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Resumo 

 
Parte dos recursos oriundos do Acordo de Empréstimo entre o Governo do Estado de São Paulo e o 
Banco Mundial, executados por intermédio da CATI/SAA, foram direcionados ao apoio financeiro a 
associações ou cooperativas de produtores rurais familiares na implantação de iniciativas de negócio 
com enfoque no mercado, visando o fortalecimento dessas organizações de agricultores familiares e a 
melhoria de sua renda. As organizações envolvidas tiveram o desafio de executar um plano de negócio, 
assumindo toda a responsabilidade dos procedimentos de aquisições e contratações, enfrentando 
inúmeros obstáculos práticos para a implantação de seus empreendimentos. Para garantir a credibilidade 
do Projeto, foi fundamental o desenho de um sistema de pagamentos que trouxesse segurança aos 
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gestores e aos beneficiários, visto que estes assumiram a execução das aquisições para posterior 
reembolso. As inúmeras associações e cooperativas de produtores rurais apoiadas pelo PDRS – 
Microbacias II hoje estão qualificadas para captar e utilizar recursos públicos em conformidade com os 
procedimentos definidos pelos órgãos de controle e estão vivenciando visíveis avanços no processo de 
gestão de seus empreendimentos e aprendendo a se relacionar com o mercado. 
 
Palavras-chave: agricultura familiar; acesso ao mercado. 

 
 



 

 

1 Introdução 

1.1 O PDRS – Microbacias II e seus objetivos 

O Governo do Estado de São Paulo estabeleceu uma agenda política que visa aumentar 
a competitividade de grupos de produtores rurais, estimulando sua participação junto ao 
mercado, permitindo a melhoria da renda dos agricultores familiares. O Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II, instituído pelo Decreto Estadual nº 
56.449, de 29 de novembro de 2010, é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento (SAA), representada pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 
(CATI), e a Secretaria do Meio Ambiente (SMA), representada pela Coordenadoria de 
Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN). 

O Projeto vem incentivando os agricultores familiares a adotarem melhores práticas de 
produção, comercialização e organização, com apoio para melhorias na infraestrutura física e 
fortalecimento das instituições públicas de atendimento a esse setor. Suas ações estão voltadas 
a aumentar a competitividade da agricultura familiar em seu território, ao mesmo tempo em que 
melhora a sustentabilidade ambiental. 

Objeto do contrato de empréstimo n° 7908-BR com o Banco Mundial, o PDRS – 
Microbacias II foi assinado em 27/09/2010, tendo sua efetividade a partir de dezembro de 2010, 
com previsão de término em 30/09/2018. 

As atividades do PDRS – Microbacias II estão organizadas em três componentes, a 
saber: 

• Componente 1 – Apoio a iniciativas de negócios dos agricultores familiares, por 
meio de investimentos e ações voltadas ao fortalecimento das organizações que os 
representam, sendo desenvolvido pela CATI/SAA.  

• Componente 2 – Fortalecimento das instituições públicas e infraestrutura 
municipal, contemplando: 

a) Ações da CATI/SAA voltadas ao desenvolvimento de políticas públicas, 
monitoramento de mercado e extensão rural e fortalecimento da infraestrutura 
municipal de estradas rurais; 

b) Ações da CBRN/SMA, que visam fortalecer a competitividade, em longo prazo, dos 
produtores rurais familiares, promovendo o manejo sustentável dos recursos básicos 
para a produção (solo, água e biodiversidade).  

As ações da CATI/SAA no Subcomponente 1.1 – Investimento para Iniciativas de 
Negócios dos Agricultores Familiares apoia, com recursos financeiros, Propostas para 
Iniciativa de Negócio apresentadas e executadas por organizações de produtores rurais 
familiares, visando aumentar a sua competitividade em produtos que demonstrem viabilidade 
de mercado. 

• Componente 3 - Gestão do Projeto, desenvolvido conjuntamente pela CATI/SAA 
e CBRN/SMA, referente ao acompanhamento físico e financeiro do projeto, à 
avaliação de impactos do Projeto, avaliação ambiental e auditoria. 

O Projeto tem como meta beneficiar diretamente 22.000 famílias de agricultores 
familiares integrantes de 300 organizações de produtores rurais e grupos tradicionais de 
indígenas e quilombolas envolvidos em atividades tipicamente rurais agrícolas e não agrícolas. 
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O valor do projeto, detalhado em cada componente, está apresentado no quadro a seguir, 
com destaque para o Subcomponente 1.1, objeto deste trabalho: 

 
Quadro 1 – Custos do Projeto e origem dos recursos (em US$1.000). 

 

1.2 Os Subprojetos Produtivos 

Como foco principal do PDRS – Microbacias II, os subprojetos produtivos foram 
apoiados financeiramente, com o objetivo de estruturar empreendimentos de grupos de 
agricultores familiares, organizados em associações ou cooperativas de produtores rurais 
formalmente constituídas, para ampliar o seu potencial de exploração econômica e da 
competitividade da produção rural familiar junto ao mercado local e regional, assumindo 
parcela das ações desempenhadas pelos atravessadores, por meio da agregação de valor à 
matéria prima produzida em suas propriedades. 

O Subcomponente fortalece a posição dos agricultores familiares nas cadeias produtivas 
e reforçará sua capacidade de negociação coletiva com operadores do mercado, mediante o 
financiamento de ações, objetivando: (i) melhorar a qualidade, a quantidade e a padronização 
da produção agrícola; (ii) proporcionar o desenvolvimento de novas atividades e agregação de 
valor aos produtos ao longo da cadeia produtiva, nas etapas de classificação, processamento, 
embalagem e comercialização; (iii) reduzir os custos de produção; (iv) agregar valor aos 
produtos; (v) promover a diversificação/inovação na agricultura e processos de 
comercialização; e (vi) promover a sustentabilidade ambiental. 

O Projeto identificou mais de 1.200 associações e cooperativas de produtores rurais, 
distribuídas em todo o Estado de São Paulo, sendo a maioria delas localizadas em regiões 
essencialmente agrícolas, com economia altamente dependente do setor primário e com baixa 
participação na distribuição do PIB estadual. 

A previsão inicial da CATI era apoiar financeiramente cerca de 300 subprojetos 
produtivos durante a vigência do Projeto. O objetivo principal é permitir que os agricultores 
organizados se integrem de forma competitiva nas cadeias produtivas, mediante a adoção de 
melhores práticas de gestão e produção sustentáveis (econômica, social e ambiental), assim 
como os auxiliá-los no planejamento estratégico de suas atividades fornecendo a capacitação 
técnica necessária. Até o sétimo ano de execução do Projeto estão implantadas, ou em fase de 
implantação, 294 propostas de negócio de 231 organizações rurais. 

Os Subprojetos Produtivos obedecem aos seguintes princípios gerais: 
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1. Prioridade para a agricultura familiar: os grupos participantes do Projeto devem ser 
constituídos, no mínimo, por 70% de agricultores familiares; 

2. Representatividade formal: as associações ou cooperativas de produtores rurais 
beneficiárias do Projeto devem estar formalmente constituídas há pelo menos um 
ano; 

3. Acesso ao mercado e geração de renda: os planos de negócio aprovados devem 
demonstrar viabilidade técnica, econômica e ambiental, e com enfoque na etapa 
pós-produção da matéria prima. 

Entre 2011 e 2015 foram realizadas seis chamadas públicas para que as associações e 
cooperativas de produtores rurais manifestassem interesse em apresentar propostas de 
iniciativas de negócio com enfoque no mercado. As organizações consideradas elegíveis, com 
apoio de consultoria externa contratada, elaboraram planos de negócio que foram submetidos a 
criteriosa análise de viabilidade, por intermédio de equipe especializada da gerência do Projeto. 

No total foram aprovados 362 planos de negócio, porém ocorreram desistências ao 
longo da execução do Projeto, sendo que 294 propostas estão implantadas ou em fase de 
implantação, envolvendo recursos no valor aproximado de R$ 191 milhões. Importante 
salientar que o apoio financeiro máximo para as propostas de negócio é de 70%, limitado ao 
teto de R$ 800 mil por organização, sendo que devem dispor de contrapartida financeira mínima 
de 30% do valor da proposta. Assim, o Projeto está reembolsando a essas organizações R$ 
127,3 milhões na aquisição de bens e serviços de uso coletivo considerados elegíveis. 

O reembolso aos beneficiários mobilizou tanto as unidades descentralizadas da CATI 
quanto a Unidade de Gerenciamento do Projeto, para controle do fluxo de informações e 
documentos destinados ao recebimento, análise, validação e autorização dos pagamentos, 
utilizando o Sistema de Pagamentos do Banco do Brasil. Tanto o corpo de servidores quanto os 
integrantes das organizações superaram suas limitações no domínio de procedimentos 
administrativos e financeiros, tornando possível o cumprimento de prazos e adequação de 
documentos conforme os procedimentos definidos, de modo que os reembolsos acontecessem 
nos prazos esperados. 

2 Objetivos 

A gestão administrativa e financeira dos subprojetos produtivos na execução do PDRS 
– Microbacias II é definida por procedimentos padronizados no Manual Operacional do Projeto 
aprovados pelo Banco Mundial. 

O objetivo principal da gestão administrativa e financeira dos subprojetos produtivos é 
garantir a implantação plena dos empreendimentos aprovados e habilitados, para o 
cumprimento das metas e alcance dos resultados esperados, atendendo às normas de referência 
e procedimentos, com garantia de transparência e publicidade na aplicação dos recursos 
públicos. 

3 Metodologia 

Durante toda a vigência do PDRS – Microbacias II, por intermédio do corpo técnico da 
CATI, com uma estrutura descentralizada em 40 Escritórios Regionais e 594 Casas de 
Agricultura nos municípios, foi realizada a divulgação das diretrizes e objetivos do Projeto, 
visando garantir a igualdade de direito à participação a todas as organizações rurais paulistas, 
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principalmente no período que antecedeu as chamadas públicas, com destaque para as 
informações pertinentes aos procedimentos de seleção e os critérios de elegibilidade. 

A metodologia de execução dos Subprojetos Produtivos no PDRS – Microbacias II 
envolve as seguintes etapas: 

3.1 Chamada pública para apresentar Manifestação de Interesse 

Durante o período das convocatórias, as organizações de produtores rurais manifestaram 
seu interesse através de um formulário simples, contendo os dados básicos da organização, bem 
como da Proposta de Negócio que pretendiam implantar para receber apoio financeiro do 
Projeto. A Manifestação de Interesse contém informações que permitem aos técnicos da CATI, 
apoiados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, efetuarem uma análise quanto 
à elegibilidade desta manifestação de interesse e sua coerência com os objetivos do Projeto. 

São consideradas elegíveis as organizações de produtores rurais que apresentarem 
Manifestação de Interesse que atendam simultaneamente as seguintes condições: estarem 
formalmente constituídas há mais de 1 ano; estar previsto no estatuto da organização finalidade 
compatível com a Proposta de Iniciativa de Negócio a ser apresentada; a Proposta de Iniciativa 
de Negócio deve estar em conformidade com os objetivos do PDRS - Microbacias II; 
envolverem na Proposta de Negócio, no mínimo, 15 produtores rurais, dos quais mais de 50% 
devem ser agricultores familiares; apresentarem a documentação legal exigida. 

3.2 Elaboração da proposta de negócio 

As organizações de produtores com Manifestação de Interesse elegível, por meio de 
consultoria privada contratada, elaboram a Proposta de Iniciativa de Negócio, que deve incluir 
informações técnicas pormenorizadas sobre os sistemas de produção, a garantia de 
fornecimento da matéria prima, a estratégia de marketing, o plano de investimentos, a forma de 
financiamento da contrapartida, as práticas socioambientais e os impactos esperados, os 
compradores e potenciais parcerias empresariais e outras informações relevantes. Essas 
informações são apresentadas através de um Plano de Negócios, seguindo o modelo 
disponibilizado pelo Projeto. 

Complementa a Proposta de Iniciativa de Negócio, o planejamento das propriedades de 
todos os agricultores participantes e envolvidos no negócio da organização. Este instrumento 
permite ao técnico da CATI responsável pelo acompanhamento da Proposta identificar e 
planejar toda a necessidade de capacitação e assistência técnica por ocasião da sua execução. 

Nesta etapa, a Proposta de Iniciativa de Negócio é submetida à avaliação de impactos 
ambientais potenciais. 

3.3 Análise e aprovação da proposta de negócio 

Depois de finalizado o prazo para a elaboração, as propostas apresentadas são 
encaminhadas para análise de uma Comissão de Avaliação, composta por técnicos da CATI. 
Essa comissão realiza uma avaliação técnica e qualitativa de todas as propostas, utilizando-se 
de critérios pré-definidos, incluindo visita in loco à organização proponente, visando avaliar a 
aderência da proposta à realidade do grupo. Por ocasião da análise das propostas, é avaliada a 
elegibilidade dos itens que a compõem, bem como os valores orçados dos mesmos. 
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3.4 Habilitação formal da proposta de negócio e assinatura de Termo de Compromisso 

Com a proposta de iniciativa de negócio aprovada, a organização beneficiária assina um 
Termo de Compromisso, documento autodeclaratório, por meio de seu presidente e os membros 
integrantes da proposta, em que se comprometem a atender as normas e exigências do Projeto. 

As propostas de iniciativa de negócio aprovadas são habilitadas formalmente através de 
Portaria do Coordenador da CATI, após criteriosa análise da documentação legal da 
organização de produtores. 

3.5 Cadastramento da proposta de negócio no sistema informatizado de controle de 
incentivos 

Toda proposta aprovada contém uma relação de bens e serviços elegíveis a serem 
apoiados pelo Projeto, com orçamentos cotados junto ao mercado. Sobre o valor elegível 
aprovado desses itens é aplicado o percentual de apoio previsto, resultando no valor máximo 
de apoio a cada organização por ocasião daquela chamada. 

Dessa forma, o valor máximo de apoio é o valor aprovado por ocasião da análise e 
aprovação da proposta. Todos os itens elegíveis constantes da iniciativa de negócio são 
cadastrados pela UGP no Sistema de Gerenciamento de Incentivos do Projeto, cuja modelagem 
é apresentada na figura 1. 

 

 
Figura 1 – Modelagem do Sistema de Gerenciamento de Incentivos 

3.6 Capacitação da equipe de compras da organização beneficiária 

As organizações com propostas de negócio aprovadas indicam três membros associados 
para compor uma Equipe de Compras, com a função de executar todas as aquisições e 
contratações previstas na proposta de iniciativa de negócio. A UGP realiza a capacitação das 
equipes de compras das organizações com propostas aprovadas nos procedimentos de 
aquisições e contratações determinados pelo PDRS - Microbacias II, sendo essa capacitação 
um pré-requisito para autorizar o início da execução da proposta de iniciativa de negócio. 

3.7 Autorização para implantação da proposta de negócio 
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O diretor do Escritório de Desenvolvimento Rural da CATI da área de abrangência do 
local organização beneficiária é o gerente regional e responde por todas as etapas de 
implantação das propostas de negócio. 

A implantação das iniciativas de negócios está condicionada à emissão, pelo Gerente 
Regional, de autorização de execução da iniciativa de negócio da organização de produtores 
rurais localizada na sua área de abrangência. As autorizações emitidas são coerentes às etapas 
previstas no cronograma físico-financeiro da proposta. 

3.8 Procedimentos de aquisição nas propostas de negócio 

Com a autorização de execução emitida, a Equipe de Compras inicia os procedimentos 
para aquisições e contratações dos serviços e obras elegíveis, da forma mais vantajosa para a 
organização, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 
publicidade, transparência, probidade e eficiência. Esses procedimentos se iniciam com o 
preenchimento de um pedido de cotação de preços, contendo a descrição completa e detalhada 
do objeto (bens ou serviços), conforme consta na autorização de execução, e a divulgação 
(publicidade) da aquisição/contratação em jornais de circulação local e regional. Este pedido 
de cotação com validade definida é encaminhado ao maior número de fornecedores do bem ou 
serviço e especifica a data e local da reunião da Equipe de Compras em que esses orçamentos 
serão analisados.  

A Equipe de Compras observa se os orçamentos apresentados atendem integralmente as 
especificações técnicas solicitadas, sob pena de não serem válidos. Os procedimentos de 
aquisições e contratações só ocorrerem com a apresentação de, no mínimo, três orçamentos 
válidos, dentro do valor de mercado, devendo a organização adquirir sempre junto àquele que 
apresentar o menor preço. Somente é permitida a aquisição de bens novos. Concluída a análise 
dos orçamentos e determinado o fornecedor a ser contratado, a Equipe de Compras elabora um 
relatório de avaliação, informando ao fornecedor vencedor a aquisição do bem, obra ou serviço. 

É do maior interesse da organização a aquisição pelo menor preço, visto que o Projeto 
vai reembolsá-la, no máximo em 70% do valor elegível do item. Caso o valor de aquisição seja 
superior ao valor elegível do item, caberá à organização arcar com a diferença da contrapartida 
financeira. Em caso contrário, os itens adquiridos por valor abaixo do valor elegível do item 
reverterão em saldo para a organização, que poderá reaplicá-lo no próprio empreendimento. 

Por ocasião da efetivação da compra ou contratação, os investimentos coletivos são 
faturados diretamente em nome da organização de produtores rurais. Cabe ao presidente da 
organização de produtores acompanhar a execução e a responsabilidade de receber os bens e 
serviços, garantindo que os mesmos estejam em conformidade com as especificações técnicas 
solicitadas e dentro dos valores praticados no mercado. 

De posse dos documentos comprobatórios apresentados pela organização (relatório de 
compras, notas fiscais, recibos), o diretor regional da CATI procede a sua revisão e, após 
vistoria no local, emite o termo de conclusão e aceitação da obra, bem ou serviço, com 
respectivo relatório fotográfico. Após analisar e aprovar toda a documentação encaminha à sede 
da UGP, em Campinas, para que sejam calculados os valores de reembolso devidos, por meio 
do Sistema de Gerenciamento de Incentivos. 

Esses valores correspondem à parte reembolsável das despesas elegíveis efetivamente 
realizadas e comprovadas na implantação da iniciativa de negócio. Para reembolso dos valores 
devidos dos incentivos é utilizado o Sistema de Pagamentos do Banco do Brasil, que, em 5 dias 
úteis, providencia o crédito na conta corrente da organização. 

A importância da extensão rural na operacionalização dos incentivos: 

− Divulgação do Projeto – massa e individual; 
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− Mobilização das organizações; 

− Apoio na identificação de oportunidades junto ao mercado; 

− Apoio na formulação das propostas de negócio; 

− Levantamento da produção da matéria prima pelos membros do grupo de produtores 
da proposta; 

− Definição da necessidade e planejamento dos incentivos individuais aos agricultores 
familiares participantes da proposta; 

− Apoio ao processo de adequação do plano de negócio à realidade da organização, 
por ocasião da análise e avaliação das propostas; 

− Acompanhamento e assessoramento do processo de aquisição/contratação dos bens 
e serviços previstos na implantação dos empreendimentos apoiados; 

− Apoio à regularização documental (estatuto, prestação de contas, certidões) das 
organizações visando a habilitação das propostas; 

− Apoio às organizações para viabilizar o financiamento da contrapartida para a 
implementação das propostas de negócios, por intermédio do FEAP, elaborando e 
acompanhando (o projeto técnico) toda a tramitação do processo junto ao Banco do 
Brasil, agente financeiro que opera o Fundo do FEAP, até sua liberação. 

4 Resultados 

Os resultados alcançados aqui apresentados mostram o desempenho da execução 
administrativa e financeira dos Subprojetos Produtivos até maio/2017, visto que a maioria ainda 
continua em plena implantação. 

O quadro 2 abaixo resume os valores referentes aos Subprojetos Produtivos nas seis 
chamadas públicas do PDRS – Microbacias II: 

 

Chamada 
Pública 

Ano 
Propostas 

em 
Execução 

Valor das 
Propostas 

Valor apoiado 
pelo Projeto 

Contrapartida 
Organizações 

Valor já 
Reembolsado 

1.ª 2011 33 19.778.538,77 13.429.478,76 6.349.060,01 11.095.879,54 

2.ª 2012 30 16.842.404,24 11.450.179,53 5.392.224,71 8.779.791,85 

3.ª 2013 20 12.283.937,45 8.394.276,07 3.889.661,38 5.737.685,09 

4.ª 2013 39 25.567.629,96 16.496.599,26 9.071.030,70 11.132.522,48 

5.ª 2014 49 26.467.016,16 18.273.339,13 8.193.677,03 9.282.564,44 

6.ª 2015 123 90.951.384,43 59.222.589,67 31.728.794,76 11.113.638,89 

       

  294 191.890.911,01 127.266.462,42 64.624.448,59 57.142.082,30 

Quadro 2 – Valores referentes aos Subprojetos Produtivos nas seis chamadas públicas do PDRS – Microbacias II 

Fator importante a ser destacado é o valor de R$ 64,6 milhões referente à contrapartida 
financeira das organizações de produtores, que demonstra o elevado grau de credibilidade das 
organizações rurais para com o Projeto. 



8 

 

Destaca-se também o grande número de subprojetos produtivos aprovados e em 
execução na sexta chamada pública, representando 47,4% do valor total das propostas. Esse 
fato demonstra o efeito multiplicador das propostas já implantadas e o crescimento do grau de 
maturidade das organizações. 

O número de organizações de produtores rurais participantes do Projeto representam 
25% do total de organizações ativas existentes no Estado de São Paulo e delineiam um perfil 
de entidades com um processo consistente de gestão e clareza no enfoque econômico em 
alguma cadeia produtiva específica. 

O engajamento e o aprendizado das organizações de produtores rurais beneficiárias do 
PDRS – Microbacias II pode ser verificado na distribuição anual do número de organizações 
participantes, número de procedimentos de aquisições realizados e respectivo valor envolvido, 
conforme demonstrado na figura abaixo: 

 

 
Figura 2 – Distribuição anual do número de organizações participantes, de procedimentos de aquisições 

realizados e respectivo valor envolvido 

Justifica-se um maior número de procedimentos de aquisições e contratações por parte 
das organizações rurais durante o ano de 2015, visto que o Projeto deveria encerrar-se em 30/09 
daquele ano, porém o mesmo foi prorrogado até 30/09/2017, sendo que estamos pleiteando 
nova prorrogação de 12 meses, em razão de inúmeros empreendimentos que não deverão 
finalizar sua implantação no prazo atual. 

5  Conclusões 

A sistemática de apoio às organizações rurais, com reembolso dos incentivos financeiros 
diretamente aos beneficiários, trouxe substanciais ganhos qualitativos e demonstra ser um 
processo eficiente, transparente e adequado, pois permite a plena e correta aplicação dos 
recursos na atividade fim com economicidade, objetividade e comprometimento. A exigência 
de contrapartida financeira mínima de 30% dos beneficiários e o reembolso dos investimentos 
após a sua execução garantem o comprometimento, a cumplicidade e corresponsabilidade na 
implantação e gestão dos empreendimentos coletivos. 
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As organizações de produtores participantes do Projeto têm experimentado avanços 
significativos nas relações com os variados operadores do mercado, seja participando das 
compras públicas governamentais (PNAE, PAA, PPAIS), seja conseguindo espaço junto ao 
comércio convencional. Estas novas relações comerciais, normalmente com maior renda para 
os produtores rurais, geram o empoderamento dessas organizações e garantem a 
sustentabilidade dos empreendimentos implantados. 

Grande gargalo na implantação desses empreendimentos coletivos das associações e 
cooperativas decorre do excesso de procedimentos burocráticos nas questões comerciais, 
ambientais e sanitárias, visto que é premissa que todas as propostas estejam legalmente 
instaladas. 

O PDRS – Microbacias II proporciona a superação de modelos assistencialistas, muito 
frequentes quando se trata de programas sociais e mostra ser uma política pública 
emancipadora, que permite aos beneficiários adquirir alto grau de maturidade e uma postura 
proativa junto ao mercado, melhoria substancial no processo de gestão organizacional e 
empresarial, com melhoria da renda dos beneficiários e geração de emprego. 

A participação efetiva da rede capilar de assistência técnica e extensão rural – ATER da 
CATI, trabalhando de maneira integrada às organizações, que foram desafiadas a assumir total 
protagonismo na implantação de duas propostas de negócio, trazem inúmeros avanços 
qualitativos no processo de gestão organizacional e empresarial e garantem a sustentabilidade 
dos empreendimentos implantados, podendo ser considerados os principais fatores do sucesso 
da execução do PDRS – Microbacias II. 
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