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ESTUDOS DE CASO 

 8 CASOS 

– 2 Mecanização agrícola com garagem 

– 1 Casa de farinha 

– 1 Beneficiamento de mel 

– 1 Beneficiamento de leite 

– 1 Comercialização produtos artesanais 

– 1 Artesanato do couro 
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Mecanização Agrícola 
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 Associação criada em 1997 para encaminhar pedidos 

 42 sócios usuários + não sócios usuários 

 Já usavam trator, mas pagavam caro 

 Produtores de milho, feijão, mandioca, melancia e hortaliças. 

 Não sócios não são necessariamente pobres rurais 

 Projeto de 2010 

– R$ 123.727,74 + aditivo de R$ 9.899,50  

– + R$ 4.000,00 de recursos próprios: troca da debulhadeira pelo gradão 

 Obra civil realizada por empresa 

 TCE apontou pequenos problemas na obra  

 Outros benefícios: cisternas (ASA); energia elétrica (Luz para 

Todos), rede de água tratada (prefeitura).  
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 Presidente é o tratorista, no terceiro 

mandato 

 Dois presidentes anteriores eram 

professores 
 Maior nível de escolaridade 

 Vínculo com a prefeitura 

 Melhor gestão 

 Balancete anual subscrito por contador  

 Projeto não discutido em Cons. Municipal 
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 Fontes de renda da associação:  
– trator, vacina contra brucelose e taxa da 

associação. 

 Outros impactos 
– Aliviou trabalho duro 

– Reduziu tempo de plantio 

– Reduziu custos 

– Acesso facilitado 

– Não gerou empregos adicionais, exceto 
tratorista.  

– Não eliminou empregos 

– Não expandiu área cultivada 
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Receita jan-nov 2013:  R$ 6.370,00 

Abaixo do esperado para um ano normal  

Taxas cobradas 
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Análise de custo-benefício 
 Fluxo de 10 anos, valor contábil recuperado ao final 

 Investimentos 
– Terreno 

– construção civil 

– trator e equipamentos 

 Receita: R$ 40.774,95/ano 
– Taxas de 2013 

– Ano normal de produção: 1.170,4 horas de trator  

 Gastos  
– Tratorista: R$ 8,00 por hora 

– Operador da batedeira pago pelo usuário 

– Óleo diesel: 8 litros/hora, R$ 2,37/litro  

– Manutenção: 7% ao ano sobre o valor do trator e 
equipamentos agrícolas e 2% ao ano sobre construções 
civis. 
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Custo-benefício mecanização agrícola 

TMA = 10% 

VPL = -R$ 127 mil 

TIR = -11 
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Considerando receita adicional dos produtores 

TMA = 10% 

VPL = -R$ 52 mil 

TIR = 2,3% 
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Casa de Farinha 
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 Fundada em 1998, ajuda da igreja, 

receber cisternas do MOC  

 2008: solicitação ao Produzir de forno 

elétrico para a antiga casa de farinha 

– Instalações eram inadequadas  

– CAR oferece casa de farinha nova 

 Outros benefícios recebidos: energia 

elétrica, poço, aguadas e regularização 

fundiária 
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Do convênio à produção de farinha 

 12/2008 – Convênio assinado 

 7/2009 – Documentação reunida 

 7/2011 
– Faltavam a pintura de faixas e letreiros 

nos sanitários e a construção da chaminé 

– Energia monofásica disponível  X motores 
trifásicos. 

– COELBA substitui transformador, R$ 
19.920,76 

 01/2012 – em condições de produzir 
farinha 
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 Projeto não foi discutido no Conselho Municipal  

 

 Taxas 
– 8 litros (5 kg) por saco de 50 kg para sócios  

– 10 litros por saco de 50 kg para não sócios.  

 

 Receita com taxas em 2012: R$ 950,00 (seca) 

 Produção em 2013: 150 sacos 

 

 Impactos 
– Redução de despesas: pagavam descascadores e 

taxas maiores em unidades de terceiros 

– Possibilidade de aumentar a produção 
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Custo-benefício casa farinha 

 Investimentos 

 Terreno 

 Construção civil 

 Equipamentos 

 Receita 

 Produção 4 meses por ano:  1320 sacos 

 Preço de venda: R$ 47,31/saca 

 Gastos 

 Operador: R$ 1,50/sc 

 Energia 

 Manutenção 
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Custo-benefício casa farinha 

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Investimentos

Terreno -1.305,26 1.305,26

Casa de farinha -121.357,72 60.678,86

Equipamentos -46.642,28 2.332,11

Subtotal -169.305,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.316,23

Receitas

Valor recebido 0,00 8.792,98 8.792,98 8.792,98 8.792,98 8.792,98 8.792,98 8.792,98 8.792,98 8.792,98 8.792,98

Despesas operacionais

Manutenção 0,00 4.467,84 4.467,84 4.467,84 4.467,84 4.467,84 4.467,84 4.467,84 4.467,84 4.467,84 4.467,84

Energia elétrica 0,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00

Operador 0,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00

Subtotal 0,00 7.503,84 7.503,84 7.503,84 7.503,84 7.503,84 7.503,84 7.503,84 7.503,84 7.503,84 7.503,84

Fluxo de caixa -169.305,26 1.289,14 1.289,14 1.289,14 1.289,14 1.289,14 1.289,14 1.289,14 1.289,14 1.289,14 65.605,37

VPL -R$ 136.587,37

TIR -8,0%

TMA 10,0%

Fonte: Dados da pesquisa (2013).

TMA = 10% 

VPL = -R$ 136 mil 

TIR = -8% 
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Beneficiamento de mel 
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 Associação criada em 2002 

 28 sócios ativos, atende 60 apicultores 

 Atual presidente com elevado nível de 

escolaridade e experiência em empresa 

 Antes do projeto 

– Retirada do mel em lugares precários, com 

centrífugas manuais  
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 80% dos enxames perdidos em 2 anos de seca 

 Recuperados em 2013:  

– Beneficiadas 200 toneladas de mel 

– R$ 40.000,00 de receita para associação. 

 Comercialização 

– Cooperativa de Ribeira do Pombal 

– PAA 

– Empréstimo CONAB para formação de estoque 

 Venda serviço de polinização para empresa agrícola 

 Plano para embalagens fracionadas 

 Capacidade de processamento já está insuficiente 
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Análise de custo-benefício casa de mel 

 Investimentos 
– Terreno 

– Casa do mel 

– Equipamentos 

 Receita 
– Centrifugação de 20 mil melgueiras, ano normal anterior à 

seca.  

– Taxa de R$2,00/melgueira 

 Gastos 
– Manutenção 

– Energia 

– Operador 
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Análise de custo-benefício casa de mel 

TMA = 10% 

VPL = R$ 47 mil 

TIR = 16% 
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Unidade de recepção de leite 
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 Cooperativa de produtores constituída em 

2008 

 82 produtores: maioria pequenos e médios 
– Maior produtor: 2 mil litros por dia 

– Menor produtor: 20 a 30 litros por dia 

– Maioria: 80 litros por dia 

– 30% do leite entregues de seis produtores 

 Comercialização 
– R$ 1,6 milhão em faturamento bruto em 2010 

– Compra e venda de insumos 

– Compra conjunta de animais e ordenhadeiras 
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Do sucesso ao fechamento  
– Seca: Recepção foi encerrada em 2013 

– Bem-sucedido em condições climáticas favoráveis 

– Insustentável em anos seguidos de seca 

– Enorme perda do patrimônio dos produtores 
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Custo benefício resfriamento de leite 

TMA = 10% 

VPL = R$ 33 mil 

TIR = 13% 
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Artesanato do couro 
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 20 artesãos associados, pequenos produtores 

– Relação de parentesco 

– Alguns retornaram de São Paulo, onde aprenderam o ofício 

 1º Convênio (2008): R$ 38.118,82 para equipamentos 

 2º Convênio (2011):  R$73.592,96 para conclusão da obra 

 Apoio de deputado e prefeito 

 Cursos de cooperativismo e artesanato 

 Produção de carteiras masculinas e femininas: 4 mil/ano 

 Rendimento de R$ 400,00/mês/pessoa, sobras 

 Contratam eventualmente não associados  

 Baixa sazonalidade 

 Resistência à seca 
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 Presença de membro na diretoria com 
elevado nível de escolaridade e 
experiência 

 Participação ativa no Conselho Municipal 

 Antes do projeto 

– Costura e acabamento para intermediários 

– Longas caminhadas para buscar as peças 

 Comercialização atual 

– Venda direta para lojas de São Paulo 
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Algumas conclusões 

 Resultados limitados para dinamizar 

economias locais 

 Muitos projetos não incluem mitigação 

dos efeitos da seca 

 Participação de agentes políticos locais é 

importante para a aprovação dos projetos 

 Tempo entre a demanda, aprovação e 

implementação é elevado 
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 Percepção favorável dos beneficiários 

 Os projetos mais exitosos 

– Amadurecimento, difícil acelerar com intervenções ad 

hoc 

– Escolaridade dos dirigentes 

– Fatores fortuitos e condições locais  

– O papel de produtores 

 Desarticulação das ações  

– Infraestrutura X crédito X assistência X  treinamento 
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Impactos do Produzir III 

 A seca 

Domicílios afetados pela seca Venderam patrimônio 

para enfrentar a seca 

72% 69% 

38% 38% 
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Evolução da Renda 

Percepção: 2013 X antes do 

projeto (beneficiários) ou 

2009 (controle) 

• Para 36% dos beneficiários, 

o projeto teve alguma 

importância para melhoria 

 

• Casa de farinha: 54% 

• Mecanização agrícola: 46% 

• Abastecimento água: 27% 

• Melhoria sanitária: 16% 

• Não há diferença relevante 

no aumento da renda 

49% 42% 
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Evolução da ocupação 

• Para 35% dos beneficiários, o projeto teve alguma 

importância para melhorar as oportunidades de 

ocupação.  

• Em 6% dos domicílios, algum membro da família 

retornou devido ao projeto 
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Evolução do patrimônio 

Domicílios com propriedade ou 

posse de terra, antes X 2013 

Área média em 2013, 

beneficiários: 

• 14 ha, R$ 41.559,00 

• Mecanização: 26 ha 

• Sanitários: 4 ha 

70%  74% 66%  71% 
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 Imóveis urbanos (casas, terrenos e 

galpões) valorizaram-se próximo da 

inflação 

 Rebanhos perdem valor 

 

 Não há diferença significativa entre 

beneficiários e não beneficiários na 

evolução 

 Sem impacto 
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Percepção quanto à mudança no patrimônio 
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Condições de moradia 

Destino do esgoto, 

antes 

Destino do esgoto, 

em 2013 

43%→61% 

37%→49% 
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Domicílios que tinham cisterna como uma de 

suas principais fontes de água 
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Existência de banheiro/sanitário na 

moradia 
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 Para 72% dos domicílios 

beneficiários, houve melhoria na 

qualidade de vida e o projeto teve 

alguma importância para isso 
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Segurança alimentar 

Classes de segurança 

alimentar, antes 

Classes de segurança 

alimentar, 2013 

46%→66% 43%→58% 
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Efeitos específicos: 

abastecimento de água e cisterna 

Disponibilidade de água durante o ano, 

antes do projeto e em 2013 
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Efeitos específicos: 

abastecimento de água e cisterna 

 Tempo médio para obter água:  

– 7,2 h → 0,8 h por semana 

 Para 95%, a qualidade da água melhorou 

 Para 96%, o projeto ajudou a resistir a seca por 

mais tempo 

 Ocorrência de doenças de veiculação hídrica: 

– hepatite (de 9% para 1%) 

– esquistossomose (de 13% para 5%) 

– verme (de 41% para 23%) 

– diarreia (de 46% para 35%) 
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Efeitos específicos:  

melhorias sanitárias 

 Percepção de melhoria nas rotinas 

– Escovação de dentes (75%) 

– Banho (86%) 

– Lavação de mãos (87%) 

– Uso de produtos de higiene (82%). 

 Percepção de melhoria na saúde de 

crianças e idosos: 95%  
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Efeitos específicos: 

mecanização agrícola 

 Para 46%, a renda aumentou e o projeto 

teve alguma importância para isso 

 36% dos beneficiários ainda não haviam 

utilizado o trator e a batedeira até 2013 

 10% usou trator de terceiros 
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Efeitos específicos: 

mecanização agrícola 

 Mudanças tecnológicas 

– Sem assistência técnica: 76% antes, 63% em 2013 

– Acesso ao crédito rural: 40% → 35% 

– Uso de tecnologias em 2013 

• Análise do solo: 10% 

• Calcário: 5% 

• Adubação química: 16% 

• Adubação orgânica: 48% 

• Pesticidas: 42% 

• Nenhuma mudança significativa foi observada 
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Efeitos específicos: 

mecanização agrícola 

 Mudanças tecnológicas: mecanização 

– Aração com trator: 62% → 77% 

– Gradagem com trator: 48% → 62% 

– Uso de batedeiras de cereais:  33% → 49% 

 Mecanização sem aumentar uso outros insumos 

– Poupa trabalho, sem grande aumento na produtividade da 

terra 

 Alívio da carga de trabalho, sem desemprego 

 Redução de custos 

 Maior disponibilidade de equipamentos 

 40% declararam que a área cultivada aumentou 
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Efeitos específicos: 

casa de farinha 

 Apenas 24 entrevistados 

 Para 54%, houve aumento da renda 

 58% não haviam utilizado a casa de farinha 

 Projetos são para a etapa de transformação 

– baixa difusão de tecnologias no cultivo 

 

 Aumentou a qualidade da farinha 

 Diminuiu tempo e distância no transporte de mandioca 

 Diminuiu tempo nas atividades de produção 

(descascamento, ralação e torra) 

 Diminuiu despesa com produção de farinha 
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FIM 

 

OBRIGADO 


