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SOBRE NÓS

Apresentação e
Metodologia
A Muká é uma plataforma de fortalecimento da
agricultura agroecológica, idealizada e correalizada
pela
organização
Tabôa
Fortalecimento
Comunitário, pela Rede de Agroecologia Povos da
Mata e pelo Instituto IBI de Agroecologia (IBIA).
Sua história começa em 2017, quando esses três
parceiros idealizaram o projeto, à época chamado
Circuitos Agroecológicos, com o objetivo de
contribuir para o fortalecimento da agroecologia no
Brasil, a partir da atuação na região Sul da Bahia.
Após uma etapa piloto, em 2018, quando foi
realizado um amplo diagnóstico sobre o contexto
local, o projeto passou a atuar no território
efetivamente no segundo semestre de 2019.
Este relatório revisita dados coletados no primeiro
diagnóstico e traça um comparativo com
informações referentes à evolução do projeto até o
ano de 2020, coletadas no primeiro semestre de
2021. Assim, o documento propõe uma análise
comparativa entre momentos diferentes do
projeto, com o intuito de identificar os avanços que
devem ser consolidados e os pontos de atenção
que precisam ser superados.
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A coleta de dados no ano corrente foi
realizada pelas equipes de cada um dos cinco
eixos atuais da Muká — Produção,
Beneficiamento, Crédito e Certificação — de
forma
independente;
o
eixo
de
Comercialização apresenta uma consolidação
dos dados de monitoramento da equipe e
avaliação
dos
técnicos
envolvidos.
Posteriormente, foram realizados encontros
da equipe¹ para uma reflexão conjunta sobre
os resultados obtidos, de acordo com
perguntas orientadoras. Alguns exemplos:
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A contribuição de cada eixo pode ser
conferida
nos
capítulos
seguintes,
subdivididos em quatro seções principais:

Universo - número de respondentes
consultados.
Perfil - resumo do perfil
socioeconômico dos respondentes.

Os objetivos e resultados previstos foram
alcançados?

Dados gerais - análise e detalhamento
de dados selecionados.

Quais indicadores refletem a real
evolução de cada eixo nestes dois anos?

Entre eixos - momentos de
convergência e complementaridade
na atuação dos eixos.

Quais impactos ambientais, sociais e
econômicos (positivos e negativos)
podemos identificar como decorrentes
da atuação do seu eixo?
Surgiram oportunidades inesperadas ao
longo destes dois anos? Quais? Foram
aproveitadas?
Que avanços e possibilidades são
vislumbrados para cada eixo nos
próximos anos?

A versão integral dos dados obtidos por meio
dos questionários aplicados pode ser
solicitada diretamente à Tabôa e sua cessão
obedecerá
critérios
definidos
pela
organização e pela Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (Lei 13.709/2018).

Com isso, foi possível elaborar um
documento ancorado em números, mas,
também em experiências vividas por quem
está na linha de frente do trabalho junto a
agricultoras e agricultores beneficiados.

____________________________
¹ Os encontros foram realizados remotamente, pela plataforma Zoom.
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Banco de imagens da Tabôa/Analee.

"Os 3.8 hectares em que
produzo dão em torno de 60
arrobas de cacau por hectare.
Isso prova que a agroecologia é
economicamente viável."
Rubens Dário, produtor orgânico no
Assentamento Dois Riachões (Ibirapitanga, BA).

"Sou assentado no Assentamento Dois
Riachões e também atuo como técnico na
plataforma Muká. Aqui é o meu laboratório, é
onde desenvolvo o manejo agroecológico. A
área em que produzo tem 3.8 hectares, e dá
em torno de 60 arrobas de cacau por hectare.
E a previsão é aumentar. Isso prova para a
sociedade
que
a
agroecologia
é
economicamente viável.
O manejo agroecológico é bom em todos os
aspectos. Para o social, temos as famílias
envolvidas no processo; os jovens que
estavam em São Paulo e nas grandes cidades
trabalhando em subempregos estão de volta,
para tomar conta das roças dos pais. E a
questão o ambiental nem se discute, né?
Então, o nosso desafio é mostrar para os
outros agricultores que é possível ter
qualidade de vida e ter renda produzindo de
forma agroecológica.
E a gente ainda tem apoio, como o da Tabôa, e depois da Muká. Começamos em 2017 a acessar
créditos coletivos, o que nos permitiu fazer a estrutura de beneficiamento da amêndoa. Em
2019, conseguimos acessar o crédito para a produção. Assim, realizamos a poda, o manejo de
adubação, e a compra de alguns equipamentos. Antes, tínhamos 4 ou 5 roçadeiras na
comunidade, hoje temos mais de 20. Com isso, ganhamos tempo, produzimos mais. Um hectare,
que era feito entre 4 e 5 dias de forma manual com o biscó, hoje fazemos entre 1 e 2 dias com a
roçadeira. Agroecologia é isso também: inserir os equipamentos e as tecnologias para melhorar
o trabalho do agricultor.
Enquanto técnico, tenho a satisfação de replicar os processos agroecológicos para os grupos de
outros assentamentos que fazem parte da Rede Povos da Mata. Vários agricultores que
trabalham de forma convencional têm vontade de fazer a transição para produzir de forma
agroecológica. Tenho esperança de que possamos dar a todos eles esse acompanhamento."
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Capítulo 1:
Produção

O agricultor Edvaldo dos Santos realizando a poda do cacaueiro
no Assentamento Dois Riachões, em Ibirapitanga (BA).
Foto: Banco de imagens da Tabôa/Analee.

A equipe deste eixo é formada por dois
coordenadores e quatro técnicos de campo,
que realizam o acompanhamento técnico
rural especializado² junto aos agricultores
atendidos. O trabalho se realiza por meio de
visitas individuais e atividades em grupo,
como mutirões, dias de campo, oficinas e
intercâmbios.

Universo

É fundamental pontuar que os dados
apresentados aqui, certamente, foram
bastante influenciados pelo impacto da
pandemia de Covid-19 no setor produtivo – o
que, claro, inclui a agricultura familiar.
Embora a influência do cultivo predominante
do cacau seja perceptível ao longo da
apresentação dos dados do eixo de Produção,
dedicamos uma seção exclusiva ao tema –
com universo de análise próprio – pela sua
relevância para a agroecologia no Sul da
Bahia.

____________________________

Dos 232 produtores atendidos pela Muká, 186
responderam os questionários. Destes, foram
excluídos os respondentes acompanhados há menos
de nove meses. Assim, esta análise foi realizada
sobre os 175 questionários considerados válidos.
Perfil
Todos os agricultores atendidos pela equipe de
Produção integram a Rede Povos da Mata e, no
gráfico abaixo, é possível visualizar sua divisão em
quatro núcleos[1].
Vale pontuar que os núcleos possuem perfis bastante
diferenciados, o que se evidencia na análise dos
dados. Os Núcleos Raízes do Sertão e Pratigi são
avaliados pela equipe como mais organizados e
produtivos. Já Monte Pascoal, por questões
estruturais do próprio núcleo, passou a ter 60
beneficiários apenas em 2021 – antes disso, apenas
30 agricultores/as recebiam o acompanhamento,
embora a Muká tivesse capacidade para atender duas
vezes este número.

² O termo usualmente aplicado para explicar o trabalho realizado junto ao agricultor é ATER (Assistência Técnica
e Extensão Rural). A equipe da Muká, no entanto, prefere usar o termo “acompanhamento técnico”, por entender
que ele representa melhor o protagonismo exercido pelo agricultor ao longo do processo.
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Gráfico 1 - Quantidade de agricultor
por núcleo

69
53
28

25
Raízes do Sertão
Pratigi
Serra Grande
Monte Pascoal

Em termos gerais, notamos que o conjunto de
respondentes é relativamente jovem, com 50%
entre 30 e 50 anos.

Gráfico 2 - Faixa Etária
Jovens (15 a 29
anos)

Idosos (acima de
64 anos) -

7%
12%

81%

Adultos (30 a 60
anos)
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A predominância de afrodescendentes (quase
80%) não surpreende, dado o perfil
populacional da região, mas, ainda assim, é um
dado relevante, considerando-se os aspectos
culturais da agroecologia. Este ponto ganha
ainda maior relevância no caso das populações
indígenas (apenas cerca de 3% dos
respondentes), que manifestam dificuldades
em se enquadrar nos processos da própria
Rede.

Gráfico 3 - Etnia
0,58% (Outro)

16,86%
(Branco)

2,91%
(Indígena)

79,65% (Afrodescendente)

“Estamos desenvolvendo um trabalho paralelo
para incluir mais indígenas no
acompanhamento técnico, mas muitos deles
optam pela produção do artesanato em lugar
da agricultura. Isso significa que precisamos
criar um modelo mais aderente à cultura desse
grupo para atendê-los adequadamente”.
Lucas Peranovichi, técnico do Núcleo Monte Pascoal.
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Gráfico 4 - Gênero

Nada menos que 90% das agricultoras e dos
agricultores têm filhos, mas a média ficou em
2,94 filhos/família, sinalizando uma possível
mudança na percepção antes disseminada de
famílias agrícolas muito numerosas. Por outro
lado, 74% dos respondentes afirmam ser do
sexo masculino e 26% do sexo feminino,
revelando que o homem ainda é o principal
porta-voz familiar, embora a observação no
campo comprove a importância do trabalho
feminino para o desenvolvimento e manutenção
da unidade familiar e produtiva. Essa é uma
lacuna percebida pela equipe da Muká: quando
muitos movimentos atuantes na agroecologia
se voltam para pautas de direito de gênero e
LGBTQI+, a plataforma ainda não desenvolveu
atuação nesse sentido.

26,3%

73,7%

Pessoas do gênero
Feminino

A média da renda mensal familiar foi menor em
2020, conforme a tabela abaixo, provavelmente
em decorrência da redução de ganhos por
conta da pandemia. No caso do cacau, a alta
intensidade das chuvas e o forte ataque de
fungos observados em 2020 contribuíram para
a redução dos números.

Pessoas do gênero
Masculino

2020
2018

TOTAL DE
RESPONDENTES

RESPONDENTES DOS
DOIS
QUESTIONÁRIOS

PRODUTORES
DE CACAU

válidos

172

39

84

omisso

3

2

4

média

R$ 1.721

R$ 2.173

R$ 1.239

válidos

156

39

58

omisso

18

0

9

média

R$ 1.866

R$ 2.349

R$ 1.733
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Gráfico 5 - Renda mensal

84 - R$ 1.239

PRODUTORES DE CACAU

58 - R$ 1.733
39 - R$ 2.173

MESMOS AGRICULTORES

39 - R$ 2.349
172 - R$ 1.631

TODOS AGRICULTORES

156 - R$ 1.866
R$ -

R$ 500

R$ 1.000

2020

Por outro lado, 76,4% dos respondentes
declararam receber renda externa e,
nitidamente, o auxílio emergencial pago pelo
governo durante alguns meses da pandemia
jogou para cima a média referente a esse valor,
que chegou a quase R$ 1.500,00.

R$ 1.5000

R$ 2.000

2018

Com isso, a média da renda mensal total ficou
em R $3.213,17, sendo 63,8% desse
montante proveniente da atividade agrícola.

Gráfico 6 - Renda mensal por unidade familiar em Reais
R$ 3.500,00
R$ 3.000,00

R$ 3.213,17

R$ 2.500,00
R$ 2.000,00
R$ 1.500,00

R$ 1.721,09

R$ 1.000,00

R$ 1.492,08

R$ 500,00

Renda agrícola

R$ 2.500

Renda externa

Renda total
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Gráfico 7 - Familiares que trabalham
na propriedade
6% ( 5 a 7 pessoas)

19% ( 1pessoa)
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Casal Israel e Ivany, no PA Nova Vida.
Foto: Banco de dados da Tabôa/Analee.

75% ( 2 a 4 pessoas)

FREQUÊNCIA

% VÁLIDA

Familiar

174

99,4

CLT

10

5,7

SEMENTES
Diária

% EM40
2018

% EM
2020
22,9

ParceriaMeeiro

9

5,1

Mutirão
Outros

53

30,3

3

1,7

Dados gerais
As propriedades têm, em média, 9 hectares
(ha) - sendo 6 ha de área produtiva e 5 ha em
produção. São, portanto, áreas pequenas, mas
suficientes para obtenção de resultados
consistentes e significativos em médio e longo
prazos. 83% das propriedades conquistaram a
certificação orgânica, por meio do SPG Povos
da Mata.

Pelo menos 57% dos respondentes possuem
um Sistema Agroflorestal (SAF), um aumento de
30% em relação às respostas de 2018. Aqui, o
eixo de Crédito da Muká também teve uma
participação importante, com a concessão de
recursos para investimento em SAF e Cabruca
Os dados sobre benfeitorias revelam um leve
aumento no item acesso à eletricidade e cozinha
para beneficiamento de alimentos, assim como
também no item casa, indicando que o espaço
produtivo é, quase sempre, também espaço
residencial. Por isso, os dados apontam a
necessidade de investir em saneamento,
preferencialmente, ecológico: não chegam a
80% as propriedades que contam com banheiro
e as fossas convencionais, nocivas ao meio
ambiente, predominam.

Muká - Do solo ao prato
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Gráfico 8 - Benfeitorias na propriedade 2018 e 200
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Gráfico 9 - Tipo de Saneamento 2020

90,0
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Já a questão sobre aquisição e utilização de
equipamentos, atrelada à observação da equipe,
revela que há demanda e desejo por melhor
infraestrutura de trabalho.
De acordo com a avaliação dos técnicos, a
produtividade aumentou na mesma proporção
da compra de equipamentos, incentivada muitas vezes - pelo acompanhamento técnico.
Bons exemplos são o atomizador e o triturador,
indicados nas oficinas de biocalda e cobertura
morta, por exemplo. A tobata ou tratorito³, um
dos itens passíveis de comparação entre 2018 e
2020, teve um aumento percentual superior a
10 pontos, de 7,5% para 18,9%.

O agricultor Rubens Dário utiliza o atomizador
para aplicar a biocalda em sua unidade produtiva.
Foto: Banco de imagens da Tabôa/Analee.

Triturador

Tobata
Kit enxertia
Trator

Perfurador

4,0

Outros

3,4

Desidratador

3,4

0,0

0,6

20,0

30,0

16,6

9,7

6,3

Moto poda

Palleteria

18,9

10,0

60,0

70,0

45,1
43,4
40,6

38,3

33,1
30,9

50,0

46,3

40,0

³ Pequeno veículo, usado para afofar a terra, preparando o solo para o plantio.

________________________________________________________________

Moto serra
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Caixaria

________________________________________________________________

Sistema de irrigação

70,9

________________________________________________________________

Balança

________________________________________________________________

Pulverizador/ atomizador
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Transporte

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Roçadeira

________________________________________________________________

Gráfico 10 - Equipamentos Existentes na Propriedade

80,0
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Os efeitos das orientações sobre cobertura e
biocalda podem ser sentidos também no
âmbito dos insumos, com o aumento do uso de
pó de rocha e a redução do uso de esterco,
denotando a mudança de comportamento
proporcionada pelo acompanhamento técnico.
Outro sinal positivo de mudança é o aumento
visível da diversidade dos insumos usados.
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Em termos de volume, no entanto, os
números não aumentaram tanto, fator
ligado à baixa produtividade obtida em
2020. Sem uma boa produção, o agricultor
não tem margem suficiente para fazer os
investimentos necessários.

Produção de biocalda. Foto: Banco de imagens da Tabôa/Analee.

Área SAF no Assentamento Serra de Areia, em Ibirapitanga (BA). Foto: banco de imagens da Tabôa/Analee.
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Outros

Farinha de osso
Preparados Biodinâmicos

Palha de Mamona

0,0

6

5

5
2
1

10,0

20,0

30,0

2018

Outro ponto de atenção são as sementes:
mais agricultoras e agricultores estão usando
sementes próprias e, em dois anos, o volume
de sementes adquiridas caiu 6%. Há um
vasto campo de trabalho na capacitação de
agricultores para a reprodução de sementes
agroecológicas e a criação de bancos de
sementes.

40,0

50,0

60,0

62

65

________________________________________________________________

Gesso Agrícola

9

42

59

________________________________________________________________

Micronutrientes (sais)

15

44
43

________________________________________________________________

Cinza

27

________________________________________________________________

Composto

29

________________________________________________________________

Calcário

________________________________________________________________

Biocalda

________________________________________________________________

Esterco

________________________________________________________________

Pó de rocha

________________________________________________________________

Gráfico 11 - Insumos utilizados na produção
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82

76

Próprios

82

85
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Já os dados sobre estrutura de irrigação
comportam-se de acordo com as diferenças
entre os biomas. No Núcleo Pratigi, 77% dos
agricultores declara não possuir nenhum tipo de
irrigação. Há duas explicações para isso: a
cultura do cacau não é irrigada e, devido à alta
umidade da mata Atlântica, as orientações para
os agricultores desse núcleo reforçam que uma
planta bem nutrida, não precisa tanto de água.
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Enquanto isso, no Núcleo Raízes do
Sertão, situado no semiárido, 100% dos
respondentes lançam mão da irrigação: a
totalidade dos respondentes recorre ao
gotejamento e 43%, à microaspersão.₄

Gráfico 12 - Tipo de Irrigação utilizada por Núcleo
40%
36%
38%

Total
12%

Monte Pascoal

Serra Grande

50%
46%

14%

Pratagi
0%

Raízes do Sertão

50%

36%

77%

22%

0%

05

43%

20%

Não possui irrigação

40%

100%

60%

Microaspersão

80%

100%

120%

Gotejamento

Acompanhamento técnico do eixo de Produção. Foto: Banco de imagens Tabôa/Analee.

4 Outros métodos foram citados, mas sem percentuais significativos.
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Acompanhamento técnico do eixo de Produção, no Assentamento Serra de Areia,
em Ibirapitanga. Foto: Banco de imagens da Tabôa/Analee.

E embora a irrigação seja vista como um
problema para 30% dos respondentes, a
maior queixa das agricultoras e agricultores,
em 2020, reside no combate a pragas e
doenças - 77% dos respondentes afirmam
que este é o seu maior desafio. Por outro
lado, o acesso ao acompanhamento técnico
caiu 27%, redução impulsionada pela
presença da Muká no campo.

Tal dado dialoga com o fato de que, em
uma escala de 0 a 10, cerca de 80% dos
agricultores avaliaram positivamente a
aquisição de conhecimentos promovida
pela plataforma. Quase 50% deram notas
entre 8 e 10, também, para a aplicação do
conhecimento compartilhado pela equipe.

Gráfico 13 - Percepção sobre o Conhecimento Adquirido e Aplicado

90,0
80,0
70,0

80,6

60,0

Aquisição de
conhecimentos

50,0
40,0

49,7

41,7

30,0

Aplicação de
conhecimentos

20,0

15,4

10,0
0,0

8 a 10

5a7

4,0

8,6
0a4

Muká - Do solo ao prato

17

Entre Eixos
Crédito

Comercialização

Das 101 agricultoras e agricultores que
recorreram ao crédito, nada menos de 63 o
fizeram junto à Tabôa, que emerge como a
principal instância de acesso ao crédito para
agricultores da Rede Povos da Mata.

A comercialização pelo PAA (Programa de
Aquisição de Alimentos) e pelo PNAE
(Programa Nacional de Alimentação Escolar)
sentiu os efeitos das decisões tomadas nas
gestões mais recentes. Em resumo: recursos
foram reduzidos e a burocracia aumentou.

Em 2020, 75,4% têm interesse em acessar
crédito, sendo que 25,1% têm interesse na
modalidade investimento, com valor médio
de R$ 21.383, e 34,3% em custeio, com
valor médio de R$ 7.396.

Assentamentos atendidos pela Muká que
entregam para o PAA e PNAE sofreram
impacto considerável em seu planejamento
anual, por conta das mudanças nas políticas.

Em 2018, os números eram maiores: 81,2 %
tinham interesse em acessar crédito, sendo
que 73% tem interesse na modalidade
investimento, numa média de R$ 23.566, e
48% em custeio, numa média de valor de R$
11.062.
A redução dos percentuais de interesse e nas
médias sinaliza o atendimento da demanda
em 2020, catalisada pela implementação do
CRA Sustentável, operado pela Tabôa, que
emprestou um milhão de reais a agricultores
do Sul da Bahia (ver capítulo sobre o eixo de
Crédito).
Vale pontuar que o risco de desvio de
finalidade - um dos principais desafios da
concessão de crédito - é superado pelo
acompanhamento técnico, realizado pelos
eixos de Crédito e Produção em paralelo.
Sem esse trabalho “casado” não seria
possível atingir um retorno tão positivo,
atestado pela baixíssima inadimplência
(abaixo de 1%).

Veja alguns exemplos abaixo de como ficaram
os valores (R$) pagos pelo PAA após
atualização dos contratos anuais:

● Assentamento Dois Riachões: 500 mil para
200 mil.

● Assentamento Serra de Areia: 296 mil caiu
para 80 mil.

●

Assentamento São João: 320 mil para 80
mil.

“O custo que está sendo pago pelos
programas governamentais não paga o
custo de produção. E como esse valor
também é definido de acordo com o peso
dos alimentos, os agricultores precisam
plantar legumes mais pesados para
viabilizar a entrega. De qualquer modo,
ainda
é
um
instrumento
de
comercialização importante.”
Rubens Dário, técnico do Núcleo Pratigi.
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1.1. - Cacau
Universo
A aplicação do questionário sobre o cacau
foi realizada apenas nos núcleos da Rede
Povos onde o fruto é cultivado, Pratigi e
Serra
Grande,
totalizando
88
respondentes.
Perfil
Pouco mais de 40% dos respondentes
têm entre 30 e 49 anos, revelando um
perfil maduro, mas ainda jovem, daqueles
que se encontram à frente da cultura do
cacau atualmente.
Ainda assim, trata-se de um público com
baixa escolaridade e mais da metade não
completou o Ensino Fundamental.
Jovens agricultores do Assentamento Dois Riachões,
em Ibirapitanga: Edvaldo, Rubens, Tereza e Fábio.

Gráfico 14 - Faixa etária dos Produtores de Cacau
9% ( Entre 20 e 29
anos)

30% ( Acima de 60
anos))
41% ( Entre 30 e 49
anos)

20% ( Entre 50 e 59
anos)

Muká - Do solo ao prato

19

Gráfico 15 - Escolaridade dos Produtores de Cacau
3% (Não Alfabetizado)

5% (Fundamental
Completo)
6% (Ensino
Superior)
10% (Médio
Incompleto)

55% (Fundamental
incompleto)

21% (Médio
completo)
Assentamento São João, em Ibirapitanga.
Foto: Banco de imagens Tabôa/Analee.

Mais de 77% dos respondentes são homens e 70,9%
declaram-se pretos, espelhando os dados já
levantados pelo eixo de Produção como um todo.

Gráfico 16 - Etnia dos Produtores de Cacau

2% (Branco)
27% (Pardo)

71% (Preto)
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Família agricultora no Assentamento São João. Foto: banco de imagens Tabôa/Analee.

Gráfico 17 - Gênero dos Produtores de Cacau
77% (Masculino)

23% (Feminino)

Também como acontece com a Produção
geral, o universo do cacau é masculino,
reforçando a percepção da predominância
masculina na lavoura e da feminina nos
processos de beneficiamento do alimento
cultivado.

Apesar dos avanços, a renda com o
cacau ainda é reduzida e 91,9% dos
agricultores declararam que recebem
entre 1 mil e 2 mil reais provenientes da
agricultura. Não é de se estranhar,
portanto, que 84,1% declarem contar
com rendas externas.
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Gráfico 18 - Faixa de renda agrícola mensal
R$ 3.001 a R$ 5.000

1,2%

R$ 2.001 a R$ 3.000

4,7%
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Gráfico 19 - Renda externa dos produtores de cacau

16% (Não tem
renda externa)

84% (Tem renda
externa)

Dados gerais
Apenas
16
pessoas
responderam
a
quantidade de pés de cacau por hectare em
suas propriedades, o que invalida os dados
levantados. Por outro lado, 95,5% afirmaram
que suas áreas de produção necessitam de
replantio.
A partir deste cenário, a equipe conclui que os
agricultores ainda não estão utilizando todo o
potencial da área plantada, e da necessidade
de investir no aumento de pés por hectare.

Isso preocupa, especialmente, em anos
difíceis para o cacau como foi 2020,
quando a alta intensidade das chuvas e o
ataque
das
pragas
impactaram
fortemente a produtividade. O estrago
seria maior se não fosse o aumento da
produção de cacau de qualidade,
incentivado pela Muká como caminho de
desenvolvimento e prosperidade para a
cultura do cacau cabruca do Sul da Bahia.
Foi a renda garantida pelo cacau de
qualidade que diminiu a queda de
rendimentos dos produtores.
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Banco de imagens Tabôa/Analee.

Gráfico 20 - Volume produção de cacau em @
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Gráfico 21 - Número de produtores de cacau de qualidade
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Ainda há muito a fazer, no entanto, como
mostram os dados sobre as dificuldades
recorrentes para a comercialização. Ainda é
preciso garantir a qualidade das amêndoas
de forma constante e consistente, de forma
a atender os compradores mais exigentes.
Com o aumento dos produtores de
qualidade, aumentou também a percepção
das dificuldades inerentes ao processo.

2020

Na esteira, aumentou também a
percepção de que o baixo preço pago pelo
cacau é um problema a solucionar. Por
fim, estruturas para transporte e
armazenamento adequados ainda são um
desafio.

Gráfico 22 - Dificuldade para a comercialização
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"Com os processos
agroecológicos, perde-se o
mínimo. E a agroindústria nos
ajuda a fechar essa cadeia de
produção."
Paula Ferreira, agricultora e dona da Agroindústria
Orgânicos do Quintal, de Irecê, Bahia.

"Tenho a satisfação de vir de uma família de
agricultoras e agricultores familiares que
nunca utilizaram veneno na produção. Aprendi
desde cedo a lidar com a terra. Depois de anos
de trabalho de meu avô e de meu pai em um
coletivo de lutas sociais, em 2000 iniciamos a
feira de produtos sem agrotóxico, que era
realizada uma vez por mês, em Irecê, Bahia.
Em 2013, recebemos a notícia de que as feiras agroecológicas que não tivessem certificação
não poderiam permanecer na praça. Então, produtores agroecológicos do nosso território
conheceram o OPAC Povos da Mata, que promoveu uma capacitação em Irecê, o que foi ponto
de partida para estruturarmos o Núcleo Raízes do Sertão, que também passou a integrar a
Rede.
Quando a seca estava chegando, precisava de alternativa, pois a produção diminuía. Então,
comecei a beneficiar os produtos. O primeiro produto beneficiado foi o tempero pronto (pasta
de alho). Depois, a geleia de umbu. Outros produtos foram criados pela agroindústria
donominada 'Orgânicos do Quintal'.
Como agricultora da Rede, passei a ser atendida pela Muká. Assim, tive acesso a crédito,
comprei equipamentos e agreguei novos produtos à minha agroindústria! Recebi orientação
técnica por meio do Eixo de Beneficiamento da Muká. Dessa forma, refiz os rótulos de acordo
com a legislação, melhorei o fluxo de produção e o registro no caderno de campo com
rastreabilidade. Como eu já tinha o selo Brasil Orgânico, toda essa qualificação da agroindústria
agregou mais valor aos produtos, gerando mais vendas.
A produção da roça aumentou, ampliando a oportunidade de trabalho. A barraca na feira, que
antes tinha 1 metro, hoje tem 6. Atualmente, geramos o sustento de 10 famílias. Com os
processos agroecológicos, perde-se o mínimo. E a agroindústria é uma das formas que nos
ajuda a fechar essa cadeia de produção."
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Parte do estoque da agroindústria Orgâncos do Quintal, em Irecê. Foto: Paula Ferreira.

Capítulo 2:
Beneficiamento
A equipe do eixo de Beneficiamento apoia a
criação, regularização, legalização e
certificação de agroindústrias familiares
que integram a Rede Povos da Mata,
acompanhando todas as etapas de trabalho
— da construção do espaço físico à
rotulagem — e zelando pelo cumprimento
de cada aspecto previsto em lei.

Gráfico 23 - Gênero

Universo
Foram 22 questionários aplicados em 2018 e
27 em 2020. Apenas 8 respondentes
participaram de ambos diagnósticos.
Perfil
A maior parte das agroindústrias familiares
começa na cozinha, espaço ainda ocupado
majoritariamente pelas mulheres. Por isso, não
surpreende o fato de que elas são 71% das
respondentes. Reside neste eixo, portanto,
uma importante estratégia de fortalecimento
econômico de mulheres no campo.

29%(Masculino)

71% (Feminino)
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Produção de Chocolate na agroindústria no Assentamento Dois Riachões. Foto: Tacila Mendes.

Ainda que seja maior o percentual de pessoas
com idade entre 30 e 64 anos (62%), chama a
atenção o fato de que 32% têm menos de 29
anos, sinalizando o potencial de contribuição
dessa atividade para a valorização e
permanência do jovem no campo. A
escolaridade também é mais avançada, se
comparada aos outros eixos da Muká: 48% têm
ensino médio completo e 30%, formação
superior.

A explicação, neste caso, pode residir no
fato de que os jovens escolarizados
demonstram maior entendimento da
legislação e dos processos regulatórios
referentes
ao
funcionamento
da
agroindústria.

Gráfico 24 - Faixa etária
62% ( Adulto - 30 a
64 anos)
32% (Jovem- 15 a 29
anos)

6% (Idoso - acima de
64 anos)
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Gráfico 25- Escolaridade
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Por outro lado, apenas 40% dedicam mais de 40
horas semanais à agroindústria, sinal de que a
agroindústria, muitas vezes, não é a principal
fonte de renda da família. Há bastante espaço e
equipamentos ociosos, portanto, que podem ser
melhor aproveitados, seja por meio de parcerias,
seja pelo aumento do investimento familiar em
sua produção de processados. Aumento que
pode decorrer da adoção de estratégias de
inclusão de jovens e mulheres nos processos
produtivos.

Gráfico 26- Horas semanais
29% (Até 16h semanais)

40% (Acima de 40h
semanais)

31% (Abaixo de 40h
semanais)
Produção na agroindústria Orgânicos do Quintal, em Irecê.
Foto: Tatiane Botelho
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Dados gerais
Um
diferencial
importante
do
acompanhamento realizado pelo eixo é que
ele não se encerra na criação da
agroindústria, mas segue até a rotulagem e o
monitoramento das ações necessárias para
efetivar as atualizações exigidas pela
legislação e pela certificadora orgânica. Na
prática, isso resulta em uma relação bastante
próxima entre a equipe e os empreendedores
acompanhados e, por tal motivo, esta análise
incorpora muito das percepções da primeira
sobre o público atendido.

“Muita gente entra em contato, porque
nos conhece através das capacitações,
perguntando por onde começar e a
resposta sempre é: comece pelo CNPJ.
Então entendo que há uma influência
do nosso trabalho neste indicador, sim.
Por isso, estamos encontrando um
público diferente dos anos anteriores,
que já deu o primeiro passo em busca
da legalização”.
Luciane
Aliprandini,
Alimentos.

engenheira

de

Cerca de 55% das agroindústrias pesquisadas
estão regularizadas junto ao órgão de
fiscalização municipal. Apenas uma agroindústria
(equivalente a 3,7% do universo pesquisado)
está enquadrada dentro da responsabilidade de
fiscalização do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA). Esse
percentual deve aumentar, devido à existência
de agroindústrias que trabalham com produtos
de origem animal, bebidas e polpas, produtos
enquadrados sob a responsabilidade do
Ministério.

Entre 2018 e 2020, o número de
empreendimentos com CNPJ saltou de 59%
para 81%. A equipe entende que há
influência da Muká, pois essa é a primeira
orientação fornecida àqueles que entram em
contato,
interessados
em
obter
acompanhamento técnico da plataforma.
Rótulos de agroindústrias elaborados com acompanhamento
do eixo de Baneficiamento da Muká:
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O desafio aqui reside na desconstrução da
imagem do MAPA junto aos processadores,
que alimentam a crença de que obter a
legalização via Ministério é muito difícil.
Ciente disso, a equipe do eixo busca
fomentar e fortalecer as relações com os
órgãos fiscalizadores, a exemplo da ADAB
(Agência de Defesa Agropecuária da Bahia),
com o intuito de promover alinhamentos
sobre os procedimentos de fiscalização.
Vale ressaltar que a Rede Povos da Mata
conta, atualmente, com três pré-núcleos na
região de Juazeiro, com enorme potencial
para produção de mel e criação de
pequenos animais para produção de carne e
derivados do leite.

Acompanhamento do eixo de Beneficiamento nas
agroindústrias atendidas. Fotos: Lucas Peranovichi.

Em 2018, nenhuma das agroindústrias
consultadas possuíam Manual de Boas
Práticas de Fabricação (BPF) ou de
Procedimentos Operacionais Padrão (POP).
Já em 2020, quatro Manuais de BPF e POP
foram elaborados integralmente com o
apoio da equipe do eixo de Beneficiamento
(Dandel, Porto Mel, Fábrica de Chocolates
Dois Riachões, Fábrica de Chocolate Terra
Vista), cinco receberam orientação da
equipe ao longo da sua elaboração (Celeiro,
Let it Bee, Mimo do Sertão, Morada do Japu
e Chácara Sucupira) e outros cinco foram
atualizados (Celeiro, Dandel, Morada do
Japu, Porto Mel e Fábrica de Chocolates
Dois Riachões), também com apoio do
acompanhamento técnico da Muká.

A equipe elaborou dois modelos de Manual de BPF e POP para orientar as agroindústrias na
construção de seus próprios manuais. Esses modelos compõem a publicação Guia para
Regularização da Agroindústria Familiar Agroecológica, uma parceria da Muká com o Sebrae
(Irecê), disponível para download no site da Muká.
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Nestes dois anos, a diversidade de
produtos beneficiados no âmbito da
Rede Povos se ampliou e passou a incluir
itens como café, grãos, ervas medicinais,
especiarias, farinhas e frutas congeladas
– todos esses exemplos receberam
acompanhamento da Muká, que também
colaborou
para
a
criação
e
desenvolvimento de outros produtos
nesse período. O gráfico abaixo traz os
exemplos mais representativos da
produção identificada em 2020.

Acompanhamento na agroindústria em Dois Riachões.
Foto: Tatiane Botelho.

Gráfico 27- Produtos beneficiados
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Produtos da agroindústria Orgânicos do Quintal, em Irecê, BA. Foto: Luciane Aliprandini.

Rastreabilidade: solução e desafio
O sistema de rastreabilidade se efetiva por meio
das planilhas de controle de tudo o que entra, é
processado ou vendido. São registradas também
todas as etapas, da colheita à expedição. As
informações são transferidas para rótulos e
etiquetas, tornando-se disponíveis ao consumidor
final.

Questionados sobre as formas de
controle utilizadas para assegurar a
rastreabilidade dos seus produtos,
apenas 14,8% dos beneficiadores
afirmam não utilizar tais ferramentas.

Gráfico 28: Forma de controle em 2020
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No entanto — de acordo com o trabalho de
observação realizado pela equipe durante as
visitas técnicas — tais dados não devem ser
comemorados. A coleta de notas fiscais e
recibos, por exemplo, deve ser seguida pelo
arquivamento organizado dos papéis. E não é
exatamente assim que acontece na maioria
dos casos.
A equipe avalia que ainda é preciso
aperfeiçoar e monitorar o preenchimento do
caderno de campo, assim como assegurar a
organização desses documentos segundo
procedimentos padronizados, para que os
registros não se percam e possam ser
consultados
rapidamente.
Para
isso,
recomenda intensificar o acompanhamento e
monitoramento periódicos, remotamente e
nas visitas in loco. É preciso acompanhar todo
o processo de perto para garantir a
implantação do sistema de rastreabilidade
como um todo.
Rótulos e etiquetas
O acompanhamento técnico na fase de
elaboração das etiquetas ou rotulagem
envolve a orientação sobre a construção do
rótulo de acordo com a legislação, o envio
para aprovação junto à Comissão de
Rotulagem da Rede Povos da Mata, a
definição do design gráfico e finalização dos
arquivos até a aplicação na embalagem.
Dentre os respondentes, 66,7% declararam
que possuem marca e, destes, 63% possuem
rótulos. Apenas 18,6% dos rótulos citados, no
entanto, estão de acordo com a legislação, o
que coloca os outros produtos em situação de
vulnerabilidade. Uma rotulagem mal feita
pode atrapalhar os planos de comercialização
e até resultar em apreensão da mercadoria.

Visita de acompanhamento e capacitação do
Comitê de Verificação de Conformidade Orgânica
no Núcleo Monte Pascoal. Foto: Tatiane Botelho.

A aquisição de 13 impressoras para as
agroindústrias da Muká mostrou-se uma
estratégia acertada, pois o impacto na
qualidade do processo de rastreabilidade
já pode ser notado pelas unidades que
estão utilizando o equipamento, que atua
em consonância com uma planilha de
controle, além de sinalizar a identidade
do núcleo em cada etiqueta.

A boa notícia é que o percentual de
agroindústrias com suporte técnico para a
elaboração de rótulos e etiquetas saltou
de 13%, em 2018, para 74% em 2020.
Um reflexo claro do trabalho da equipe de
Beneficiamento em campo.

Produtos da Celeiro Alimentos. Foto: Érico Sampaio.
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Gráfico 29: Percentual de agricultores
com acompanhamento técnico para
rótulo e etiqueta
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Produtos limpos e bons
Em uma agroindústria de produtos
orgânicos, a limpeza também segue
procedimentos diferenciados. Em 2020,
apenas
uma
das
agroindústrias
questionadas ainda utiliza produtos não
biodegradáveis para desinfecção e limpeza
das suas instalações. Já os dados sobre
prevenção de insetos demonstram o
aumento do uso de técnicas naturais de
controle, decorrentes das orientações
passadas em capacitações da Muká sobre
adequação da estrutura e manejo sanitário.

Área de processamento da agroindústria do Sítio Arcanjo.
Antes e depois do acompanhamento técnico da Muká.
Fotos: Luciane Aliprandini e Érico Sampaio.

Na tabela abaixo, é possível acompanhar a
evolução da abordagem deste tema em
2018 e 2020.

CONTROLE DE
INSETOS

2018

2020

Veneno

Não foi perguntado

3,7⁵

Práticas de limpeza do ambiente

31,8

Iscas naturais

Não foi perguntado

Não acumular materiais ao redor

Não foi perguntado

Borrachas de vedação em
aberturas

Não foi perguntado

11,1

Telas em portas e janelas

27,3

77,8

Outros⁶

50,0

74,1
37,0
51,9

7,4

5 O percentual corresponde a uma única agroindústria, orientada pela Vigilância Sanitária local a chamar a dedetização para

obter a licença necessária para o seu funcionamento.
6 Essa categoria teve representativos 50% em 2018, provavelmente, porque não foram citadas as opções incluídas no

questionário de 2020.
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Capacitações em agroindústrias. Fotos: Tatiane Botelho.

Os resultados positivos fizeram do trabalho
da Muká uma referência neste quesito e a
engenheira
de
alimentos,
Luciane
Aliprandini, foi convidada para dar uma
palestra sobre as técnicas de controle de
pragas em agroindústrias orgânicas para os
fiscais do MAPA ⁷.

O reconhecimento encontra eco entre os
respondentes do diagnóstico, que avaliaram
a aquisição de conhecimento junto à equipe
com notas de 8 a 10. A aplicação dos
conhecimentos adquiridos também foi bem
avaliada, apesar de representar um desafio
maior para os beneficiadores atendidos,
conforme demonstra o gráfico abaixo:

Gráfico 30: Percepção de aquisição e aplicação de conhecimentos
(Notas de 0 a 10)
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Aquisição de Conhecimentos
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Aplicação de Conhecimentos

7 A palestra foi proferida no evento online “Programas de Autocontrole em Unidades Orgânicas de Processamento de POA – Um
bate-papo sobre controle integrado de pragas e PPHO”, realizado em 24/11/2020.
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Entre Eixos

Crédito

Comercialização

Em dois anos de atuação, a Muká conseguiu
atender a demanda por crédito de parte dos
respondentes. Em 2018, 86% declararam
interesse em crédito acima de 10 mil reais.
Já em 2020, o percentual de interessados
caiu para 66,7%, enquanto o montante
almejado aumentou: entre 20 e 30 mil reais.

Os dados mostram que os produtos
beneficiados dentro da Rede Povos da Mata
ainda têm muito espaço para ganhar no
mercado. Por um lado, destaca-se o acesso a
canais como as feiras orgânicas (44%) e as
lojas de produtos naturais (41%), dois nichos
de mercado. Por outro, canais importantes
como os mercados públicos e as feiras
convencionais são acessados apenas por 7%
dos
respondentes
cada.
O
mercado
institucional, por meio de políticas públicas,
tem um potencial expressivo de escoamento
dos produtos agroecológicos, uma vez que é
requerido um grande volume de produção,
resultando não apenas no aumento de renda
da família agricultora, como também nos
benefícios nutricionais para quem consome na
ponta.

Concretamente, em 2018, 32% obtiveram
crédito e, 2020, 37% receberam recursos,
sendo que 29,6% do montante foi
direcionado
para
investimentos
em
construção e ampliação da estrutura física e
na compra de equipamentos.
Vale lembrar que, em 2020, 66% dos
créditos foram concedidos pela Tabôa,
acionada pela equipe do eixo de
Beneficiamento sempre que se identifica a
oportunidade de uma agroindústria dar um
salto a partir de investimento ou capital de
giro.

Gráfico 31: Como comercializa
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Como Comercializa
Feiras Orgânicas

44%
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Vale destacar que, em termos de volume, as
agroindústrias produzem 130 toneladas de
alimentos e mais de 12 mil litros de bebidas. Os
itens selecionados para compor a amostra na
tabela abaixo oferecem uma amostra da
variedade produzida e do grande potencial que
reside nas agroindústrias da Rede Povos da
Mata.

Chocolates produzidos na agroindústria do
Assentamento Dois Riachões.
Foto: Luciane Aleprandini.

ITEM

KG

ITEM

L

Frutas e hortaliças

100.000

Leite

Pães e bolos
Geleia de frutas e
chutneys

13.340

Iogurte

8.400

4.286

Coalhada

Nibs de cacau

1.850

Manteiga

24

Polpa

1.500

ITEM

UNIDADES

Biscoitinhos

1150

Frutas desidratadas

840

Chips de coco

1.500

Queijo
Barrinha de cacau,
amendoim, banana

780

Cracker de gergelim

867

Salgados

600

Lasanha

200

Mel

625

Galinha

20

700

3.360
500
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Genildo da Silva Souza, agricultor
e operador logístico do circuito de
comercialização.

Foto: Acervo pessoal

"A Estação Ilhéus acaba
atuando como um ponto
estratégico de conexão
entre Irecê, o sul e o baixo
sul da Bahia, de onde vêm a
linha de produtos dos
agricultores da Rede Povos
da Mata para serem
comercializados."

"Sou agricultor em Ilhéus, Bahia, onde produzo banana da terra e da prata e algumas
hortaliças. Aqui também sou operador logístico do circuito de comercialização e
realizo as rotas, coletas e distribuição de alimentos entre as estações.
A Estação Ilhéus acaba atuando como um ponto estratégico de conexão entre Irecê, o
sul e o baixo sul da Bahia, de onde vem a linha de produtos dos agricultores da Rede
Povos da Mata para serem comercializados.
Participei da formação e acompanhamento com a equipe do eixo de Comercialização
da Muká, o que me auxiliou a entender mais os processos dos circuitos, a gestão da
comercialização. Nesse período, foi instalada uma câmara fria na Estação Ilhéus, que
também recebeu do eixo a doação de equipamentos, como ar condicionado, balança,
caixa organizadora e impressora.
É muito gratificante trabalhar com a distribuição dos alimentos para que cheguem à
população com qualidade, garantindo comida saudável na mesa e renda ao agricultor
que produz."
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Capítulo 3:
Comercialização

Barraca na Feira Orgânica. Foto: Acervo Rede Povos da Mata.

A análise do desenvolvimento do eixo não foi
realizada por meio da aplicação de
questionários, mas pela consolidação dos
dados de monitoramento da equipe e
avaliação dos técnicos envolvidos.
Inicialmente, o eixo possuía dois objetivos
principais: apoiar a Rede Povos da Mata na
estruturação
do
seu
circuito
de
comercialização, inspirado no modelo da
Rede Ecovida
, e criar a Estação SP, para ser
8
o ponto central do Circuito de Circulação e
Comercialização entre Redes (CCCR). O
intuito do CCCR é interligar redes e
organizações produtivas agroecológicas de
todo o país para garantir abastecimento e
operações comerciais entre agricultores
familiares.

____________________________
8
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Ações para estruturação do Circuito de
Comercialização da Rede Povos da Mata (CCR)
Durante o ano de 2019 e parte de 2020, o foco
deste eixo foi a estruturação do circuito de
comercialização no território de abrangência da
Rede Povos da Mata. Para isso, foi realizada uma
série de oficinas para cada núcleo da Rede a fim
de abordar o que é um circuito, como funciona,
metodologia de trabalho, as ferramentas
utilizadas. Entre os meses de julho a novembro
de 2019 foram realizadas 18 oficinas junto a 27
grupos da Rede de Agroecologia Povos da Mata,
com os objetivos de facilitar a interpretação das
realidades
comerciais
dos
grupos
de
agricultores/as
e
colaboradores/as
que
participavam do CCR, no sentido de organizar de
forma participativa um levantamento do
potencial de oferta e demanda junto do
planejamento de produção de cada estação para
atender as demandas do CCR, além da
sistematização dos problemas e necessidades
envolvidos no processo de comercialização e
logística.

A Rede Ecovida é a primeira rede de agroecologia do Brasil. No site da organização, explica-se que ela “se concretiza
basicamente a partir de uma identidade e reconhecimento histórico entre as iniciativas de ONGs e organizações de agricultores
construídas na região Sul do Brasil. Sua formação oficial data de 1998, como resultado da articulação iniciada anos antes por essas
entidades.” Para mais informações: ecovida.org.br .

Muká – Do solo ao prato
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Oficina de planejamento sazonal de oferta e demanda com o grupo Demétrio Costa,
do Núcleo Serra Grande. Foto: Nayã Morelli

Oficina de planejamento sazonal de oferta e demanda com
o grupo Península de Maraú do Núcleo Pratigi.
Foto: Nayã Morelli

Oficina de planejamento sazonal de oferta e demanda com
o grupo Dois Riachões do Núcleo Pratigi.
Foto: Nayã Morelli

Como resultado das oficinas, foi possível obter
um diagnóstico participativo, relacionado a
produção e comercialização dos grupos de
agricultores/as agroecológicos, como também
os
encaminhamentos
de
soluções
e
aproveitamentos das potencialidades dos
mesmos. Com o passar do tempo, os grupos e
as famílias foram se estruturando e criando as
estações, para funcionarem como entrepostos
de comercialização.

Outras ações no sentido de estruturação
dessas estações foram realizadas. Foi
estabelecida uma agenda de reuniões do
circuito para definição de rotas, de
porcentagens
de
remuneração,
de
processos e modos de funcionamento e de
processos para conquista de autonomia das
estações.
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Além disso, foi iniciada a elaboração de um
regimento interno para estabelecer condições,
regras, critérios e maneiras de funcionamento
do circuito. No entanto, essa construção foi
permeada por divergências de ideias, objetivos
e
entendimento
sobre
construção,
participação e autonomia das estações. Então,
a equipe entendeu que o trabalho de formação
e estruturação tinha sido realizado e a
condução do circuito e a continuidade do
processo seriam assumidas pelos envolvidos
de forma como entendessem ser a mais
pertinente. Esse momento foi decisivo para
entender novos rumos e estratégias do eixo: 1)
Fortalecimento da Estação São Paulo e do
circuito entre Redes e 2) Apoio às Estações e
agricultores da Rede Povos da Mata que
seguem
atuando
no
circuito
de
comercialização.
As ações do eixo de Comercialização seguiram
com foco na estruturação das estações
atuantes no circuito, a fim de fortalecê-las e
incentivar a ampliação e aumento da eficiência
nas suas operações. Esse apoio na logística
das rotas de comercialização colabora com a
viabilidade e manutenção dos circuitos e
impacta nas Redes de Agroecologia do Brasil,
principalmente
nas
rotas
que
estão
começando ou que ainda não conseguiram

Volume e valor comercializado
Comercialização no ano de 2020

nos
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atingir o volume ideal da capacidade de
carga do caminhão. Todo o capital de giro
disponível foi utilizado pelas Estações dos
circuitos de comercialização.
Assim,
foram
realizadas
53
oficinas/capacitações para mais de 70
organizações ligadas à agricultura
agroecológica, além de lives pelo Youtube
que
pautaram
as
temáticas
e
experiências da equipe, reuniões de
alinhamento entre a equipe da Bahia e
São Paulo e entre os outros eixos da
Muká .
O apoio do eixo de Comercialização na
estruturação das Estações da Rede Povos
da Mata foi fundamental para nortear os
circuitos sobre um funcionamento
adequado, que compreendesse tanto a
logística de distribuição dos produtos
quanto o estabelecimento de preço dos
produtos. Isso também impacta na
sustentabilidade financeira da Estação
São Paulo (ESP) e na regularidade da
oferta de produtos que foram enviados
pela Rede. O volume e o valor
comercializado podem ser visualizados a
seguir:

Circuitos

de

Circulação

e

Valor comercializado em
2020 (Kg)

Valor comercializado em
2020

137.214.00

R$ 588.348,00

38.276,00

R$ 141.065,10

Circuito entre Estação SP - Rede
Ecovida

44.744,50

R$ 128.808,77

Total

220.234.50

R$ 858.221,87

Circuito Rede Povos da Mata
Circuito entre Estação SP - Rede
Povos da Mata
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Depois de um período de diagnóstico em
que se buscou compreender as principais
dificuldades, necessidades, capacidade de
oferta e demanda de cada Estação do
circuito de comercialização, a equipe
entendeu que os recursos deveriam ser
distribuídos para as Estações com melhores
condições nesses quesitos,
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permitindo, assim, a circulação de maior
diversidade de alimentos e a abertura de
mercados locais complementados por alimentos
excedentes de outros territórios. Foram, então,
comprados os equipamentos demandados pelas
estações e doados para as mesmas, a fim de
melhorar suas estruturas.

Equipamentos comprados para as Estações do CCR

ESTAÇÃO

NÚCLEO

Dandara

Pratigi

Ar condicionado 900 btus Midea Split

1

Santo Antônio de Jesus

Pratigi

Caixa Térmica Soprano 32L

Santo Antônio de Jesus

2

Pratigi

Caixa organizadora Translúcida 20l c/ trava usual

Santo Antônio de Jesus

5

Pratigi

Pia aço inox 2,00X54 C A4030 s/Val. 2C Branox

Algodões

1

Pratigi

Refrigerador 1 porta Electrolux RE31 - 214L - Branco

Algodões

1

Pratigi

Freezer 215L Esmaltec EFH250S - 1 tampa Horizontal

Salvador

1

Pratigi

Ar condicionado Janela 7500 Btus Consul frio eletrônico

Serra Grande

1

Serra Grande

Impressora multifuncional HP Deskjet Ink Advantage 2376 Impressora, copiadora e Scanner

Serra Grande

Serra Grande

Impressora Térmica Epson - TM T20X - USB

1

Ilhéus

Serra Grande

1

Ilhéus

Serra Grande

Multifuncional HP Deskjet Ink Advantage 2376 - Impressora,
copiadora e Scanner
Caixa organizadora Translúcida 20l c/ trava usual

Barro Preto

Serra Grande

Ar condicionado Janela 7500 Btus Consul frio eletrônico

Taipu de Fora

Pratigi

1

Itabuna (Grapíuna)

Serra Grande

Dois Riachões

Pratigi

Refrigerador Electrolux Degelo Prático RE31 com controle de
temperatura 240L Branco
Notebook Intem Atom Quad Core 2gb RAM 32gb SSD Positivo
Motion Q232B 14" Windows 10 Home
Ar condicionado 900 Btus Midea Split

Irecê

Raízes do Sertão

Irecê

Ar condicionado Split 9000 Btus Frio 220v

1

Raízes do Sertão

Irecê

Balança Eletrônica 100kgx20g plataforma inox 40x40 INMETRO

1

Raízes do Sertão

Irecê

Balança Industrial digital Balmak Bk-inox 300kg BIVOLT

1

Raízes do Sertão

Irecê

Carrinho para carga 200kg Pneu maciço A200D LYNUS

1

Raízes do Sertão

Carrinho para carga 200kg Pneu maciço A200D LYNUS

1

Raízes do Sertão

Freezer/Geladeira Horizontal Consul CHB53EB 534L, 220v Branco

1

Irecê
Irecê

Raízes do Sertão

EQUIPAMENTO DOADO

Estrutura Térmica (parede de gesso + forro de gesso)

QNT.

1

5
1
1
1

1

9 As estações orgânicas são entrepostos comerciais que facilitam a distribuição dos produtos certificados pela Rede Povos da Mata,

promovendo o consumo consciente e participativo. Embora integradas à Rede, seu funcionamento é autônomo e independente.
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Também foram estruturadas 43 rotas no
circuito de circulação e comercialização da
Rede de Agroecologia Povos da Mata, no
estado da Bahia.

Atualmente 34 feiras
diretamente
com
o
comercialização.

Rotas de comercialização do Núcleo Raízes do Sertão,
Rede de Agroecologia Povos da Mata
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estão ligadas
circuito
de
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43

Rotas de comercialização da Rede de Agroecologia Povos da Mata

Uma das estratégias foi apostar na
estruturação da estação Ilhéus como ponto
estratégico de conexão entre território
semiárido (Irecê) e o sul da Bahia. Para
isso, foi instalada uma câmara fria na
Estação Ilhéus e foi realizada a formação e

o acompanhamento do agricultor Genildo da
Silva, que atualmente é o operador logístico
do circuito, realizando as rotas, coletas e
distribuição de alimentos entre as estações.

Muká – Do solo ao prato
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Estação SP: Ponto central do Circuito
entre Redes
A criação da Estação SP catalisou o processo
de estruturação institucional do IBIA, que
investiu na estruturação da equipe, formação
jurídica, gestão financeira e governança.
Maior expressão desse movimento, a Estação
SP é um centro de distribuição de alimentos
agroecológicos situado na capital paulista,
criada para 1) construir mercados alternativos
de agroecologia em âmbito nacional, 2) abrir
mercados para a agroecologia em São Paulo e
demais capitais, 3) viabilizar rotas e processo
logístico para redes de agricultores, 4)
viabilizar o acesso de produtos para as redes
e seus mercados locais e 5) proporcionar o
acesso democrático a alimentos orgânicos de
agricultura familiar e agroecológica.
Com um modelo de negócios inovador, que
busca fazer com que o produto agroecológico
seja cada vez mais viável comercialmente, a
Estação SP tem como principais desafios a

grande variedade de perfis dos seus
fornecedores, ajustes de logística, oferta para
garantir o abastecimento de safra e
entressafra e abrir e fidelizar clientes que
fortaleçam a cadeia produtiva agroecológica.
Sua estruturação demandou o cumprimento
de diversas etapas, como adequações
estatutárias, elaboração de regimento
interno, definição da governança, contratação
e treinamento de pessoal , aluguel e
adequações no galpão onde funciona a
Estação, além da compra e instalação dos
equipamentos. Atualmente, a Estação SP
conta com um estacionamento para
recebimento de cargas, uma área de
separação e despacho de mercadorias, e uma
sala refrigerada para o armazenamento de
alimentos. Ainda, possui uma pequena
cozinha, dois banheiros e duas salas para
administração, compras e vendas.

Fotos: Acervo ESP
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A equipe da ESP é formada por 10 pessoas, com as
funções demonstradas no quadro abaixo.

Equipe da Estação SP 2019 -2020

GESTORA
COORDENAÇÃO OPERACIONAL
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA
ASSISTENTE ADM/FINANCEIRO
SERVIÇOS GERAIS
COMPRAS E VENDAS
ESTOQUISTA
SERVIÇO TERCEIRIZADO DE FRETE
EQUIPE DE FOMENTO DE BASE
COORDENAÇÃO GERAL DO EIXO

Ao longo de 2020, o eixo teve como principal
perspectiva de atuação o fortalecimento do
trabalho com a Rede Povos da Mata e a
Ecovida. A queda da safra de produtos iniciada
a partir de outubro e novembro impactou no
fornecimento de produtos para a ESP,
dificultando a fidelização de clientes em todos
os seus segmentos e impedindo o aumento de
novos mercados. Como desafio para os
próximos anos, temos a missão de realizar o
ajuste de um planejamento de produção que
garanta a frequência, diversidade e volume de
alimentos.

Gabriela Matos
Maria Clara de Barros
Pedro Valiati
Mauro Ferrraz
Michele Rodrigues
(em transição)
Wagner Junior
Nivaldo Girardi
Gustavo Grando
Nayã Morelli
Janaina Fragoso

Desde a sua idealização, a plataforma tem
como premissa a união dos eixos de
atuação: crédito, beneficiamento, produção
e comercialização, justamente porque
sabemos que não há produção sem
demanda, e não há demanda sem
produção. A resolução desta equação é que
caracteriza
a
ESP
como
um
empreendimento social, já que busca trazer
soluções para os problemas estruturais da
base de produção. A rigidez desta ação é
um valor e um risco ao mesmo tempo. O
gráfico a seguir mostra a porcentagem de
fornecedores cuja certificação é via SPG
(Sistema Participativo de Garantia), o que
revela a coerência e busca pelo
fortalecimento da agricultura familiar.
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Gráfico 32: Tipo de certificação dos fornecedores
178 (NÃO SPG)

11071 (SPG)

As vendas entre redes podem oferecer a
constância de itens procurados pelo
mercado em momentos em que a safra
destes produtos cessa em uma região e se
inicia em outra. São viagens caracterizadas
pelo alto volume, contribuindo para a
diversidade alimentar, fidelização de
consumidores em toda a rede e
independência do mercado orgânico e
convencional de hortifruti.
Com o fortalecimento do trabalho
operacional, que permitiu desenvolver e
implantar procedimentos de compras,
vendas, movimentação de estoque e

“A essência da Estação SP é ser um
espaço do agricultor em São Paulo.
Teremos um conselho consultivo no
qual
os
representantes
das
associações
poderão
contribuir
diretamente.”
Janaína Fragoso, diretora do IBIA.

logística, a ESP terminou seu primeiro ano de
funcionamento com 58 pessoas jurídicas
ativas como fornecedoras parceiros (11249
famílias envolvidas diretamente) e 55
clientes, divididos nos segmentos de
atacado, varejo e redes.
No segundo semestre de 2021, a Estação SP
passa a contar com uma equipe de campo
que vai acompanhar grupos, cooperativas e
associações
para
colaborar
com
o
planejamento da produção, assegurando o
fornecimento dos produtos. Cada técnico é
responsável por uma região do país.
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Circuito de Comercialização entre
redes de agroecologia no Brasil
A dinâmica de organização dos Circuitos de
Circulação e Comercialização entre Redes de
Agroecologia (CCCR) possibilitou a ampliação
dos Circuitos de Circulação e Comercialização
em diversas rotas, garantindo uma logística
inteligente e uma maior disponibilidade de
oferta e diversidade de alimentos para o
autoconsumo das famílias

agricultoras e nos pontos de venda direta aos
consumidores/as. Foram estruturadas 23
rotas de comercialização, as quais estão
sendo
operadas
semanalmente/mensalmente pelos atores
sociais do CCCR. Estima-se que cerca de 254
feiras estão ligadas diretamente com os
CCCR, entre as regiões sul, sudeste e
nordeste do Brasil.

Circuitos de Circulação e Comercialização entre Redes de Agroecologia
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Um elo fundamental dentro dos CCCR é a
Estação São Paulo, que desempenha um
papel estratégico em relação a organização
das operações e logísticas entre Redes de
Agroecologia no Brasil, viabilizando rotas e
distribuição dos alimentos nos estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São
Paula, Minas Gerais e Bahia. Atualmente,
comercializa junto a 50 pontos de atacado e
varejo na cidade de São Paulo.

Organização e parceiros da Estação São Paulo
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Até
2020
foram
integradas
20
Redes/Organizações
da
base
agroecológica, as quais já receberam ou
recebem formação continuada e estão
realizando comercialização via Circuitos de
Comercialização. Estão em operação 32
Estações no CCCR. No Circuito de
Comercialização da Rede Povos da Mata
estão participando sete Estações.
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Números da Comercialização
As
informações
financeiras
gerenciais
começaram a ser organizadas a partir de março
de 2020, quando foi constituído um
departamento financeiro administrativo, com
definição e implantação de protocolos e
processo, a fim de atingir a governança e
transparência. Além disso, foi consolidado o uso
do CNPJ da associação Instituto Ibi de
Agroecologia para todas as transações
comerciais. Por este motivo, os dados que
mostraremos apresentam informações do
período de março a dezembro de 2020.

O gráfico a seguir
mostra o
comportamento das vendas em seu
primeiro ano de funcionamento. O
segmento das redes funciona com
volumes de atacado, já que a logística é
feita a partir de centralidades, apesar de
ser o destino final dos alimentos os
próprios agricultores, estações e seus
consumidores locais. Somados, estes
dois segmentos representam 62% das
vendas, confirmando a aposta inicial da
atividade.

Gráfico 33: Distribuição de vendas no período de março a dezembro de 2020
2% (Cestas)

7% (Consumidor final)

15% (Rede)

29% (Varejo)

47% (Atacado)

O trabalho com varejo possui uma demanda
expressiva e as margens de lucratividade são
maiores do que no atacado. Apesar disso,
considera-se que essa modalidade exige grande
eficiência e investimento na área de produção,
devido a exigência de qualidade, diversidade,

frequência e padronização dos alimentos.
Neste ponto, avalia-se a necessidade de
melhoria nas estratégias traçadas pela
plataforma, na busca por resultados mais
assertivos nos próximos anos.
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Gráfico 34: Receitas por tipo de cliente
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Salienta-se a relação entre a demanda de
mercado e os produtos produzidos pelas
redes parceiras. A Estação SP conta,
atualmente, com uma lista de ofertas
compostas por 120 itens, entre alimentos
in natura e processados. Quando avaliada a

8
VAREJO

9

10
ATACADO

11

12

REDE

tabela de alimentos mais vendidos, pode-se
afirmar que dos 15 itens mais procurados,
50% são produzidos pelas redes parceiras.
Como próximas ações, o trabalho será
focado no desenvolvimento da produção,
para que possa alcançar volume em culturas
com alta demanda do mercado consumidor.

COVID-19 e estratégias emergenciais
No início da pandemia da COVID-19, ao
longo dos meses de março a junho de 2020,
foram realizadas entregas semanais para
consumidores com diferentes composições
de produtos. Por meio de divulgação online,

via redes sociais, o delivery significou um
primeiro passo para a comunicação da
Estação São Paulo, que passou a ser
conhecida no contexto do fornecimento de
orgânicos da cidade de São Paulo.
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PROJETOS EMERGENCIAIS - COVID 19 - DELIVERY
PARA CONSUMIDOR FINAL (MARÇO A NOVEMBRO)
Número de cestas entregues

625

Número de consumidores

287

Movimentação em compra de
alimentos

R$ 21.097,53

Além desta ação, foram entregues grandes
volumes para iniciativas que se organizaram
para realizar doações de alimentos à
população, a partir de investimentos privados.
Estas ações foram realizadas no bairro da
Brasilândia e Vila Medeiros, na zona norte da
cidade de São Paulo, por meio do apoio da
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associação dos bairros e de restaurantes
parceiros. Representaram importantes
números nas vendas mensais das
famílias de agricultores (R$ 50.680,00),
além de significativa contribuição para
aqueles que as receberam.
Ainda como resposta aos desafios
impostos
pela
pandemia,
foram
realizadas mais duas ações. A primeira
auxiliou nos custos de frete e na compra
de alimentos de 10,2 toneladas de
alimentos
da
agricultura
familiar
agroecológica destinados a doação e
comercialização no território baiano.

Composição das cestas de alimentos no Assentamento Dois Riachões, Bahia.

MODELO DE CESTA DA ESTAÇÃO DOIS RIACHÕES
ALIMENTO

UNIDADE

QNT

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

VOLUME
TOTAL

Banana

1,00Kg

5

R$ 2,80

R$ 14,00

5

Limão rosa

1,00Kg

2

R$ 2,00

R$ 4,00

2

Aipim com casca

1,00Kg

6

R$ 2,50

R$ 15,00

6

Farinha de mandioca

1,00Kg

2

R$ 5,00

R$ 10,00

2

Abacaxi

0,70 unidade

4

R$ 3,00

R$ 12,00

2,8

Coentro

0,15 unidade

2

R$ 2,50

R$ 5,00

0,3

R$ 60,00

18,1

TOTAL
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Entrega de 42 cestas de alimentos no Assentamento Dois Riachões, Bahia.

A segunda foi a Rangô SP, uma campanha
para a compra de alimentos da agricultura
familiar e doação para pessoas em situação
de vulnerabilidade. Com a arrecadação
coletiva realizada, a Estação SP efetuou a
compra dos alimentos orgânicos de
agricultores familiares e entregou nos
pontos
de
feitura
das
marmitas,
restaurantes que disponibilizaram seu
espaço e sua equipe para, voluntariamente,

cozinhar marmitas diariamente, no período
de oito semanas. Ao todo, a campanha
comprou 17 toneladas de alimentos de
origem da agricultura familiar, entregou
23.293 marmitas doadas e destinou R$
89.358,02 às redes e agricultores parceiros,
distribuídos entre 130 famílias.

Desafios e próximos passos
Dados os desafios do primeiro ano de
implementação e a pandemia da COVID-19
em 2020, a Estação tem como principal
desafio a sua sustentabilidade financeira.
Para tanto, conta com a construção de
relação de confiança com os agricultores
parceiros e suas redes, além da constante
ampliação de novos atores inseridos na
comercialização agroecológica de circuitos
curtos, valorizando o trabalho e a produção
familiar, coletiva, buscando a formação de

consumidores conscientes e ampliando a
diversidade de alimentos saudáveis no
mercado das grandes cidades e das
pequenas.
As estratégias traçadas para esta finalidade
dependem de fatores internos e externos ao
trabalho da plataforma e da gestão da ESP.
Atrelamos cada uma destas estratégias a
ações específicas em um planejamento anual
disponível a seguir.
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Estratégias para atingir a sustentabilidade financeira
Divulgação em mídias
sociais.
Identidade visual e
site.
Aumento do número
de consumidores via
estratégia de
marketing.
Venda semanal para
redes.

Aumento das
Vendas

Planejamento
de Produção

ESTAÇÃO
SÃO PAULO

Otimização das rotas
permite redução nos
custos de frete.
Criação das rotas com
proximidade dos
destinos finais.

Redução de
custo em
operações

Na busca pela sustentabilidade, no próximo
anos, a ESP seguirá neste desafio norteada
pelos seus objetivos econômicos e sociais, e
buscando a consolidação de um circuito de
comercialização
agroecológico
a
nível
nacional.

Sistema
Estação
Orgânica

Acompanhamento da
produção sob demanda
específica.
Inclusão de agricultores
em transição.
Planejamento de volume
para a viabilidade das
rotas.

Dinamismo na oferta de
produtos.
Apoio a gestão de
compras e vendas para as
estações.
Organização de demanda
e rotas das principais
estações parceiras.

A projeção de crescimento das articulações
expressa a cooperação entre redes e a
proteção de seus biomas por meio do
fortalecimento do manejo sustentável.

Redes e Organizações produtivas os biomas brasileiros
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Por fim, uma análise FOFA do primeiro ano
de trabalho do eixo de Comercialização.

FORÇAS

FRAQUEZAS

Produto diferenciado
Conexão com os Produtores
Caráter Institucional
Espaço Físico Consolidado
Sistema de integração Produtor Consumidor

Faturamento alto para ponto de equilíbrio
Relação comercial de confiança com
produtores
Falta de produtos essenciais

OPORTUNIDADES
Mercado de orgânicos crescente
Produtos processados em expansão
Comercialização entre Redes
Valores atrelados aos objetivos

“Agora, entendemos que o foco do
circuito de comercialização da Rede é
abrir canais internos e
fortalecer
mercados regionais. Depois disso estar
rodando há algum tempo, aí talvez
essas estações estejam interessadas
em integrar um circuito maior”.
Janaina Fragoso, diretora do IBIA.

DESAFIOS
Educação do Consumidor
Alto custo de frete/logística
Planejamento de produção efetiva
Fidelização do consumidor
Frequência perene nas entregas
Diminuição de furos
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O Sistema Estação Orgânica
Nos últimos dois anos, a Muká investiu na
criação do Estação Orgânica, uma plataforma
digital cujo objetivo era conectar agricultores e
consumidores e criar oportunidades para a
comercialização de produtos agroecológicos,
além de apoiar o OPAC Povos da Mata na
gestão de informações sobre os seus
membros.
O
desenvolvimento
dessa
ferramenta de comercialização, no entanto,
revelou-se muito mais complexo e caro do que
o esperado em termos de elaboração,
implantação e alimentação do banco de dados.
Por isso, a iniciativa passa por uma avaliação
sobre sua continuidade.

Ainda assim, foi concluído o modelo de
cadastro de agricultores junto ao OPAC,
com treinamento da equipe da Rede
Povos para a sua utilização, o que
fortalecerá a Rede na consolidação de
seus dados para gestão da certificação e
fornecimento de dados ao MAPA.

"O Sistema de Estação Orgânica para a Rede Povos da Mata é de
fundamental importância, pois é através da Estação que podemos ter o
nosso circuito de comercialização funcionando. E a Rede busca isso: o
funcionamento das Estações para escoar os produtos".
Hércules Saar, presidente da Rede Povos da Mata.

Foto: Acervo da estação Orgânica de Itabuna.
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"Com o crédito da Muká, consegui
investir na roça e aumentar a produção."
Jairo da Conceição Ramos, agricultor do Assentamento Serra de Areia,
em Ibirapitanga, BA.

Jairo é agricultor no Assentamento Serra de Areia, em Ibirapitanga. Foto: Banco de imagens da Tabôa/Analee.

"Há 17 anos cuido de 5.34 hectares no Assentamento Serra de Areia, em
Ibirapitanga. Aqui, a minha produção é diversificada, pois planto cacau, laranja,
mandioca, cupuaçu, banana da prata e da terra.
Antes eu produzia bem, mas com o crédito de R$ 7 mil da Muká, eu consegui
aumentar a produção, pois melhorei os processos, aplicando esse recurso na
poda, na roçagem e na compra de adubo orgânico.
Com o acompanhamento técnico, tenho aprendido que as práticas agroecológicas
melhoram a produção e agregam no valor do produto.
Também produzo um cacau de qualidade com base agroecológica. Para isso,
construí uma barcaça solar. Agora, o desafio é buscar compradores de cacau de
qualidade."
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Capítulo 4:
Crédito
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O coordenador do eixo de Crédito, Gabriel Chaves, em conversa
com agricultores sobre plano de crédito. Foto: Hércules Saar.

Embora se dê muito destaque aos valores
concedidos, os principais desafios do
crédito residem no período após a
concessão do recurso à agricultora ou ao
agricultor. Quando conquista um crédito,
ele (ou ela) tem dois desafios: honrar a
dívida e concretizar o benefício que o levou
a buscar esse recurso extra.

Universo

O coordenador do eixo de Crédito, Gabriel
Chaves, costuma dizer que crédito pode ser
um remédio ou um veneno. E para que seja
a primeira opção, a solicitação do recurso
precisa ser planejada e sua aplicação,
acompanhada de perto. Tal proximidade e
parceria com o credor é o diferencial da
concessão de crédito pela Tabôa,
organização que opera este eixo da Muká.

Perfil

Para efeito deste capítulo, são considerados
134 respondentes. Os dados comparados aqui
vão até meados de 2021, pois — dadas as
especificidades dos mecanismos econômicos
— foi necessário estender o período analisado
para uma melhor compreensão dos dados.

Dos 134 respondentes, 33,6% são mulheres,
65,7% são homens e há um caso de pessoa
¹⁰
jurídica (CNPJ). Todos são agricultores
agroecológicos ou em transição.

____________________________

¹⁰Agricultores em transição encontram-se em um processo gradual de transformação das bases produtivas e
sociais para recuperar o equilíbrio ecológico da sua propriedade de acordo com os princípios da agroecologia.

Muká – Do solo ao prato

Fora da Muká, a Tabôa também atende
agricultores convencionais com o crédito.
Esse grupo também é atendido por um
técnico de campo, mas os agricultores
são estimulados a dialogar também com
técnicos

da

Muká,

que

oferecem

atividades básicas como estratégia de
disseminação

de

conhecimento

e

estímulo à transição agroecológica.

Apenas 14 empréstimos contaram com
garantia individual, enquanto 120 operações
foram realizadas com garantia grupal, o que
atesta a aderência dos agricultores ao aval
solidário — quando um grupo de 3 a 10
pessoas tornam-se corresponsáveis pelo
valor total do crédito, com pagamento de
boleto único. Empréstimos de até R$ 5 mil
podem dispensar a necessidade de avalistas,
o que justifica o alto percentual nessa faixa
de valores.

Gráfico 35: Faixas de valores emprestados
Até 5.000

46%

Entre 5.001 e 7.500

26%

Entre 7.501 e 10.000

19%

Maior que 15.000

5%

Entre 10.001 e 15.000

3%
0%

10%

20%
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30%

40%

50%

Estufa no Assentamento Dois Riachões. Foto: Banco de imagens Tabôa/Analee.

Muká – Do solo ao prato

59

Dados gerais
Sem dúvida, a chegada dos Certificados de
Recebíveis
do
Agronegócio
(CRA)
Sustentáveis foi o grande evento do eixo de
crédito nos últimos dois anos. Em um
modelo de financiamento conhecido como
blended finance, mobilizando capital
filantrópico e de mercado, o primeiro CRA
para agricultura familiar com impacto
socioambiental do Brasil captou R$ 1
milhão para a carteira da Tabôa,
Com isso, em 2020, foi possível priorizar o disponibilizados em uma linha de crédito
aumento da produtividade nas áreas de cacau. mais acessível e flexível a pequenos
Mas se havia demanda e capacidade da Tabôa produtores, que enfrentam dificuldades
para
acessar
os
financiamentos
em operá-la, faltavam recursos.
convencionais.¹¹
A história do eixo de Crédito começa, antes
mesmo, da criação da Muká. Em 2017, Tabôa e
Rede Povos da Mata se uniram para dar início a
um projeto de incentivo à produção do cacau de
qualidade no Assentamento Dois Riachões, em
Ibirapitanga (BA). A empreitada deu certo e a
disponibilização do crédito para o investimento
em estrutura permitiu a replicação da
experiência em outros assentamentos.

“Nossa capacidade financeira era reduzida. E,
O gráfico abaixo ajuda a entender o impacto
logo, ficou claro que não adiantava emprestar
2 ou 3 mil reais para cada agricultor porque do CRA na região:
esse valor não causava o impacto necessário.
Considerando os custos gerados com a
agricultura como manejo, preparação do solo,
plantio, adubação, dentre outros tratos
culturais, créditos abaixo de 3 mil reais não
atendem às necessidades do agricultor
familiar. Por isso, criamos o CRA."
Gabriel Chaves, coordenador do eixo de Crédito.

Gráfico 36: Valores concedidos por ano
R$ 521.00,00

2020
R$ 167.500,00
R$ 140.000,00
R$ 65.000,00

2019

2018

¹¹ Informações retiradas do Relatório de Atividades da Tabôa - 2020.

2021
(até
junho)
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Em 2018, quatro pessoas acessaram o crédito
da Tabôa. Em 2019, este número subiu para
38 e, em 2020, saltou para 74. Em 2021, esse
número cai para 18 e a previsão é que atinja,
no máximo, 50 credores até o final deste ano.
Vale lembrar, no entanto, que a carteira ativa
(créditos na praça) conta com cerca de 120
clientes.
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O investimento no cacau é o principal
motivador para a solicitação de crédito,
seja para adensamento de SAF, custeio
ou produção de cacau de qualidade. Mais
de 80% dos créditos concedidos pelo
eixo vão para essa finalidade.

Gráfico 37: Finalidade do Crédito Concedido
Investimento SAF com cacau

43,5%

Custeio Cacau

15,6%

Capital de giro

13,5%

Agroindústria

9,3%

Cacau de Qualidade

8,3%

Olericultura

6,7%

Equipamento
Avicultura

2,0%
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0%

10 %

20 %

30 %

40%

50 %

Área de SAF, do agricultor Jeildo Pereira.
Assentamento Serra de Areia, em Ibirapitanga.
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Entre Eixos

O eixo de Crédito tem se mostrado fundamental
para viabilizar avanços nos eixos de Produção,
Beneficiamento e Comercialização, conforme é
possível conferir no gráfico a seguir:

Gráfico 38: Valores por eixos beneficiados e número de operações
R$ 698.000,00

119

R$ 120.500,00

8

R$ 75.000,00

CRÉDITO CONCEDIDO POR EIXO
Produção

7

NÚMERO DE OPERAÇÕES CRÉDITO

Comercialização

A equipe do eixo de Beneficiamento tem
atuado em parceria com o Crédito, o que
favorece tanto a produção (pois unidades de
beneficiamento
estruturadas
absorvem
excedentes dos seus pares), quanto a
comercialização, pois agrega valor ao produto
e facilita sua distribuição.
E, falando em comercialização, em 2019, foi
concedido um crédito de capital de giro para
que um grupo de 99 agricultores da Rede
Povos pudessem ingressar no primeiro PNAE

Beneficiamento

agroecológico da Bahia. Outro crédito de
capital de giro, concedido pontualmente,
possibilitou o envio de produtos beneficiados
para São Paulo, abrindo um novo canal de
comercialização
para
a
agroindústria
solicitante.
Atualmente, dois créditos encontram-se no
âmbito da comercialização, ambos voltados
para a criação de entrepostos agroecológicos
em duas diferentes regiões da Bahia.
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"O acompanhamento da Muká
facilita a compreensão dos
instrumentos, documentos e
processos necessários para
garantirmos a certificação."

"Eu sempre tive uma relação com
agricultura familiar. Sou agroecóloga,
filha de uma professora e de um
agricultor. Produzimos cacau, banana,
cravo, guaraná, hortaliças e algumas
frutíferas - jaca, abacate, cana, laranja.
Criamos também galinha caipira, para
produção de ovos e para consumo. O
cacau é a base da nossa produção, é o
nosso maior volume de comercialização.
Nós conhecemos o processo de
certificação da Rede Povos da Mata
em 2019, quando a Fase (Federação de
Órgãos para Assistência Social e Educacional) passa a estimular os agricultores que ela
assessora nessa direção. Então, surgiu esse desejo de certificar a nossa produção. Iniciamos a
transição e a adequação do manejo agroecológico, apesar de já termos algumas práticas
agroecológicas, porém não dentro das normas exigidas pela Rede. A partir de 2019, a gente
passa a cumprir todas as determinações para receber a certificação.
Em abril de 2021, conseguimos o selo de certificado orgânico. Foi uma satisfação! Foram dois
anos de dedicação, conversas, reuniões, mudanças de hábitos e adequações, e a Muká nos
auxiliou nesse processo. Mudanças de hábito não são fáceis, especialmente se depende de um
grupo de pessoas, como determina a metodologia. Depois de todo esse processo, percebo que
agora o maior desafio é fortalecer as vendas dos nossos produtos certificados.
Após a certificação, continuamos com o acompanhamento técnico da Muká. Se para nós, que
temos uma facilidade de acesso ao conhecimento e às plataformas digitais, já é confuso
compreender esses instrumentos, imagina para um agricultor que, muitas vezes, não tem nem
o ensino médio completo? Para ele, ler e compreender por si só seria mais difícil. É a partir das
formações e acompanhamentos realizados pela equipe do eixo de Certificação da Muká que
tudo isso é facilitado."

Foto: Acervo pessoal.

Elane Rocha, agricultora e secretária
do Núcleo Recôncavo, em Mutuípe, BA.
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Capítulo 5:
Certificação
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Reunião com coordenadores, membros e parceiros do Núcleo Pratigi, no
Assentamento Dandara dos Palmares, em Camamu, BA. Foto: Francisco Ramos.

Braço mais recente da plataforma, o Eixo de
Certificação apoia os agricultores no processo de
conquista e manutenção da certificação orgânica
através da metodologia do Sistema Participativo
de Garantia (SPG) e suas ferramentas de Controle
Social. Em atuação desde o início de 2021, por
enquanto, o eixo atende apenas agricultores dos
Núcleos Pratigi e Recôncavo da Rede Povos da
Mata.
O trabalho se realiza por meio de encontros,
oficinas e capacitações presenciais ou online, nos
quais os agricultores se apropriam dos
documentos e procedimentos que compõem o
processo de certificação orgânica participativa. A
equipe apoia, ainda, a continuidade do
credenciamento do Organismo Participativo de
Avaliação da Conformidade Orgânica (OPAC) da
Rede Povos da Mata pelo MAPA¹², promovendo
capacitações junto às Secretarias dos Núcleos
Pratigi e Recôncavo para a atualização da base de
dados do Cadastro Nacional de Produtores
Orgânicos (CNPO), entre outras ações.

____________________________

Universo
Participando pela primeira vez da rodada de
aplicação dos questionários, o eixo contou com 61
respondentes em sua pesquisa, sendo 45 membros
do Núcleo Pratigi e 16 do Núcleo Recôncavo.
Perfil
Os resultados mostram que poucos jovens estão
envolvidos ou acompanham o processo de
Certificação, considerando que a faixa etária de 15 a
29 anos corresponde a apenas 9,8% dos
respondentes, enquanto o percentual de pessoas
com idade entre 30 e 64 anos chega a 78,7%.
Por outro lado, quase um terço (31%) tem formação
universitária e vale pontuar que - como acontece no
Eixo de Beneficiamento - a escolaridade pode ser
fator decisivo para a compreensão correta da
documentação demandada pela certificação
orgânica. Outro dado animador é o percentual de
acesso à internet em ambiente doméstico, que
chega a 93,4%, sendo que, destes, 85,2% realiza o
acesso por rede sem fio.

12 Um SPG — como é a Rede Povos da Mata — é formado pelos seus membros e pelo OPAC, instância de avaliação da
conformidade orgânica de propriedades e agricultores. A concessão da credencial de um OPAC pelo MAPA possibilita a venda
de produtos daquele SPG com o selo Brasil Orgânico.
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Gráfico 39: Faixa Etária Beneficiários Certificação
9,8% Jovem (de 15 a 29
anos)

78,7% Adulto (de 30
a 64 anos))

11,5% Idoso (Acima de
64 anos)

Gráfico 40: Escolaridade Beneficiários Certificação
Universitário (Graduação, Mestrado..)

31%

Fundamental Completo (1º a 9º ano)

26%

Fundamental Incompleto (1º a 9º ano)

15%
13%

Médio incompleto (1º a 3º ano)
Não Alfabetizado

8%
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Gráfico 41: Acesso à internet
6,6% Não tem acesso

Visita de Olhar Externo no Núcleo Recôncavo,
em Amargosa, BA. Foto: Francisco Ramos.
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Dados gerais
Para começar, chama a atenção o fato de
que 100% dos respondentes dizem
acreditar que a certificação orgânica traz
melhorias para sua qualidade de vida e a da
sua família. Por outro lado, quando
questionados sobre os motivos que levam à
busca pela certificação, a melhoria da
qualidade de vida foi citada por apenas
4,9% dos respondentes. Para a equipe de
Certificação, é possível que o motivo mais
votado – melhoria nas vendas dos
produtos/aumento de renda – seja
entendido, entre os agricultores, como uma
contribuição imediata na construção de um
cotidiano mais confortável e próspero.

Os dados apresentados neste capítulo não
são comparativos e servirão como linha de
base para uma futura avaliação das atividades
desenvolvidas pelo eixo. Especialmente
porque a aplicação dos questionários trouxe
importantes revelações sobre como o
processo de certificação orgânica é visto
pelos respondentes (95% deles, membros da
Rede Povos da Mata) e como os efeitos da
certificação, em si, reverbera no cotidiano das
famílias agroecológicas.

Gráfico 42: Por qual motivo quer a certificação orgânica

MOTIVOS PARA CERTIFICAR-SE
Articulação social para engajamento
da atividade rural

87%

Melhoria nas vendas dos produtos/
aumento da renda

87%

Contribuir com a qualidade de vida
dos consumidores

85%

Não agressão à natureza/
conservação ambiental

54%

Garantia da qualidade de vida minha
e da minha família
0,00%

5%

20,00%

40,00%

Como os questionários foram aplicados no
fim do semestre, não surpreende que 59,3%
dos agricultores declarem já ter lido a Lei no.
10.831/2003 (conhecida como Lei dos
Orgânicos) e 93,3% afirmem conhecer todos
os documentos utilizados no SPG da Rede de

60,00% 80,00% 100,00%

Agroecologia Povos da Mata para a
certificação orgânica, posto que a análise
desses documentos encontra-se na base
do trabalho desenvolvido pelo eixo. O alto
percentual também se justifica pelo fato de
73,8% das propriedades atendidas pelo
eixo já possuírem a certificação orgânica.

Muká – Do solo ao prato

66

Gráfico 43: Quais documentos utilizados no SPG você conhece?
97%

Caderno de campo
Roteiro de visitas/ olhar externo

88%

Plano de manejo de dados gerais

84%

Cadastro e termo de compromisso

83%

Ata de adesão ao OPAC
Plano de manejo escopo de prod.
primária
Conhece todos os documentos

81%
76%
64%
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Gráfico 44: Produtividade Certificada
25% Não está certificada

75% Está Certificada

Gráfico 45: Qual método de certificação da produtividade foi utilizada
97,87%
_____________________________________________

100%
90% _____________________________________________
80% _____________________________________________
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OCS (Organização de
60% _____________________________________________
Controle Social)
50% _____________________________________________
76,90%
40% _____________________________________________
SPG (Sistema
30% _____________________________________________
Participativo de Garantia)
20% _____________________________________________
10% _____________________________________________
2,13%
0% _____________________________________________
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Aqui, ressaltamos que a certificação orgânica
tem uma forte dimensão econômica, dada a
sua relevância para os agricultores que
pretendem atender esse nicho de consumo.
Por outro lado, quando trabalhado sob a
perspectiva agroecológica e participativa, o
processo de conquista da certificação abarca
também dimensões sociais e ambientais.
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Assim, o eixo investe na motivação dos
agricultores em construir o SPG, enfatizando o
sentimento de pertencimento e a valorização
de quem faz a agricultura familiar acontecer.
Neste contexto, aumentam as chances de
êxito quando é preciso tratar de temas
desafiadores,
como
as
adequações
ambientais
solicitadas
nas
unidades
familiares em processo de transição
agroecológica, por exemplo.

Reunião no Núcleo Pratigi do eixo no Assentamento Dandara. dos Palmares. Foto: Francisco Ramos..

Oportunidade à vista
Entre os respondentes, 85,2% já
comercializam seus produtos orgânicos.
Mas a fragilidade desse aspecto torna-se
evidente quando os dados mostram que a
maior parte da produção vai para
compradores externos — como os
governamentais PNAE e PAA (35%) ou
para atravessadores (outros 35%),
enquanto apenas 13% integram o circuito
de comercialização da Rede Povos. Neste
cenário, o produtor, mesmo certificado,
tem poucas garantias de que receberá o
pagamento justo pelas suas entregas.
Por
isso,
impulsionada
pelo
aprimoramento no uso das ferramentas
dos sistemas participativos, foi concebida

a figura do Agente de Comercialização dentro
dos núcleos participantes. Cabe a esses
agentes, gerar oportunidades de transações
comerciais com outros membros da Rede,
fortalecer os circuitos curtos e o comércio
local, construindo novas estratégias para o
escoamento
da
produção
de
forma
organizada.
A experiência dialoga com os desafios
apresentados no capítulo sobre o Eixo de
Comercialização e, no próximo diagnóstico,
pode trazer pistas sobre o melhor formato
para o apoio da Muká à consolidação do
circuito de comercialização da Rede Povos da
Mata.
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Gráfico 46: Realiza Comercialização

14,8% Não comercializa

Gráfico 47: Onde Comercializa
Atravessador
PNAE e PAA
Feira Orgânica
Feira Livre
Circuito de comercialização da
Rede Povos da Mata
Não comercializa
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

“A metodologia do nosso eixo traz
esse pertencimento. A gente tem
trazido muito isso para os
agricultores entenderem que eles
são a Rede e a Rede é um grupo
social, que concretiza esse
pertencimento de todos à causa da
agroecologia.”
Francisco Ramos, o Chicó, coordenador do
eixo de Certificação.

O coordenador do eixo em visita de acompanhamento.
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Capítulo 6:
Comunicação
Em agosto de 2019, a equipe da Muká realizou o
planejamento estratégico da sua comunicação.
Mas foi apenas em janeiro de 2020 que o projeto
passou a contar com uma profissional dedicada à
estruturação da área.
Até junho de 2021, a área de Comunicação da
Muká já havia se firmado como uma estrutura
relevante para dar visibilidade ao trabalho dos
eixos, assim como para criar o perfil e a narrativa
institucionais que caracterizariam a presença da
Muká na mídia, notadamente as redes sociais.
No final de 2020, a área conduziu a mudança de
nome e identidade visual do projeto que, até
então, já havia se chamado Plataforma de
Fortalecimento da Agroecologia e Circuitos
Agroecológicos. Com isso, a Muká entrou em
2021 com novo nome e aparência. O site também
foi reformulado e reorganizado para funcionar
como repositório dos produtos desenvolvidos
pela plataforma e seus parceiros.
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Site da Muká

No âmbito das redes sociais, a Muká priorizou sua
presença no Instagram e no YouTube, onde possui,
respectivamente, 2.188 seguidores e 1.160
inscritos. Além disso, são feitas postagem nos
grupos de WhatsApp onde se reúnem os
agricultores da Rede Povos da Mata.
Por fim, em pouco mais de um ano e meio de
atuação contínua, a Comunicação da Muká apoiou
os eixos de Produção e Beneficiamento no
desenvolvimento de publicações e ferramentas de
trabalho, assumindo por exemplo a coordenação
editorial do Guia de Regularização da Agroindústria
Familiar Agroecológica e suas três cartilhas, a
edição do Glossário de Campo da Muká, a
concepção de materiais usados pelos técnicos,
como talonário, bonés, camisas, banners, a
roteirização de vídeos, entre outros elementos de
comunicação institucional.

Muká – Do solo ao prato

70

Foto: Tatiane Botelho

Capítulo 7: Gestão e
monitoramento do projeto
O projeto teve início em novembro de 2018, com
o apoio do Instituto Arapyaú, Instituto Humanize,
Funbio, Porticus e Instituto Ibirapitanga. Foi
criado um comitê de apoiadores, com os quais
foram realizados 2 ou 3 encontros por ano para
apresentação dos resultados, desafios e
perspectivas. Em 2020 o IAF (Inter-American
Foundation) passou a apoiar a Muká e a fazer
parte do Comitê de Apoiadores.
Os projetos foram geridos pela Tabôa, num total
de 14 doações, com execução de 6.448 milhões
de reais, algumas ainda em curso. Nesse período
foram elaborados 23 relatórios de prestação de
contas. Havia no início do projeto um plano de
unificar os relatórios aos financiadores, mas por
conta das especificidades de cada instituição de
interesses e prazos não foi possível unificar.
Foram estruturadas duas instâncias de gestão da
Muká: a reunião de coordenadores de eixos, que
acontece quinzenalmente, com foco operacional
e integração dos eixos, e o Comitê de governança,
constituído por 3 representantes da Tabôa, da
Rede Povos da Mata e do Ibiá, para assuntos
referentes a parceria e novos apoios.

O monitoramento dos resultados dos projetos foi
realizado por meio de diagnósticos e reuniões
anuais de avaliação com a equipe. Em 2019,
realizamos o primeiro diagnóstico, com base no ano
de 2018, a nossa linha de base do projeto. Em 2020
realizamos um diagnóstico apenas para o cacau,
com ano de referência de 2019 e em 2021,
novamente um diagnóstico completo com base no
ano de 2020, que contém os dados de 2018 e
outras melhorias que foram incorporadas com os
aprendizados de campo.
No decorrer do projeto foram desenvolvidos
instrumentos de monitoramento como planilhas de
resultados, formulário de avaliação das atividades e
uma planilha de beneficiários que permite hoje o
acompanhamento de quais atividades beneficiaram
cada agricultor. Essa base conta hoje com um
número de mais de 700 agricultores.
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Gean Carlos em sua unidade produtiva. Foto: Banco de imagens da Tabôa/Analee.

"Tive a satisfação de vender de uma só vez
R$ 18 mil em cacau orgânico este ano."
Gean Carlos, produtor orgânico no Assentamento São João, de Ibirapitanga, BA.

"Sou produtor orgânico, tenho 36 anos, e vivo há 18 no Assentamento São João, em
Ibirapitanga, Bahia. Aqui, cultivo banana da terra, aipim, hortaliça, abacate, cupuaçu.
Há pouco mais de dois anos comecei a produzir cacau orgânico, e tive a satisfação de
vender a uma empresa, de uma só vez, R$ 18 mil em amêndoas de qualidade este
ano. Isso só mostra que produzir de forma agroecológica traz resultados compensam
muito.
Com o acompanhamento técnico na produção e o crédito da Muká, todo esse
processo é incentivado. Então, além de somar nos valores financeiros, tem
aumentado a nossa qualidade de vida.
Eu digo que produzir agroecológico é maravilhoso, por todos os motivos, além do
financeiro, pois vender o valor que vendi de uma só vez nos mostra que esse caminho
dá certo. No próximo ano, a expectativa é chegar a um patamar mais alto."
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