
MERCADO

FINANÇAS
DE IMPACTO

Intermediários locais

de impacto
socioambiental

arranjos de
comercialização

plataforma de
investimento híbrido

Cooperativas e associações
POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES
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O Desafio Conexsus foi o primeiro grande esforço da Conexsus. Seu
objetivo geral era testar e avançar soluções que permitissem que os
negócios comunitários de impacto socioambiental evoluíssem para
tornarem-se mais estruturados e rentáveis, integrando cadeias produtivas
mais justas e sustentáveis nos aspectos econômico, ambiental e social.
Dentro do Desafio realizamos uma sequência de iniciativas complementares
iniciadas em maio de 2018:

Realizamos um amplo mapeamento dos negócios comunitários em todo o Brasil
na Plataforma Conexsus, com informações básicas sobre seus perfis e suas
demandas.

organizacional e potencial econômico mais avançados para aprimorar suas
estratégias de negócios e gestão.
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O DESAFIO
CONEXSUS

Na Jornada de Aceleração, trabalhamos com as organizações com maturidade

No Laboratório de Modelagem de Negócios aplicamos ferramentas iniciais
de reflexão e ajuste dos modelos de negócios em organizações de menor
porte na Amazônia.
No Laboratório de Soluções Financeiras estruturamos protótipos de acesso
a crédito rural e pilotos de empréstimos de pequena escala (aval e recuperação
de crédito) para organizações em todo o Brasil, em parceria com instituições
financeiras ou por meio do Fundo Socioambiental Conexsus.
No Movimento Negócios pela Terra mapeamos o “apetite” e as demandas de
empresas compradoras de produtos da agricultura familiar ou extrativistas para
fomentar novos arranjos de comercialização.

Encerramos o Desafio Conexsus como um todo em dezembro de 2019.
Porém, parte dessas iniciativas ainda está em andamento. As demais se
desdobrarão em estratégias melhoradas e novos ciclos de ações
da Conexsus.
Neste documento resumimos as nossas principais ações e os resultados
do Desafio. Além disso, também apontamos os aprendizados desta fase
e como usaremos esses insumos para reorientar nossas ações e fortalecer
nosso papel como articulador no ecossistema de negócios comunitários
de impacto socioambiental.
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+ 1000

60

NEGÓ C I O S

ORGANIZAÇÕES

Mapeamos mais de mil
negócios comunitários de
impacto socioambiental de
todo o Brasil em uma base
de informações de acesso
público (desafioconexsus.org/
mapeamento).

Articulamos parcerias com
60 organizações atuantes
no ecossistema dos negócios
sustentáveis nas várias etapas
do Desafio.

+ 80
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C O O P ER A TI V A S

ORG AN IZ AÇ ÕE S

Analisamos mais de 80
cooperativas e associações
quanto a estágio e
perspectivas como negócios
comunitários de impacto
socioambiental.

Apoiamos 21 organizações
comunitárias rumo
à sustentabilidade
financeira, socioambiental e
organizacional na Jornada
de Aceleração.
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31

O R GA NI ZA Ç Õ ES

ORG AN IZ AÇ ÕE S

Aprimoramos os modelos
de negócios de 27
organizações amazônicas
em diferentes estágios de
maturidade organizacional e
financeira.

O Desafio confirmou a pertinência e conexão do nosso tripé estratégico: modelagem
de negócios, comercialização e finanças. Temas como inovação e tecnologias
representam demandas complementares que perpassam todo o tripé.
A construção do Desafio a partir do teste de hipóteses iniciais e gestão adaptativa
associou caráter inovador, metodologias rápidas e participativas na busca de
soluções para as fragilidades dos negócios comunitários. Entretanto, também
evidenciou a necessidade de mais tempo e recursos para o alcance de resultados
mais robustos.
Os contatos e intercâmbios que promovemos entre as organizações e a aproximação
com empresas e agentes financeiros durante o Desafio foi fundamental para troca
de experiências, articulações de novos negócios e parcerias entre estas distintas
organizações.
A Conexsus deve seguir como esse grande articulador entre os diversos atores
do ecossistema, buscando intermediar soluções inovadoras e desenvolvidas em
rede a partir de novos arranjos com organizações de apoio, agentes do mercado,
financiadores e investidores e instituições acadêmicas e de pesquisa.

Temos 31 protótipos de
acesso a crédito rural em
andamento, em parceria com
o Banco da Amazônia e Cresol
e mais 7 financiamentos de
risco por meio do Fundo
Socioambiental Conexsus.

82

25

EM PR ES A S

ORG AN IZ AÇ ÕE S

Avaliamos as demandas
de produtos da
sociobiodiversidade de 82
empresaS.
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Principais
aprendizados
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Resultados gerais
do Desafio Conexsus

Temos 25 organizações com
arranjos de comercialização
em negociação.
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O Desafio Conexsus
em grandes números

MAPEAMENTO INICIAL DE + DE 1000 NEGÓCIOS COMUNITÁRIOS EM TODO O BRASIL:

ORGANIZAÇÕES
13.5%
58.5%

Priorizamos as cadeias com maior
impacto socioambiental para

21%

a construção de arranjos de compra
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e produção e para o mapeamento

7%

de investimentos: açaí, pescado, castanha,
agricultores familiares

algodão, madeira, cacau e fruticultura.

povos indígenas
extrativistas
quilombolas

Constamos que, além da diversidade de
produtos, existem setores comerciais além
do alimentício demandando esses produtos

O faturamento
anual estimado
das organizações
mapeadas representa

R$ 1bilhão

(moda, limpeza, saúde e cosméticos).
e envolve

+100 mil

associados e
cooperados.

Alavancamos um total de R$ 3,5 milhões
de crédito rural efetivado via bancos
públicos. Além disso, estamos finalizando
as negociações de mais R$ 15 milhões
com esses bancos, utilizando cerca de
R$ 550 mil em financiamento de risco
pelo Fundo Socioambiental Conexsus.

71%
das
organizações
econômicas
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têm receitas
declaradas
abaixo de

R$ 600
mil/ano
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Jornada
de Aceleração
Ao longo de 8 meses, apoiamos 21 cooperativas e associações participantes da Jornada
de Aceleração para participarem de um processo intenso de acompanhamento técnico
e transformação gerencial da organização. Nosso objetivo geral era de apoiar estas
organizações rumo à sustentabilidade nos aspectos financeiro, socioambiental e gerencial.

RESULTADOS GERAIS
DA JORNADA DE ACELERAÇÃO
Fomento de parcerias e conexões entre as organizações participantes para
troca de experiências, articulação de vendas e obtenção de recursos financeiros
adicionais.
Construção de uma mentalidade focada na resolução de problemas e na criação
de inovações entre as lideranças participantes.
Conhecimento de novas ferramentas, metodologias e conteúdos específicos
aplicáveis que melhorem o gerenciamento das atividades das organizações e
promovem maior participação dos associados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DA JORNADA DE ACELERAÇÃO

Incremento da capacidade de auto-organização, autogestão e busca ativa por
novas formas de desenvolvimento do negócio.

Mentoria e articulação para recebimento de novos apoios financeiros
e investimentos.
Disseminação e envolvimento dos associados nos processos e resultados
gerados.
Evolução da maturidade organizacional.

AVALIAÇÃO GERAL DE
RESULTADOS E AVANÇOS
PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS COM A JORNADA

Número de cooperativas
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Conexão com outras cooperativas

ATIVIDADES REALIZADAS
47 aplicações da metodologia Trilha de Desenvolvimento para
compreender o estágio de desenvolvimento e maturidade das organizações
e identificar o perfil dos participantes.
Elaboração de planos de trabalho com as metas de cada organização
para a Jornada.
65 sessões de consultorias especializadas apoiando a implementação
dos planos.
3 imersões presenciais totalizando mais de 80 horas de atividades diretas
sobre os temas mudanças e novas tendências, contato com o mercado
e finanças.

Abertura de novos canais de venda
e/ou ingresso em novos mercados

15

Abertura de novos canais de venda e/
ou ingresso em novos mercados

14
10

Melhorias na equipe
Estabelecimento de relações com
instituições financeiras

08

Melhorias no planejamento
estratégico

07

Melhorias na gestão e/ou
governança

06

Desenvolvimento de novas linhas de
produtos

06

Melhorias no marketing/
comunicação

04

5 webinários coletivos para aprofundar temas de interesse comum.
7 mentorias com especialistas para demandas específicas.
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Fonte: Auto avaliação dos participantes

1. “A Trilhas do Desenvolvimento é uma metodologia de análise sobre o nível de maturidade organizacional de negócios comunitários, apoiando a construção
de planos de ação e de modelagem baseados nas reais necessidades de desenvolvimento do empreendimento analisado. Está estruturado em três eixos de
análise: (I) maturidade organizacional, o qual traz indicadores associados às práticas de gestão interna; (II) potencial de negócio, identificando o posicionamento
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nas cadeias produtivas e as oportunidades existentes para geração e captura de valor; (III) contribuição socioambiental, com foco específico nos níveis de
impacto positivo que o empreendimento proporciona localmente, tanto em termos ambientais como em termos socioeconômicos”.
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Compreensão por parte das organizações comunitárias dos seu papel
como negócios econômicos.

Laboratório de
Modelagem de Negócios
Criamos uma iniciativa com caráter pioneiro e inovador no ambiente das
cooperativas
e associações produtivas com grande potencial de ser replicada e escalonada.
O principal resultado alcançado foi mudança de compreensão das cooperativas
enquanto negócios comerciais.
Concluímos que o tamanho do grupo com cerca de 20 organizações e dois
representantes por organização foi ideal para esse tipo de trabalho.
A mistura de organizações com diversos níveis de maturidade também
enriqueceu
o trabalho, pois essas organizações trocaram muitas experiências entre si.

Direcionamos o Laboratório de Modelagem de Negócios para
que as organizações repensassem como poderiam melhorar
seus aspectos organizacionais e gerenciais fortalecendo o
setor de negócios comunitários de impacto socioambiental na
Amazônia.

OBJETIVOS
Construção conjunta com os participantes de um conceito de modelo de
negócios comunitários sustentáveis e para o desenvolvimento de inovação.
Estruturação dos negócios não só para gerar mais lucro, mas também para
resultarem em impactos socioambientais positivos.

A velocidade e formato da jornada de aceleração no universo rural das
cooperativas
são distintos e, portanto, esse processo deve ser mais longo.

Teste de diferentes “caminhos” para o amadurecimento das organizações
participantes por meio de metodologia específica para a modelagem de
negócios comunitários de impacto socioambiental.

Concluímos que os planos de trabalho e consultorias que desenvolvemos com
maior
foco em problemas e soluções estratégicas foram mais eficientes.

Validação e aprimoramento da ferramenta Trilhas de Desenvolvimento como
instrumento escalável e replicável de orientação para a modelagem de negócios
no âmbito do Desafio Conexsus.

Criação da Rede de Articulação Comercial e Cooperação Solidária (Renaccoops)
destaca protagonismo e capacidade de aproveitamento dos participantes.

Treinamento das instituições parceiras para aplicação das ferramentas e
conceitos utilizados para a melhoria da gestão das organizações comunitárias
com as quais trabalham.

ATIVIDADES REALIZADAS
Aplicamos a metodologia das Trilhas de Desenvolvimento em 35 associações
e cooperativas.
Realizamos oficinas imersivas de modelagem em Belém (PA) e Alta Floresta (MT),
engajando 27 cooperativas/associações e 8 instituições parceiras.
Desenvolvemos e disponibilizamos nosso material e conteúdo específico
sobre modelagem de negócios comunitários de impacto socioambiental.
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2. Pronaf significa Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Esse programa financia o custeio e investimentos em implantação,
ampliação ou modernização da estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e de serviços no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias
rurais próximas, visando à geração de renda e à melhora do uso da mão de obra familiar. Em 2018, o PRONAF desembolsou 24,4 bilhões de reais em
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todo Brasil e somente 0,7% desse crédito foi utilizado em linhas mais sustentáveis.
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PRINCIPAIS APRENDIZADOS

Cada organização desenhou e testou de forma interativa seu modelo
de negócio, derivando hipóteses para validar e/ou escalar seu negócio.
Muitas pensaram seu negócio com olhar estratégico pela primeira vez.
Reconhecimento da importância do planejamento, da inovação e da validação
junto ao mercado das propostas de valor geradas.
Troca de conhecimentos, experiência e dicas práticas de negociação, marketing
e vendas entre os participantes.
Engajamento e capacitação das entidades parceiras com o intuito de permitir
a replicação local das ferramentas em outras organizações comunitárias.

PRINCIPAIS APRENDIZADOS
Foi estratégico implementar uma iniciativa direcionada a organizações em
estágios iniciais de modelagem de negócios no âmbito do Desafio. Isso porque
a grande maioria das organizações encontra-se nesta fase.
A cocriação do Laboratório com os parceiros técnicos locais e regionais abriu
espaço para articular conjuntamente a estratégia e o acompanhamento das
organizações e avançar na ativação do ecossistema.

Laboratório de
Soluções Financeiras
Neste laboratório elaboramos e desenvolvemos protótipos de instrumentos financeiros apropriados
à realidade dos negócios comunitários sustentáveis. Neste contexto, nos aproximamos dos agentes
financeiros, como banco públicos, que possuem linhas de crédito e financiamento para organizações
comunitárias e, em conjunto, estruturamos e implementamos instrumentos ágeis e inovadores.

OBJETIVOS
Apoio técnico e financeiro para que os negócios comunitários socioambientais
superem as dificuldades de acesso ao crédito oficial, como o Pronaf,
em atividades que são consideradas sustentáveis.
Teste de diferentes tipos de instrumentos financeiros, como o Fundo
Socioambiental Conexsus, para alavancar o acesso aos financiamentos
do crédito rural sustentável.
Implementação de protótipos para diferentes arranjos no território para
acompanhamento e assistência financeira aos negócios de base comunitária,
bem como para implementação de educação financeira continuada.
Avaliação de diferentes usos do crédito para pequenas empresas de impacto
socioambiental que buscam um posicionamento diferenciado no ecossistema
por meio do Fundo Socioambiental Conexsus.

A aplicação da metodologia Trilhas de Desenvolvimento com os parceiros
permitiu envolver um grupo diferenciado de organizações, promovendo
a replicação e a capilaridade desse processo.
A aplicação de métodos ágeis e participativos tem aderência e receptividade
junto às organizações e permitiu identificar pontos fortes e melhorias
para versões futuras em termos de linguagem e conceitos.
A articulação entre Trilhas do Desenvolvimento e outros exercícios
de modelagem de negócios mostrou-se útil, gerando insumos para o
desenvolvimento de uma versão autoaplicável e interativa das ferramentas.
Aprendemos que a construção conjunta de métodos e ferramentas com
as organizações comunitárias e com as de apoio técnico gerou conteúdo
apropriado que facilitou o processo de aprendizado.
Devemos pensar em possíveis aplicações de tecnologia para melhorar
a qualidade de alguns processos e para possibilitar uma capacitação
e disseminação mais ampla.

3 Pronaf significa Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Esse programa financia o custeio e investimentos em implantação,
ampliação ou modernização da estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e de serviços no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias
rurais próximas, visando à geração de renda e à melhora do uso da mão de obra familiar. Em 2018, o PRONAF desembolsou 24,4 bilhões de reais em
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todo Brasil e somente 0,7% desse crédito foi utilizado em linhas mais sustentáveis.

4 Os parceiros locais foram: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado
do Pará (Emater/PA), Universidade Federal do Estado do Para (UFPA), Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (UFPA) e o
Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB).
17

Desafio Conexsus • Resultados e Aprendizados

RESULTADOS

ATIVIDADES REALIZADAS

RESULTADOS

Prestamos assessoria financeira a 70 organizações econômicas socioambientais
que participaram das oficinas de aceleração e modelagem do Desafio Conexsus
sobre o papel do crédito rural para a sustentabilidade financeira do negócio
comunitário.

Assessoramos cinco operações de financiamento rural do Pronaf, totalizando
R$ 4,6 milhões para cooperativas de extrativistas e agricultores
familiares, impactando direta e indiretamente 7.500 famílias e 175.000
hectares.

Elaboramos um estudo detalhado da demanda por capital na cadeia da
castanha-do-brasil envolvendo mais de 30 associações e cooperativas e 4 redes
de apoio a produção.

Estruturamos e implementamos o Fundo Socioambiental Conexsus com
efetivação de 19 operações de crédito. Sendo que 11 delas com aporte
do Fundo totalizando R$ 800 mil. Ambas ações alavancaram
R$ 3,3 milhões em novos investimentos: mais de R$ 2,5 milhões Pronaf
Sustentável e mais de R$ 720 mil de outros investidores.

Apoiamos e orientamos os agentes financeiros na elaboração de planilhas
de risco para operações de custeio das atividades extrativistas.
Elaboramos com diversos parceiros locais uma planilha de risco para o manejo
florestal madeireiro familiar para o Banco da Amazônia.
Engajamos mais de 100 participantes em quatro oficinas de capacitação sobre
crédito rural, educação financeira e sistema financeiro nacional para técnicos
e lideranças de organizações socioeconômicas ambientais, organizações locais
parceiras e lideranças de movimentos sociais.
Acompanhamos e capacitamos lideranças e técnicos de 25 cooperativas
e associações socioambientais que demandaram financiamentos rurais.
Colaboramos e negociamos a mudança do Manual do Crédito Rural para
assegurar o financiamento de custeio e investimento aos empreendimentos
extrativistas.
Colaboramos com diversos agentes financeiros – Banco do Brasil, Cresol,
Banco da Amazônia – para efetivação de empréstimos e construção de planos
de trabalho para ampliação do uso do crédito em atividades produtivas
sustentáveis no Brasil.

Promovemos uma mudança do Manual de Crédito Rural, que passou a dar aos
extrativistas o mesmo tratamento dado aos agricultores familiares (empréstimos
com juros mais baixos) que se utilizam de sistemas de produção orgânicos ou
agroecológicos.
Desafio Conexsus • Resultados e Aprendizados

Desenvolvemos 33 protótipos de financiamento com negócios comunitários
e bancos e/ou cooperativas de crédito, dos quais 17 foram concretizados
em operações de crédito.

Colaboramos para a efetivação das duas primeiras operações de crédito
de quase R$1 milhão para o manejo florestal madeireiro comunitário
no Brasil, para a Cooperativa Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
do Rio Acaraí e para a Associação Comunitária Agroextrativista do Rio
Curumin, ambas da Reserva Extrativista Verde para Sempre, em Porto
de Moz (PA). Este arranjo favoreceu diretamente mais de 90 famílias
e uma área de mais de 8.000 hectares dentro desta unidade
de conservação.
Desenvolvemos proposta inovadora de construção de rede de ativadores
de crédito com atuação territorial junto a cooperativas e associações.
Estruturamos e testamos o conceito de modelo de garantia para alavancagem
de crédito rural, por meio do Fundo Socioambiental Conexsus.
Também finalizamos a estrutura legal e operacional da empresa do Fundo
Socioambiental Conexsus, que funciona como uma instituição separada do
Instituto Conexsus. Entretanto, a Conexsus é a “dona” da empresa do Fundo.

5. Valores até Março 2020.
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É necessário focarmos na expansão do crédito público para atividades ligadas às
cadeias da sociobiodiversidade e da agricultura familiar que sejam sustentáveis
em larga escala no Brasil. Atualmente esse valor corresponde a menos de 1% do
Pronaf. Há mercados e demanda desses produtos como mostra o movimento
Negócios pela Terra.
Concluímos que o Pronaf é o crédito rural com juros mais baixos e subsidiados
do Brasil para esse público. Portanto, devemos investir em maneiras de
potencializar seu uso, fortalecendo veículos e abordagens que superam
barreiras tradicionais, como falta de garantias, ausência de orientação
financeira, recuperação de dívidas, entre outras.
Devemos ampliar o conhecimento sobre o crédito rural e seus procedimentos,
especificamente o Pronaf, não apenas os produtores e lideranças de
cooperativas e associações, mas também as organizações de apoio,
organizações não governamentais e a assistência técnica rural.
Durante o processo de preparação para o recebimento do crédito vivenciamos
os gargalos da gestão dos negócios comunitários nos campos da organização
da produção, governança, gestão financeira, contábil e comercial. De forma
geral, precisamos fortalecer as competências gerenciais nas organizações.
Nesse sentido, o processo de tomada de crédito por negócios comunitários
sustentáveis é, também, pedagógico para maioria dos envolvidos.

Criamos o Movimento Negócios pela Terra a partir de
reflexões que tivemos durante o Desafio Conexsus.
O objetivo desse movimento é viabilizar e ampliar a
participação dos negócios comunitários de impacto
socioambiental no mercado, através da criação de soluções
de comercialização e investimento que promovam cadeias
de valor mais justas. Decidimos então, desenhar essa
estratégia de identificação e ampliação das oportunidades
comerciais a partir do entendimento da demanda real de
empresas e indústrias por produtos da sociobiodiversidade
e da agricultura sustentável. Desta forma, através de novos
arranjos de comercialização propomos soluções para os
desafios existentes de ambos os lados – compradores e
negócios comunitários. Essa iniciativa segue em processo
de construção em 2020.

Observamos que o alto nível de inadimplência cria desconfiança em relação
a esses negócios. Desta forma, devemos priorizar a educação financeira das
lideranças e dos cooperados e ampliar o conhecimento sobre como atuam os
agentes financeiros.

OBJETIVOS DO NEGÓCIOS PELA TERRA

Da parte dos agentes financeiros, ainda há deficiência no financiamento dos
extrativistas, sobretudo, pela falta de planilhas de análise de risco para a maior
parte dos negócios extrativistas, seja porque não entendem a demanda, seja
pela facilidade em financiar cadeias mais estruturadas como o gado de leite e de
corte.

Ampliação do volume de transações comerciais entre negócios comunitários
e compradores, considerando valor, volume e regularidade.

É necessário que façamos um trabalho de base para ampliar esse acesso ao
crédito que, em grande medida, vai ser testado pela atuação em escala dos
ativadores de crédito nos territórios.
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Movimento
Negócios pela Terra
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PRINCIPAIS APRENDIZADOS

Realização do primeiro mapeamento nacional da demanda por produtos
da sociobiodiversidade e da agricultura sustentável.

Construção de arranjos financeiros que reduzam os custos e investimentos
necessários para viabilizar relações comerciais de médio e longo prazo.
Divulgação dos produtos dos negócios comunitários, ampliando sua
visibilidade para empresas compradoras e outros atores chaves como
investidores, instituições financeiras e organizações de apoio.
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ATIVIDADES REALIZADAS

PRINCIPAIS APRENDIZADOS

Pesquisamos junto às empresas suas principais dificuldades e barreiras para
comprar de pequenos produtores, associações e cooperativas.

Observamos que movimento, como iniciativa inovadora, foi uma excelente
maneira de identificar as necessidades reais de empresas e indústrias como
especificações técnicas, certificações e grau de beneficiamento de insumos
e produtos.

Lançamos o Movimento Negócios pela Terra em um evento com a participação
de cooperativas, empresas, indústrias, representantes do governo e
financiadores da área socioambiental.
Desenvolvemos um sistema de banco de dados e plataforma on-line de
cadastro de empresas e indústrias no mapeamento da demanda.
Reunimos compradores para apresentação do Movimento e prospecção em
feiras, eventos e seminários.
Fizemos visitas técnicas e reuniões presenciais com empresas e cooperativas
para construção das parcerias comerciais e seleção de cadeias prioritárias de
atuação.
Priorizamos alguns casos para a articulação de arranjos de comercialização.
Realizamos um estudo sobre as necessidades financeiras dos casos prioritários
e orientação no âmbito do Fundo Socioambiental Conexsus para acesso ao
crédito rural, tanto da empresa quanto do fornecedor.

RESULTADOS PARCIAIS

Aprendemos que as empresas e indústrias, em resposta às tendências de
mercados, estão cada vez mais abertas a analisarem a viabilidade
de reestruturação de cadeias de fornecimento sustentáveis.
Constatamos que as cooperativas e associações produtivas da agricultura
sustentável necessitam de assessoramento técnico e acesso a soluções
financeiras customizadas para a viabilização de arranjos comerciais.
Temos muitas oportunidades de estruturação de arranjos comerciais nos
campos dos circuitos curtos de comercialização, das commodities de alto
impacto socioambiental, das demandas em grandes volumes por insumos
sustentáveis e produtos da sociobiodiversidade.

Desafio Conexsus • Resultados e Aprendizados

Finalizamos um mapeamento da demanda por produtos da sociobiodiversidade
e da agricultura sustentável em diversas regiões do país.

Concluímos que atores intermediários como a Conexsus, através de seus
serviços de assessoria técnica, ocupam lacunas estratégicas na ativação de
cadeias de valor entre empresas e negócios comunitários.
Verificamos que a disponibilidade de instrumentos financeiros associados a
negociação permite maior engajamento das partes na negociação comercial,
dando mais segurança às partes ao longo do desenvolvimento da parceria.
Constatamos que os princípios de comércio justo e relacionamento entre
empresas e negócios comunitários são ainda pouco difundidos, principalmente
entre os gestores de compras e marketing das empresas.

Mapeamos 250 empresas como potenciais compradores de produtos da
sociobiodiversidade.
82 empresas cadastradas, sendo 18% grandes e médias empresas,
35% do setor de alimentos e 12% do setor de cosméticos, interessadas
em comprar produtos especificamente de agricultores familiares e
extrativistas.
Identificamos 1.020 produtos e insumos sustentáveis na demanda das
empresas processadoras, tanto da sociobiodiversidade (açaí, óleos, sementes
e castanhas de baru, do brasil e de caju) como da agricultura familiar (cereais
orgânicos, leites e derivados orgânicos, frutas diferenciadas, mandioca e
hortaliças).
Neste momento, temos 26 negociações em andamento. Já celebramos dois
acordos comerciais que envolveram 4 ofertantes.
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Nossas ações futuras
Esses diversos aprendizados que levantamos em conjunto com nossos
parceiros foram fundamentais para reorientarmos nossas ações futuras
em diversos aspectos:
Precisamos implementar mais iniciativas em rede que fortaleçam o
ambiente de negócios comunitários, como modelagem, aceleração e
conteúdos de gestão associados.
Nossa iniciativa Negócios pela Terra, com o objetivo de estimular novos
negócios, apresenta um enorme potencial dinamizador no ecossistema.
É nossa grande aposta para os próximos anos.

Desafio Conexsus • Resultados e Aprendizados

Continuaremos a trabalhar em todo Brasil, podendo ter alguns focos
territoriais e temáticos específicos.
Existe uma grande lacuna em termos de dados básicos sobre a produção
e estrutura dos negócios comunitários no país. Devemos aprimorar a
base de informações e a plataforma digital do Desafio para gerar novos
conhecimentos, qualificando e quantificando esse setor de forma relevante
para outros atores como compradores, investidores, agências de governo,
dentre outros.
Devemos investir em tecnologias que agilizem e capilarizem mais os
conhecimentos gerados no ecossistema de negócios, habilitando as
organizações a terem mais autonomia na tomada de decisões.
Em nossa visão, o crédito é um meio e não um resultado em si. Assim
devemos atrelar o acesso ao crédito com processos de modelagem de
negócios, novos arranjos de comercialização e educação financeira para
fortalecer esses empreendimentos.
Temos que focar em um trabalho estruturante com instituições financeiras
para mudar o perfil de desembolso, com o aumento de volume da carteira
de crédito mais sustentável. Neste contexto podemos desempenhar papéis
distintos, porém complementares, com instrumentos de alavancagem
desse crédito público através do Fundo Socioambiental Conexsus.
Com uma alavancagem de 4.25:1, nossos investimentos iniciais revelaram
o imenso potencial do Fundo Socioambiental Conexsus como um
instrumento ágil e ativador de créditos de bancos públicos. A modelagem
financeira do Fundo para atuar em escala será uma das nossas prioridades
nos próximos anos.

6 Isso significa que para cada R$ 1 aplicado pelo Fundo Conexsus, conseguimos alavancar uma adicional de R4.25.
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Doadores
Institucionais

Parceiros

Parceiros
Técnicos
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DESAFIO
CONEXSUS
Resultados e Aprendizados
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