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RESUMO 

 

A relação sociedade/natureza utilizando a metodologia do materialismo histórico e dialético, 

bem como essas relações e a questão ambiental mediante o conhecimento do processo de 

produção do espaço, considerou a produção como um processo pelo qual o homem, por 

intermédio de seu trabalho, modifica as formas de satisfazer suas necessidades, criando assim, 

valores de uso. Identificar os benefícios econômicos sociais e ambientais gerados a partir do 

conhecimento dos produtos florestais gera benefícios aos atores envolvidos ao estimular novas 

relações, propiciando a criação de novos negócios na região, impulsionando ações voltadas ao 

desenvolvimento sustentável gerando mútuos benefícios. A pesquisa aponta que o 

empreendedorismo aplicado a análises econômicas bem planejadas e um estudo da melhor 

utilização dos recursos naturais podem ser trabalhados à medida que as dimensões da 

sustentabilidade são consideradas. A cadeia produtiva de um determinado produto extrativista, 

no caso o açaí, pode ser um bom indicativo de que o produtor/empreendedor consiga aumentar 

sua renda e conservar o meio ambiente em que vive. O estudo de potencialidades regionais 

propalado pela SUFRAMA indica a possibilidade de se operar um bom estudo de viabilidade 

econômica que potencialize a oportunidade de geração de renda e melhor distribuição de 

riquezas com foco no empreendedorismo e na melhor utilização dos produtos extrativos.  

Palavras-chave: Empreendedorismo, Sustentabilidade, Recursos naturais 
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ABSTRACT 

 

The relation between society and nature using the methodology of historical 

and dialectical materialism, as well as these relations and the environmental 

question through the knowledge of the process of production of space, 

considered production as a process by which man, by means of his work, 

modifies the ways of satisfying their needs, thus creating values of use. 

Identifying the social and environmental economic benefits generated from the 

knowledge of forest products generates benefits to the actors involved by 

stimulating new relationships, propitiating the creation of new businesses in 

the region, promoting actions aimed at sustainable development generating 

mutual benefits. The research points out that entrepreneurship applied to 

well-planned economic analyzes and a study of the best use of natural 

resources can be worked out as the dimensions of sustainability are 

considered. The productive chain of a particular extractive product, in the 

case açaí, can be a good indication that the producer / entrepreneur is able 

to increase his income and conserve the environment in which he lives. The 

study of regional potential offered by SUFRAMA indicates the possibility of 

operating a good economic feasibility study that will enhance the opportunity 

to generate income and better distribution of wealth with a focus on 

entrepreneurship and the best use of extractive products. 

Keywords: Entrepreneurship, Sustainability, Natural Resources
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1 INTRODUÇÃO 

 

A origem da vida humana e a natureza estão diretamente conectados, pois todo processo 

de crescimento e desenvolvimento das sociedades tem por base a exploração dos recursos 

naturais. No entanto, ao longo de todo processo histórico e com os vários movimentos de 

revoluções industriais, a relação com o meio ambiente vem sofrendo muitas transformações em 

decorrência, também, na forma de utilização dos recursos naturais ao longo da história, 

principalmente nos processos produtivos. Notadamente, a atividade econômica vem se 

alterando, tomando uma consciência mais ambiental de exploração, em função do crescimento 

populacional e da ocupação desordenada dos espaços (LEFF, 2006). As indústrias e todo 

processo industrial necessitam encontrar melhor equilíbrio sob pena de promoverem a escassez 

dos recursos naturais. 

Um exame mais atento das várias abordagens do empreendedor, e da cultura 

empreendedora levará a considerar o que é a fonte dos conceitos. Com a intencionalidade do 

estudo e da investigação sobre o empreendedorismo, a releitura do conceito, as conotações e os 

conceitos de evolução rápida e continuada, o princípio da qualidade de vida, os resultados da 

pesquisa e de uma interpretação diferente. Em suma, a questão é abordar mais e mais os 

domínios do conhecimento que a economia, a administração, a sociologia e a psicologia, a 

experiência na interpretação e na definição de interesses. No Brasil, esta tendência 

empreendedora estreia iniciativas relacionadas nos idos dos anos de 1980, e os estudos e as 

entrevistas de todos os tempos são introduzidos e são intensificados no decorrer do século 

XX.(CASSON,1990). 

A complexidade do atual cenário de crescente degradação ambiental culmina para o 

estabelecimento do grande desafio que é combinar este cenário com práticas de conservação. É 

imperativo o estabelecimento do grande desafio que é ajustar a defesa da natureza e produção 

econômica, com o avanço da desigualdade social e a corrosão da qualidade de vida, o que indica 

pensar uma estratégia de amparo que enfatize a criação e a expansão de mercados para produtos 

coletados de forma sustentável do meio ambiente. Esse conceito está embasado na premissa de 

que pessoas terão maior tendência para proteger seus recursos naturais se elas também 

possuírem um interesse econômico no uso sustentável desses recursos. 

O crescimento populacional, a produção de alimentos, o uso de recursos, a poluição e a 

resiliência planetária levaram ao colapso dos ecossistemas, da fome e da guerra. Os limites do 

crescimento em uma "economia de equilíbrio" e o reconhecimento dos limites absolutos do 
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crescimento econômico tornaram-se um argumento crítico (BAKER, 2006), que se manifesta 

em uma reflexão sobre o desenvolvimento sustentável. 

A ideia de desenvolvimento sustentável teve sua primeira propositura no relatório 

intitulado “Nosso Futuro Comum” (ONU, 1987). A proposta era formar o conceito de que o 

desenvolvimento sustentável procura atender as necessidades e aspirações do presente sem 

comprometer a capacidade de atender às do futuro. Ocorre que não se pensou em como alcançar 

esses objetivos do conceito formulado. Na verdade, as sociedades modernas levantaram 

limitantes às utopias de reinvenção ao consagrarem a segurança social e o acesso aos bens de 

consumo modernos como valores democráticos universais. As liberdades comprimem-se em 

um mundo disciplinado pela expansão demográfica e por recursos limitados e desigualmente 

distribuídos. 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO TEMA 

A importância do empreendedorismo e a figura do empreendedor começaram a se 

destacar na segunda metade do século XX. A crise do modelo econômico do pós-guerra 

começou depois de 1973, quando o mundo capitalista avançou, depois de quase três décadas de 

prosperidade e crescimento contínuo, período que vai do final da Segunda Guerra Mundial até 

a chamada Era do Ouro do Capitalismo, que havia quebrado seu equilíbrio e mergulhado em 

uma longa e profunda recessão, provocou uma reflexão sobre o modelo do estado keynesiano 

intermediário. Este modelo é caracterizado pela forte presença do Estado, regulando o mercado 

e a economia e sua fundamentação teórica foi estabelecida pelo economista inglês John 

Maynard Keynes (1883-1946). 

Os chamados países do Primeiro Mundo, confrontados com taxas baixas de crescimento 

econômico, altas e baixas taxas de inflação, buscaram reconstruir suas economias e retomar seu 

círculo virtuoso de desenvolvimento. Ele começou a ressurgir a partir daí, as idéias neoliberais, 

o que seria dominante na década de 1980 nos países capitalistas desenvolvidos, e depois se 

espalhou para o resto do mundo no neoliberalismo da década de 1990 como um dos seus 

fundamentos básicos do projeto de livre mercado - o mercado é o melhor alocador de recursos 

- e a ocupação de espaços econômicos por empresas privadas, e isso é baseado na ação do 

empreendedor, agente fundamental no processo de desenvolvimento. 

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), economista cujo objetivo principal foi formular 

a teoria que estudava a gênese do capitalismo e seus conceitos sobre o papel e a importância do 

empreendedor negócio a partir de iniciativa e inovação como um fator no desenvolvimento da 
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economia. Segundo Schumpeter, o empreendedor, é o principal ator no processo de constante 

renovação do sistema capitalista, cuja gênese é a criação de novas estruturas tecnológicas e a 

destruição das existentes, explicando o ambiente econômico e institucional. Schumpeter, faz 

entender que o crescimento como acumulação de capital não é desenvolvimento, e este só 

ocorre quando há inovação. 

Este conceito de empreendedor de Schumpeter, remete a uma pessoa com características 

particulares, produto de um ambiente econômico e mediado na inovação do processo de 

produção, desenvolvido e transformado dentro do próprio processo produtivo. O autor 

fundamenta seus escritos em novas abordagens e avanços de outros pesquisadores na área que 

estuda a linha de pensamento econômico. A abordagem de Schumpeter ao Empreendedor e à 

Sociedade (CASSON, 1990). pp. XIII). 

O Estudo do conhecimento econômico advindo das teorias do economista Mainard 

Keynes através da acumulação de capital, os conceitos do processo de desenvolvimento e do 

crescimento econômico estudados nas teorias de Schumpeter a partir do processo de inovação 

dos empreendedores, permitem traçar um direcionamento econômico capaz de pensar na 

economia dos recursos naturais, alicerçando na teoria clássica, promovendo algumas mudanças 

na forma de entender e tratar a economia do meio ambiente. 

O termo variáveis ambientais, passa a povoar a literatura contemporânea pois se 

pretende intensificar o debate sobre a melhor exploração dos recursos naturais como a oferta 

de matéria prima, o custo de poluição, as restrições de insumos dos ambientes naturais 

destacando o uso de água, a transformação do ar pela mudança do clima e outras, fazem pensar 

e acordar para a consciência ambiental. Esta atitude leva a sociedade a pensar, a partir dos 

problemas ambientais, numa realidade com novos parâmetros de análise, nos quais a 

perspectiva ambiental passa a ser um fator básico e preponderante na equação do 

desenvolvimento sustentável. As sociedades visam adotar um novo modelo econômico capaz 

de gerar riqueza e bem-estar enquanto promovem a coesão social e impedem a destruição da 

natureza. Tem-se como exemplo histórico, a Ilha de Páscoa que teve seu colapso atrelado a má 

gestão dos recursos naturais (BENCHIMOL, 1998). 

Estudar a economia ambiental é pensar no conceito de empreendedorismo social e partir 

para uma compreensão mais abrangente sobre o conceito de mercado. Pensando em um 

determinado espaço florestal o qual permite contribuir significativamente para a proteção e a 

conservação da biodiversidade, da diversidade de ambientes e do patrimônio natural. Esse 

estudo, possivelmente contribuirá para o equilíbrio ecológico essencial para a boa qualidade de 
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vida e proporcionando benefícios econômicos resultantes do uso direto e indireto dos recursos 

naturais de forma mais organizativa e sustentável. 

Há vários tipos de empreendedorismo, dentre os quais destacam-se, o empreendedor 

corporativo que desenvolve ações privadas, muitas vezes de natureza individual e centrado na 

produção de bens e serviços voltados para o mercado e o empreendedor social o qual busca 

utilizar suas habilidades de comércio em benefício da sociedade, criando um ambiente saudável 

envolvendo a comunidade acreditando em melhorias local a partir de pratica comercial que 

satisfaça as necessidades de toda sociedade (DOLABELA,2001). 

 Outro ponto a destacar é o processo intraempreendedor que se propõe trabalhar para a 

geração de transformações de duas dimensões. Propõe-se uma estratégia complementar de 

atuação mercadológica para uma empresa através da geração de valor compartilhado e, plantar 

a semente para um programa final de um ousado empreendimento cujo objetivo é integrar 

centenas de moradores tradicionais e/ou extrativistas que serão microempreendedores de seus 

próprios espaços de atuação, a floresta.  

Ressaltada necessidade do empreendedor no processo de desenvolvimento, passou se a 

disputar até que ponto seria ou não importante a função   empreendedora e se haveria meios 

de habilitar recentes empreendedores ou favorecer o crescimento do negócio. Os 

comportamentalistas em seus reconhecimentos, ao desenvolver um conhecimento dos hábitos, 

condutas e ações dos empreendedores – com destaque aqueles que lograram o fato -, passaram 

a praticar a possibilidade de que esses conhecimentos fossem passíveis de serem transmitidos, 

assim como, de ser outorgado criar condições ambientais que favorecessem o nascimento e a 

premência de novos empreendimentos. As deliberações de ensino de empreendedorismo 

partiram da premissa de ser realizável trabalhar no desenvolvimento, educação e 

aprimoramento das estilos de empreendedores. 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.2.1 GERAL 

Analisar o empreendedorismo social como proposta para conservação ambiental dos 

recursos naturais 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

   Relacionar o empreendedorismo com a cadeia produtiva do Açaí; 

 Analisar a viabilidade econômica de negócios do açaí na cidade de Humaitá. 

 

1.3 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Esta pesquisa busca acrescentar uma contribuição ao entendimento do 

empreendedorismo, no que se refere à habilitação e emergência de novos empreendedores 

acerca do produtos extrativistas. Pretende-se mostrar através de um modelo simplificado de um 

estudo de viabilidade econômica, como este pode contribuir para uma melhor utilização de um 

recurso natural, o açaí. 

Na visão de Dalmoro (2009), o fenômeno da ação antrópica sobre o meio natural 

constitui-se numa relação complexa, originada por demandas individuais e coletivas, 

fundamentadas em aspectos culturais, sociais e econômicos, que refletem decisivamente no 

atual modelo de exploração e manejo dos recursos naturais disponíveis. O percurso em direção 

ao equilíbrio dinâmico dos ecossistemas expressa-se no entendimento das questões tanto de 

ordem biofísica como socioeconômicas. 

Destarte, espera-se com o projeto, dispor do empoderamento e do conhecimento dos 

processos ecológicos no ambiente pesquisado a partir da construção de uma alternativa 

econômica voltada para o empreendedorismo de base sustentável. Essa propositura, de médio 

prazo, tem a proposta de uma estratégia que concilie a promoção do desenvolvimento 

econômico com o uso sustentável dos recursos naturais, viabilizando inclusão social e 

distribuição de renda e resultando na melhoria da qualidade de vida dessa população.  

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

O Plano de Negócio é um instrumento que visa utilizar o capital intelectual - científico 

e tecnológico - existente na área de estudo empresarial de negócios, canalizando para o 

desenvolvimento de novos empreendimentos e desse modo fortalecendo o elo sociedade-

natureza. Dada a sua importância e pioneirismo, uma melhor compreensão deste estudo de 

fomento a atividade empresarial, um melhor entendimento desse tipo de modelo e uma análise 

do seu desempenho, possibilita uma melhor reflexão, crítica e revisão desta iniciativa para 
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subsidiar informações referenciais para novas experiências, contribuindo para o 

desenvolvimento da região. 

Um bom estudo de viabilidade econômica do negócio, contido no plano de negócios 

combina a transferência de conhecimentos técnicos associado a disponibilidade de um local 

para testar os produtos, com vistas a aumentar as chances de sucesso de um futuro empresário. 

Utilizar dados já catalogados e aprimorar técnicas de estruturar o conceito de negócios já 

configura a importância de um empreendedorismo consciente econômico e sustentável. 

Esse estudo dinamiza a ligação do pequeno empreendedor com o mercado oferecendo 

uma nova opção econômica, com a possibilidade de acelerar o crescimento e abertura de novos 

mercados, além de incentivar a germinação de uma cultura empreendedora na área de utilização 

dos recursos da floresta. 
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2. EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL 

 Pesquisadores-historiadores, sociólogos e economistas, especialmente desde o início do 

século XIX até os dias atuais, têm buscado a busca de uma compreensão dos sistemas de 

produção e o impacto na formação da sociedade e da estrutura da sociedade e/ou País. 

 O papel do Estado nos países com economia capitalista, em uma perspectiva simplificada, 

a análise de sua presença como regulador da economia de um país pode ser caracterizado por 

maior liberdade no mercado para possibilitar menos ações das empresas. Duas correntes do 

pensamento econômico capitalista dispostas em posições diametralmente opostas questionam 

o papel do Estado na economia e têm soluções opostas: a presença do Estado é chamada de 

elemento regulador ou intervém na economia. O outro considera que o mercado é o principal 

elemento regulador e propõe um mercado livre para cada mecanismo que restrinja seu 

funcionamento. 

 O primeiro fluxo, cujo principal economista ideólogo é Keynes, visa assegurar o 

funcionamento do sistema econômico capaz de alcançar o equilíbrio de sua operação, alcançar 

um maior crescimento, ou manter a taxa de inflação em um nível mínimo, tudo em um estado 

de plena emprego. Para entender e explicar a dinâmica e o desempenho do sistema capitalista 

como um todo, para entender seus ciclos de crescimento e recessão, e para atingir esse objetivo, 

foi a tarefa que esse economista e seus seguidores se dedicaram. O Estado deve, portanto, 

assumir o papel regulador, ou seja, proporcionar ao ativo um equilíbrio nos elementos da 

economia para promover tensões entre o capital e trabalho, redistribuir renda e promover lucros, 

não apenas para garantir o equilíbrio econômico. mas também pleno emprego, mesmo forçado 

a intervir no mercado. 

 A segunda corrente, conhecida desde o século XIX como liberalismo clássico, tomou 

no século XX o nome do neoliberalismo, em resposta ao modelo de estado keynesiano 

intervencionista. Este movimento, que começou logo após a Segunda Guerra Mundial, 

floresceu na década de 1970 com o economista austríaco Friedrich Hayek (1889-1992). No 

período entre 1945 e início dos anos 1970, embora o neoliberalismo fosse muito ativo, o 

neoliberalismo encontrou terreno fértil para seu desenvolvimento, pois esse interregno 

corresponde à fase do modelo keynesiano, quando os países capitalistas têm altas taxas de 

crescimento, baixa inflação taxas e redistribuição social, o que levou a um fortalecimento do 

estado de bem-estar. 

 A chegada da grande crise do modelo econômico do pós-guerra em 1973, quando todo 

o capitalismo avançado caiu em uma longa e profunda recessão, pela primeira vez a 
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combinação, baixo crescimento e alta inflação, tudo mudou. A partir de então, as ideias 

neoliberais começaram a ganhar terreno (Anderson, 1995, p. 10). 

 Essa crise iniciou um processo de reavaliação das noções do modelo de 

desenvolvimento capitalista então adotado, dando uma discussão sobre a validade dessas idéias 

e abrindo um espaço para novas alternativas à encenação. Ideias neoliberais, depois 

ressuscitadas com maior força, fortalecidas e resolvidas pela eleição de Margaret Thatcher no 

Reino Unido e Ronald Reagan nos Estados Unidos, defensores obstinados do livre mercado. 

Seguiu-se em 1982 a vitória de Khol na Alemanha, que superou a social-democracia de Helmut 

Schimidt. Gradualmente, os governos de quase todos os países europeus, mesmo os menos 

conservadores, começaram a adotar a fórmula liberal em seus governos. 

 Na época em que Keynes estava desenvolvendo seu trabalho, sua teoria geral da análise 

de empresas preparada em suas decisões de investimento, Schumpeter, que era seus 

contemporâneos, falou sobre a dinâmica do processo de desenvolvimento baseado no 

capitalismo. Análise do processo de renovação constante do sistema capitalista através da 

criação de novas estruturas tecnológicas e similares. Assim, a inovação é o tema em que se 

baseia a sua obra e fundamenta sua análise da dinâmica do capitalismo. 

Em sua análise da dinâmica do capitalismo o trabalho de Schumpeter, cujo objetivo 

principal é o surgimento do capitalismo, ressalta a importância do papel do empreendedor. O 

empresário, segundo ele, é o principal ator no processo de renovação constante do sistema 

capitalista, cuja gênese é a criação de novos paradigmas tecnológicos e a destruição dos 

paradigmas existentes, ambiente econômico e institucional explícito.  

Basicamente, Schumpeter se preocupa em entender a dinâmica do processo de 

desenvolvimento, que para ele é o cerne do capitalismo. Por essa razão, ele não se interessará 

pelo estudo do investimento como mecanismo de crescimento da acumulação de capital, mas 

como veículo de inovação (ALBAN, 1999, p. 49). 

  Para Schumpeter, a inovação, é mais eficiente e produtiva para quebrar o 

desenvolvimento de tecnologias radicalmente novas e substituição de produção, o que tem um 

efeito sinérgico sobre outras tecnologias no mercado, levando a uma onda de mudança e 

crescimento econômico. Para ele, o crescimento econômico, o simples acúmulo de capital, não 

é considerado um desenvolvimento.  

Embora Schumpeter destacou o empresário no processo econômico, "papel (...) 

raramente reservado pela teoria neoclássica" para ele, na verdade, como assumido, o processo 
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com a utilização de outros fatores de produção não será explicitado pela teoria neoclássica, em 

particular, e consequentemente não explicam o papel do empreendedor "(Correa, 2000, 24). 

  A crise econômica da década de 1970 promoveu o fortalecimento da corrente neoliberal 

que defendeu reduzir a sua presença na economia em um tamanho crítico em estado mínimo. 

neoliberalismo está comprometida com a liberalização econômica, a globalização dos 

mercados, remover barreiras ao comércio e livre concorrência, ao mesmo tempo tentando 

controlar o dinheiro econômico com gastos sociais e Para evitar intervenções econômicas, a 

ideologia neoliberal sustenta que os espaços econômicos seriam ocupados por empresas 

privadas, por isso é necessário que o crescimento e a predominância do neoliberalismo nos 

países desenvolvidos durante as duas últimas décadas do século XX para fortalecer a 

importância da economia para o papel das empresas privadas e o incentivo à criação de novas 

empresas.  

Aumentar o número e a representatividade das microempresas (ME) é outro fato que 

deve ser levado em conta nas economias de países em desenvolvimento como o Brasil. Na 

década de 1930 e nos anos após a Segunda Guerra Mundial as ME tiveram um papel importante 

na economia dos países capitalistas. Desde a década de 1980, os MEs tornaram-se mais 

importantes no sistema de produção, não apenas por sua maior participação no PIB, mas 

também pela criação de novos empregos no mercado.  

No entanto, deve-se lembrar que os dados do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES sugerem que há uma alta taxa de mortalidade em micro e 

pequenas empresas no Brasil, dado o tempo de seus primeiros cinco anos de vida. As razões 

são múltiplas e não é necessário analisá-las aqui, mas a falta de educação empresarial se destaca 

como uma delas. 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

O conceito de Desenvolvimento sustentável (DS) evolui com a preocupação da 

sustentabilidade indagada por Malthus e William Stanley Jevons, entre outros autores clássicos, 

nos séculos XVIII e XIX. Estes pensadores estavam preocupados com a escassez de recursos, 

especialmente face ao aumento populacional e a falta de energia.  

As décadas de 60 e 70 ficaram marcadas pela intensificação da ansiedade em relação ao 

ambiente, em especial a saúde e os perigos causados pela poluição industrial, conduzindo a 
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críticas ambientais de crescimento orientado, desenvolvimento convencional e econômico 

(BAKER, 2006). 

O crescimento populacional, a produção de alimentos, o uso de recursos, a poluição e a 

capacidade de carga do planeta, resultaram no colapso dos ecossistemas, fome e guerra. Os 

limites ao crescimento, despontando numa “economia de estado estacionário" e no 

reconhecimento dos limites absolutos para o crescimento econômico, constituíram-se 

argumento de críticas, emergindo num pensamento para o DS (CAVALCANTE, 2004). 

De acordo com Sachs (2004) o desenvolvimento sustentável tem como alicerce, fazer 

um alerta diante da necessidade de incluir o bem-estar das futuras gerações nas decisões 

tomadas no presente. O desenvolvimento sustentável também visa promover o crescimento 

econômico comprometido com os limites ecossistêmicos e com a melhor equidade social.   

O conceito DS ressurge em 1980, quando a União Internacional para a Conservação da 

Natureza e dos Recursos Naturais apresentou a Estratégia Mundial para a Conservação (IUCN, 

1980), tendo um foco limitado, abordando a sustentabilidade ecológica e sociopolítica, mas 

descurando a vinculação da sustentabilidade das questões sociais e económicas mais amplas. A 

WCED, World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 

presidida por Gro Harlem Brundtland, o então primeiro-ministro norueguês, discute e esclarece 

os princípios, valores e normas que têm vindo a ser associados ao termo DS e aos imperativos 

da política. 

O Relatório da Comissão Mundial da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

- CMMAD-1987, propõe conciliar a proteção do ambiente com o desenvolvimento econômico, 

e que defende, em essência, a visão de que o desenvolvimento sustentável é um processo de 

transformação, no qual se harmoniza e se reforça o potencial presente e futuro, a fim de atender 

às necessidades e às aspirações humanas. De acordo com o relatório, para que haja um 

desenvolvimento sustentável se requer:  

a) sejam atendidas as necessidades básicas de todos e sejam proporcionadas 

oportunidades de concretizar suas aspirações a uma vida melhor;  

b) sejam mantidos os padrões de consumo no limite das possibilidades ecológicas, de 

modo razoável;  

c) seja estimulado o crescimento econômico em regiões onde tais necessidades não são 

atendidas;  

d)  mantenha-se o máximo de opções futuras possíveis, a fim de amenizar a 

recuperação das perdas diante do índice de destruição dos recursos não renováveis;  
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e)  haja a conservação das espécies vegetais e animais;  

f) sejam amenizados os impactos adversos sobre a qualidade do ar, da água e de outros 

elementos naturais, a fim de manter a integridade global do ecossistema;  

g) retomem-se, pelos países industrializados, políticas internacionais visando a expandir 

o crescimento, o comércio e o investimento.   

As maiores divergências existentes em torno da problemática do desenvolvimento 

sustentável residem em saber o que deve ser sustentado e o que deve ser desenvolvido 

(NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1999). 

A ideia de Desenvolvimento Sustentável está intimamente ligada com a palavra 

progresso, que por sua vez está atrelado às tecnologias, máquinas, ciência, dinheiro, poder, 

indústrias, cidades e, muitas outras formas de produzir riquezas que podemos ou conseguimos 

realizar. Bercker, (1994) cita que se por um lado o progresso é importante à sociedade, para 

que haja crescimento econômico, por outro lado, é gerador de miséria e de degradação 

ambiental. 

De acordo com Leff (1996), a temática do desenvolvimento sustentável associada ao 

estudo da economia ecológica, ecologia política e a ética, cidadania e apropriação social da 

natureza estão presentes em estudos realizados no início da década de 90. O raciocínio balizador 

desses estudos está no fato de que o aumento da produção de mercadorias estimula a 

deterioração dos bens naturais comuns. 

O protagonismo ambiental passa por uma nova forma de postura para com o estudo da 

educação ambiental. Esta não pode ser tratada somente como mero processo de 

conscientização. Há que se trabalhar a questão da maximização econômica, integrar os 

processos naturais e diferenciados com o diálogo dos saberes entre diferentes culturas, praticas 

tradicionais e processos produtivos, é o que se chama de construção de saberes e a 

interdisciplinaridade de novas disciplinas, teorias e técnicas (DIEGUES, 2000). 

A relação sociedade/natureza utilizando a metodologia do materialismo histórico e 

dialético, bem como essas relações e a questão ambiental mediante o conhecimento do processo 

de produção do espaço, considerou a produção como um processo pelo qual o homem, por 

intermédio de seu trabalho, modifica as formas de satisfazer suas necessidades, criando assim, 

valores de uso, tendo em vista o caráter social do trabalho, salientando que as relações 

sociedade/natureza são enfocadas em termos das formas como determinada sociedade organiza 

para o acesso e uso dos recursos naturais(MARX,1988). 
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No que tange, especificamente, aos recursos naturais alguns exemplos de observância e 

gestão são tratados de maneira mais valorizada. Nos países industrializados, cujas economias 

são majoritariamente estruturadas sobre a exploração dos recursos naturais, renováveis ou não, 

a gestão duradoura destes recursos é um desafio crucial em termos de desenvolvimento e luta 

contra a pobreza (MENDES, 2008). 

Estes problemas afiam-se sob o efeito conjugado do crescimento demográfico, os 

fenômenos de migrações, o imperativo do desenvolvimento econômico e a dificuldade que têm 

às vezes os Estados em definir e aplicar regras de gestão. Os resultados caracterizam-se pela 

grande exploração dos recursos e os fenômenos de degradação de ecossistemas 

(MOTIBELLER, 2008). 

Problemas bélicos, conflitos internos dos países em desenvolvimento, regimes 

totalitaristas que vigoram nos países menos desenvolvidos e a fome, são fatores que dificultam 

a possibilidade de concretizar a dimensão social do desenvolvimento sustentável. A dimensão 

institucional, está intrínseca à ideia de abranger as questões relativas à forma de governação, 

quer das instituições quer dos sistemas legislativos, e as Organizações Não Governamentais 

(ONG) são parceiros essenciais na prossecução dos objetivos do DS (SACHS,2004).  

A estratégia da União europeia - UE para o DS torna-se imperativa à luz dos princípios 

e das políticas defendidas pela União Europeia. Assim, as Nações Unidas e a União Europeia, 

entre outras entidades e instituições, apelaram para que cada país formulasse e implementasse 

a sua própria estratégia para o DS. Na Estratégia Comunitária para o DS (2001), as Nações 

Unidas, numa orientação de sensibilização, elegeram o período de 2005 - 2015 para a 

implementação universal duma estratégia para o DS. 

Nos idos de 2014 a ONU lança a Agenda pós-2015 (Agenda 2030) incluindo 17 novos 

objetivos e metas para o DS para 2030 (17 ODS). Os primeiros objetivos visam aspetos sociais, 

acabar com a pobreza, a fome, promover uma vida saudável, uma educação inclusiva e a 

igualdade de gênero. No 6º objetivo os recursos e o ambiente estão patentes, a gestão 

sustentável da água e saneamento para todos. 

Nos últimos objetivos a preocupação com o combate à alteração climática, uma aposta 

na conservação dos diferentes recursos promovendo o uso sustentável dos ecossistemas 

minimizando a perda de biodiversidade e revitalizando as parcerias globais para o DS, uma 

série de objetivos preocupados com os recursos na sua plenitude e o ambiente. Não foram 

separados os objetivos económicos: preços acessíveis em bens de primeira necessidade, o 
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emprego, a promoção da industrialização inclusiva, a redução da desigualdade dentro e entre 

países num horizonte de 2030 para o DS (ONU, 2015). 

O DS envolve uma discussão, que por vezes não é politicamente neutra, legítima e 

desejável. Importa que teoricamente seja bem fundamentada. Baker (2006), classifica as 

diferentes perspectivas políticas em quatro grandes grupos: controle da poluição, 

sustentabilidade fraca, sustentabilidade forte e modelo ideal.  

Desenvolvendo-se discussões teóricas nos domínios da ciência sobre os dois 

paradigmas opostos: a sustentabilidade fraca permite a substituição entre diferentes tipos de 

capitais, enquanto a sustentabilidade forte defende a manutenção, ou até o restabelecimento, 

dos níveis de capital natural (TEIXEIRA, 2004). 

 

2.2 RECURSOS NATURAIS 

Os recursos naturais são definidos por elementos materiais ou não, de paisagem geográfica, que 

não tenham sofrido importantes transformações ou intervenção humana e cuja própria origem 

é independente do Homem. Incorporam-se neste conceito valores históricos, económicos, 

sociais e culturais (FRANCISCHETT, 2012).  

O conceito surgiu pela primeira vez na década 1970, por E.F. Schumacher no seu livro 

intitulado Small is Beautiful, definindo o conceito por áreas não intervencionadas pelo homem, 

como garantia da vida na Terra (nos seus componentes luz do Sol e o calor, a água, o solo, o 

ar, os animais e as plantas). 

Todavia, nem todos os recursos que a natureza oferece ao ser humano podem ser 

aproveitados no seu estado natural pois sofrem pressões, com necessidade de respostas setoriais 

e dos agentes económicos conforme nos apresenta o modelo OCDE(1993). 

A apropriação dos recursos naturais ocorre e distribui-se segundo uma combinação de 

processos naturais, e depende também de questões geopolíticas e estratégicas, emergindo uma 

Economia do Ambiente a partir dos anos 50 nos Estados Unidos da América, devido às pressões 

ambientais da segunda metade do século XX (PARTIDÁRIO, 1999). 

Para Sachs (2004), interferência humana sobre os recursos naturais de forma abrupta 

fez com que fosse destruído património natural, espécies entrassem em processo de extinção, 

resultando a médio e longo prazo na fragmentação e destruição de ambientes naturais e 

consequentemente num declínio ecológico (habitats, biodiversidade, serviços de ecossistema). 

O atual estágio é resultado de uma sociedade de conflitos económicos e funcionais, que 

colidem com a sustentabilidade e o desaparecimento de populações e várias espécies, de 
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ecossistemas, que obrigam a um conhecimento e implementação de novas políticas e estratégias 

para a gestão dos recursos naturais (MENDES, 2008). 

As Nações Unidas consideram os recursos naturais como bens suscetíveis de 

aproveitamento económico ou de utilização pela Humanidade e que, por princípio, não são 

produzíveis pela ação humana. A sua importância só recentemente tem vindo a ser assumida, 

dado o seu papel reciclador, decompositor e filtrador/depurador, num quadro em que o seu uso 

nem sempre tem sido feito de forma sustentável. Essa consciência foi assumida no Programa 

Ambiente das Nações Unidas (ONU, 2002), ao considerar a conservação dos recursos naturais 

como um dos três principais desafios com que a Humanidade se confronta. 

O conceito de recursos naturais evoluiu com o desenvolvimento da civilização, 

sobrevivência e conforto da sociedade em geral. Estes recursos, materiais ou não, cuja própria 

gênese é independente do Homem e aos quais foram atribuídos, historicamente, valores 

económicos, sociais e culturais que devem ser compreendidos numa relação homem-natureza, 

têm sofrido importantes transformações pelo trabalho humano (NOGUEIRA, 1997). 

De acordo com o Millennium Ecossystem Assesment (2005: 18), a Biodiversidade pode 

ser definida como "A variabilidade entre os organismos vivos, provenientes de todas as origens, 

nomeadamente dos ecossistemas terrestres, marinhos e aquáticos, bem como os complexos 

ecológicos dos quais fazem parte; incluí a diversidade dentro das espécies, entre as espécies e 

a dos ecossistemas". A Biodiversidade apresenta-se como a base dos serviços ecossistémicos 

aos quais o bem-estar do homem está intimamente ligado. 

A biodiversidade contribui direta e indiretamente para muitos componentes do bem-

estar humano, incluindo a segurança, os bens essenciais para a garantia de uma boa vida, a 

saúde, as boas relações sociais e a liberdade de escolha e ação. Contudo, estes componentes 

têm vindo a sofrer alterações, em consequência das perdas de biodiversidade e das mudanças 

ocorridas nos serviços ecossistêmicos, traduzindo-se num declínio do bem-estar dos indivíduos 

e num crescente grau de falta de equidade na distribuição dos recursos (BAKER, 2006).   

A perda de biodiversidade surge como consequência de processos como a fragmentação 

e perda de habitats, a introdução de espécies exóticas, o uso excessivo dos recursos naturais, a 

homogeneização de espécies na agricultura, entre outras. Todos estes fatores surgem como 

resultado do crescimento acelerado das populações humanas e de avanços da ciência na 

descoberta de novos usos para a diversidade biológica (ONU, 2015). 

É difícil para a comunidade científica calcular de forma imediata a contribuição 

económica e financeira dos recursos naturais para a sociedade. Contudo, é evidente que a vida 
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humana depende diretamente dos mesmos, na medida em que estes fornecem ao ser humano 

alimentos, água, para além de se constituírem como fonte de muitas outras facilidades para a 

vida nas sociedades atuais. Estes recursos possuem valor social, cultural e também económico 

para a sociedade, na medida em que não fornecem apenas os produtos diretamente extraídos da 

natureza, mas também uma variedade de ecoserviços (BECHARA,2009). 

Surge a necessidade de gestão e preservação por forma a travar este fenómeno de degradação 

natural. Torna-se premente a criação de estratégias de conservação e preservação para a gestão 

destes espaços e de toda a diversidade biológica. Entende-se por conservação, o processo que 

visa preservar amostras representativas da biodiversidade, seus processos e padrões (ALHO, 

2008).  

Falar de preservação é o mesmo que falar em “ (…) preservação da variedade em todos 

os seus níveis de universalidade, incluindo suas causas e todas suas manifestações e 

componentes, da variação genética entre indivíduos à variação entre ecossistemas” 

(TRAJANO, 2010). 

Numa estratégia de conservação e restabelecimento da biodiversidade e do 

desenvolvimento do Milénio, para atingir metas e segundo o Millennium Ecossystem 

Assesment (2005), considera-se importante implementar estratégias “trade-offs” e sinergias 

com outros serviços do ecossistema, para o desenvolvimento das quais as relações com as 

populações locais devem ser abordadas de forma mais eficaz, através de consultas e do 

planeamento participativo. 

Todas estas riquezas naturais obrigam a uma gestão eficiente dos recursos, à 

preservação e utilização sustentáveis exigindo ligação entre o conhecimento e as sinergias, 

coligando a investigação e a exploração. Aliadas ao planeamento, devem ser tidas em conta 

metas que orientem estes ecossistemas (ONU, 2005).  

O sucesso da gestão e conservação dos recursos, na resposta à perda de biodiversidade, 

requer a seleção do local e a incorporação de medidas locais trade-offs para evitar a má 

representação de alguns ecossistemas, aliando ainda a necessidade de legislação adequada e de 

gestão de recursos suficientes (TEIXEIRA, 2004). 

 

2.3 SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL E DO AMBIENTE 

O desenvolvimento pressupõe um crescimento económico e a expansão das áreas 

urbanas conducente à expansão dos territórios artificializados, da floresta e dos meios 

seminaturais, a uma diminuição da superfície agrícola e da vegetação natural, conduzindo a um 
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crescimento urbano intensivo desagregado do padrão da qualidade, ambiental, que tem vindo a 

comprometer a sustentabilidade das unidades territoriais (BECHARA,2009).  

O crescimento, desalinhado de atividades socioeconómicas, impulsionado pela 

construção, reflete-se em impactos negativos nos recursos naturais, fazendo-se sentir na 

diminuição da biodiversidade, na redução do cobertura vegetal, na alteração do ciclo da água, 

no aumento do risco de inundações e na erosão costeira, entre outros fatores subjacentes ao uso 

abusivo dos solos (ALHO, 2008).  

Segundo Partidário (1999), o aumento de complexidade dos sistemas antrópicos e as 

suas divergências com o sistema natural, afastam a ordem de funcionamento dos sistemas 

naturais, gerando desequilíbrios nos sistemas ambientais, que perturbam as estruturas sociais e 

económicas. A integração do ambiente e ordenamento é assim uma condição essencial para o 

desenvolvimento e equilíbrio sustentado. 

 

2.4 USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS 

O desenvolvimento sustentável foi institucionalizado como solução para a resolução de 

“problemas” causados pela ocupação humana em unidades de conservação (UC), um dos 

aspectos polêmicos na administração de áreas protegidas (TEIXEIRA, 2004).  

A aceitação da ocupação humana em áreas protegidas ocorreu via regulamentação e o 

controle do uso dos recursos naturais. Depois disso, o problema passou a ser de como executar 

a conservação da biodiversidade, mantendo a ocupação humana em seu interior, pois observou-

se que nem sempre as práticas produtivas dessas populações eram compatíveis com os objetivos 

da conservação (DIEGUES, 2000). 

Atualmente, a resposta dos diversos agentes envolvidos com a gestão de áreas 

protegidas refere-se à promoção do desenvolvimento sustentável (TEIXEIRA, 2004). 

Desencadearam-se propostas para o extrativismo e a agricultura – atividades que permitiam a 

reprodução de populações tradicionais, mantendo seu acesso aos recursos naturais e sua 

participação no planejamento e na gestão das unidades de conservação. 

Para Martínez-Alier (2007), ainda que se fale em modernização ecológica, em 

ecoeficiência ou em desenvolvimento sustentável, devesse reconhecer que há grande 

complexidade quando se tenta conciliar expansão econômica e conservação do meio ambiente. 

Tanto nas sociedades modernas industrializadas como naquelas em processo de 

industrialização, acredita-se ser o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) a melhor forma 
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de atenuar os problemas econômicos dos grupos sociais, enquanto que os problemas ambientais 

surgem, quando muito, como considerações de segunda ou terceira ordem. 

Os sistemas produtivos são guiados pela lógica de mercado, de modo que a proteção do 

meio ambiente é ao mesmo tempo condição e custo para o sistema econômico, 

instrumentalizado pela racionalidade mecanicista e pela valorização a curto prazo. Os efeitos 

decorrentes da globalização econômica associados aos processos ecológicos se fazem 

perceptíveis em escala planetária através das diversas formas de degradação ambiental 

(NOGUEIRA, 1997). 

O sistema econômico vigente caracterizado pela alta produtividade e pela acumulação 

de capital, denominado por Montibeller no subtítulo de sua obra O Mito do Desenvolvimento 

Sustentável (MONTIBELLER, 2008) como “o moderno sistema produtor de mercadorias”, se 

estabelece de forma hegemônica em detrimento da conservação do ambiente, da qualidade de 

vida e da autonomia cultural. 

Ao mesmo tempo em que esse modelo econômico faz, hoje, um discurso universal de 

defesa ao meio ambiente, estimula as políticas neoliberais de desregulamentação e uso 

insustentável da natureza (LEFF, 2001). 

Cavalcanti (2004) exemplifica tal fato quando afirma que simultaneamente à 

preocupação com a Amazônia, são cortadas as verbas destinadas à fiscalização ambiental. Da 

mesma forma, o autor cita o incentivo às práticas da monocultura, ao uso de pesticidas e 

agrotóxicos, bem como, à disseminação dos transgênicos.  

Procura explicação e entendimento acerca da crise ambiental e a busca pelo 

desenvolvimento nas contribuições do economista Celso Furtado, mais especificamente em sua 

obra O Mito do Desenvolvimento Econômico, através da qual este autor alerta sobre as 

consequências do progresso econômico contemporâneo ao meio ambiente, isto já no longínquo 

ano de 1974. 

Há mais de trinta anos, Furtado (1974) já refletia sobre os padrões de consumo dos ricos, 

e alertava sobre a tentativa inviável de reprodução destes hábitos pelos países periféricos, tanto 

devido à expansão demográfica dos excluídos, como devido ao aumento do desperdício, 

promovendo assim, pobreza e degradação ambiental. Por conseguinte, a elevação da 

produtividade e a consequente acumulação do capital caracterizam a vigência de um sistema 

econômico excludente que contribui direta e efetivamente para o agravamento das disparidades 

sociais. 
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Montibeller (2006) comenta sobre essa falsa ideia de desenvolvimento, sobretudo, 

durante a fase de forte expansão econômica mundial, a partir dos anos de 1950, se estendendo 

até o final dos anos 70. Tal ascensão ampliou e tornou mais visível a intensidade dos impactos 

ambientais gerados pela atividade produtiva, despertando a atenção, inicialmente, dos 

movimentos ambientalistas, os quais, por meio de conferências, encontros, declarações, cartas 

e outros meios mobilizaram a sociedade. 

Desse modo, surge a economia ecológica como um novo esforço da ciência para a 

gestão da sustentabilidade. Baseada na teoria geral de sistemas, matemáticas não lineares, 

termodinâmica de não equilíbrio e da economia enquanto ciência da vida, a economia ecológica 

impõe a necessidade de uma visão holística e transdisciplinar no estudo dos sistemas ecológicos 

e econômicos; pois, de acordo com Cavalcanti (2004, p.155) “são sistemas vivos complexos e 

adaptativos, que necessitam ser estudados como sistemas integrados em coevolução para que 

possam ser adequadamente compreendidos, trabalhados e desenvolvidos”.  

Ainda segundo Cavalcante (2004), os problemas ambientais – buraco na camada de 

ozônio, mudanças climáticas, destruição da biodiversidade em diferentes ecossistemas, 

contaminação dos lençóis freáticos, escassez de água, entre outros – irão afetar a todas as 

pessoas, o autor defende a necessidade de enfrentamento em nível mundial, no que inclui a 

questão da tecnologia adequada e do seu livre uso pelas empresas, além de se avaliar os padrões 

de consumo/desperdício insustentáveis.   

Montibeller (2004) afirma que a partir da obra citada, os economistas ecológicos 

começaram a analisar considerando os fluxos físicos de energia e de materiais na transformação 

da matéria, que é a essência da economia.  

Em seguida, no ano de 1982, foi lançada a revista Economia Ecológica, na Suécia, como 

iniciativa da ecóloga Ann Mari Jansson. Em 1987, mesmo ano da publicação do Relatório 

Brundtland sobre o desenvolvimento sustentável, foi deliberada a fundação da Sociedade 

Internacional da Economia Ecológica, em Barcelona, e publicado o livro Economia Ecológica, 

de autoria de Joan Martínez-Alier e Klaus Schlüpmann. 

Na sequência, uma primeira Conferência Mundial foi realizada por economistas 

ecológicos em Washington, no ano de 1990, na qual a economia ecológica foi definida 

conceitualmente como “a ciência e gestão da sustentabilidade” (MARTÍNEZ-ALIER, 2007).   

Para Leff (2001), tendo em vista os princípios que hoje fundamentam a ordem 

econômica dominante, torna-se indispensável o desafio de transformar o paradigma 
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insustentável da economia através de novos fundamentos e de uma nova teoria que leve em 

consideração a internalização das condições ecológicas e sociais.  

Nesse contexto, a contribuição mais relevante da economia ecológica, além de alertar 

sobre os custos ecológicos invisíveis ao mercado, é proporcionar a construção de outra 

racionalidade produtiva, que tenha como princípios a sustentabilidade ecológica, a equidade 

social e a diversidade cultural, enfim o desenvolvimento sustentável (NOGUEIRA, 1997). 

No entendimento de Leff (2001), em face de uma crise ambiental com a qual se 

questiona a racionalidade das bases econômicas, a economia ecológica está construindo um 

novo paradigma teórico e abrindo as fronteiras disciplinares dos diferentes campos científicos, 

com o objetivo de valorizar e incorporar as condições ecológicas do desenvolvimento. Sob esta 

perspectiva, a economia ecológica lança um olhar crítico sobre a degradação ambiental oriunda 

dos processos de produção e consumo, a partir da percepção dos limites ecológicos e entrópicos, 

“tentando sujeitar o intercâmbio econômico às condições do metabolismo geral da natureza” 

(LEFF, 2001, p. 44).   

É indiscutível a importância da educação para o desenvolvimento de um país, de uma 

região ou de uma pequena comunidade. É através dela que os seres humanos se apropriam do 

saber de seus antepassados e transformam este saber em novos saberes gerando poder e força 

para suas comunidades (BERCKER,1994). 

A constatação da compatibilidade entre o uso dos recursos naturais e a conservação 

ambiental foi reafirmada em estudos sobre essas populações realizados pelo Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação (SNUC) do Ministério do Meio Ambiente a partir de 1987, o que 

permitiu identificar os problemas socioeconômicos decorrentes da delimitação de áreas 

protegidas. Dentre eles, destacam-se os conflitos entre população local e órgãos de 

conservação, resultantes das restrições às práticas tradicionais de uso dos recursos naturais 

necessários à reprodução socioeconômica dessas populações (TEIXEIRA, 2004). 

 

2.5 EMPREENDEDORISMO  

A palavra empreendedorismo embora muitos pensem ser originária do inglês, na 

realidade provém do francês entrepreneur, “palavra francesa que era usada no século 12 para 

designar aquele que incentivava brigas” (Dolabela, 1999b, p.47). Os economistas Cantillon 

(16801734) e Jean Baptiste Say (1767-1832) tiveram a sua atenção despertada para o papel do 

empresário, ao analisar o surgimento de novas empresas e as dificuldades na sua administração, 

cabendo a este naquela época, a primazia de destacar o empresário como centro do processo 
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econômico. Assim, foram os economistas os primeiros a constatar a relevância da função do 

empreendedor e a reconhecer a sua importância no sistema produtivo. Eles perceberam que 

aquela função demandava uma atenção nas variações do mercado, uma percepção de 

oportunidades e a assunção de riscos. 

Ele é o intermediário entre todas as classes de produtores e entre estes e os 

consumidores. Administra a tarefa de produção e constitui o centro de várias relações. 

Aproveita-se do que os outros sabem e do que ignoram, bem como de todas as vantagens 

acidentais da produção. É por isso que é nessa categoria de produtores, quando os 

acontecimentos favorecem suas habilidades, que se adquirem quase todas as grandes fortunas 

(SAY, 1986, p. 314). 

Mais tarde, coube a Schumpeter, conceituar e realçar a importância vital do 

empreendedor na economia, como o grande transformador, o agente de mudança, o inovador 

que busca criar novos produtos, desenvolver novos processos produtivos ou novos mercados, 

nova logística ou tecnologias de administração. Desse modo temos a visão do empreendedor 

como aquele que, tomando como base inovações do tipo acima descritas, cria condições para 

materializálas no mercado, transformando oportunidades em empreendimentos bem sucedidos. 

Constata-se na obra de Schumpeter, a posição de destaque que ocupa a figura do empreendedor, 

como elemento de alavancagem da economia, criador de novas estruturas tecnológicas ao invés 

de gestor de estruturas já existentes. 

Entretanto, cabe aqui salientar que, sendo a sua abordagem econômica, buscando um 

entendimento da dinâmica do capitalismo, dos seus ciclos econômicos de crescimento e 

recessão, ele teve a sua atenção voltada para as inovações que ocorriam no processo produtivo 

e que rompiam com o fluxo circular de produção, constituindo-se em agentes desequilibradores.   

Pode-se identificar facilmente eminentes empreendedores, que lideraram a 

implementação de grandes inovações no processo produtivo, figuras do porte de um Henry 

Ford, David Sarnoff, Thomas Watson Jr. e outros. Indiscutivelmente esses grandes 

empreendedores são ímpares e aliaram alto talento e dons inatos à qualidades especiais que 

desenvolveram ao longo de suas vidas.   

No entanto, a grande maioria das pessoas que criam novas empresas, situa-se no plano 

daquelas que com base na percepção de oportunidades no mercado - muitas vezes causadas por 

mudanças de atitudes e gostos do consumidor -, realizam inovações incrementais. Estes são 

'atores menores', responsáveis pela criação e emergência das  micro e pequenas empresas, e 

têm sido o principal foco de interesse dos pesquisadores do empreendedorismo que abordam a 



34 

 

pesquisa sob a ótica das atitudes, ações e comportamento dos empreendedores, os 

comportamentalistas. 

O empreendedorismo social aparece de forma mais presente e institucionalizada no 

campo do empreendedorismo que o empreendedorismo ambiental. Prova disso é que já em 

2002 o Frontiers of Entrepreneurship Research, que são os anais da conferência da Babson, um 

dos mais importantes eventos científicos sobre empreendedorismo, reservavam uma seção para 

o empreendedorismo social. Inicialmente intitulada de “Non-profit”, em 2004 essa seção 

passou a ser chamada de “Social” e desde 2006 “Social Entrepreneurship”.  

Até o presente momento, Babson não criou uma seção nem para o empreendedorismo 

ambiental, nem para o sustentável. Apesar de mais presente nas publicações científicas do 

campo do empreendedorismo, o empreendedorismo social aparece menos nas pesquisas que 

tratam de empreendedorismo sustentável. Exemplo disso é o trabalho de Hall et al. (2010), que 

não incluiu o empreendedorismo social em sua análise da literatura sobre empreendedorismo 

sustentável.  

Estes autores afirmam que apesar de complementar, o empreendedorismo social tem um 

perfil e uma prática muito diferente do empreendedorismo ambiental, pois é focado 

principalmente em ONGs e outros tipos de organizações sem fins-lucrativos, baseado em 

valores de seus empreendedores e tendo como alvo principalmente grupos sociais 

desfavorecidos. 

De fato, ao contrário do lado ambiental, que é tratado principalmente como gerador de 

negócios a serem explorados, o lado social é considerado mais pelo aspecto da responsabilidade 

e motivação pessoal e organizacional do que como um nicho de negócios com potencial para 

gerar lucros. Mas existem tipos de empreendedorismo social no qual o lucro é uma das, se não 

a principal, motivação dos empreendedores (SEELOS & MAIR, 2005).  

Os empreendedores que se enquadram nessa situação exploram principalmente 

oportunidades de negócio no segmento da saúde, da educação, do microcrédito e do comércio 

justo (HOCKERTS & WUSTENHAGEN, 2010), chamados aqui de negócios sociais.  

Para que essas oportunidades sociais ou ambientais sejam identificadas, Charter, Peattie, 

Ottman e Polonsky (2002) defendem que as empresas construam um radar de sustentabilidade 

para detectar novas questões ambientais ou sociais. De acordo com Boszczowski & Teixeira 

(2009), o reconhecimento de oportunidades de negócios sustentáveis apresenta uma série de 

requisitos: a) inicialmente o empreendedor deve identificar uma necessidade sob a forma de 

uma causa ou problema social ou ambiental; b) o empreendedor deve também identificar os 
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meios de atender tal necessidade, ou seja, criar valor social e ambiental a partir da geração de 

valor econômico; c) por último, ele precisa, cognitivamente, unir esses dois conhecimentos  

em um objeto coerente que pode, então, ser chamado de oportunidade de negócios sustentáveis. 

Para Gerlach (2000) a inovação sustentável, em particular, torna-se bem-sucedida 

quando empreendedores obtêm vantagens competitivas como, por exemplo, atingir sucesso 

econômico por meio da aplicação de práticas ambientais e sociais inovadoras. Contudo, tal 

sucesso será atingido somente se as tecnologias ou produtos desenvolvidos possam se provar 

como alternativa sustentável viável e conquistem participação de mercado dos produtos 

convencionais (Pujari, Wright, & Peattie, 2003). 

A criação de espaços protegidos é sem dúvida um dos mais antigos instrumentos de 

gestão dos recursos naturais, estes espaços mais formalizados foram criados especificamente 

na Europa, com o objetivo de proteger recursos especificamente úteis. É o caso de reservas 

criadas para melhor explorar e gerir algum de seus recursos em proveito de minorias ou dos 

Estados (PUJARI, 2003).  

Estes espaços protegidos são considerados como instrumentos de proteção de uma 

natureza útil ao homem, e sua gestão concentra-se, principalmente, em algumas espécies alvos 

das quais se procura melhorar as existências e preservar o patrimônio genético. As atividades 

das populações humanas podem ser toleradas desde que a condição não tenha impacto sobre as 

espécies (WEBER, 2000). 

 2.6 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  

É fato que a criação de áreas protegidas tem contribuído para a proteção e a conservação 

da biodiversidade, da diversidade de ambientes e do patrimônio natural. Elas, tem assegurado 

o equilíbrio ecológico essencial para a boa qualidade de vida e proporcionando benefícios 

econômicos resultantes do uso direto e indireto dos recursos naturais (BECHARA, 2009).  

É tradição brasileira que os esforços políticos e sociais, públicos e privados, para a 

reversão da degradação ambiental, restrinjam-se à formulação de atos normativos e ao 

estabelecimento de instituições de controle e monitoramento das atividades demandantes de 

recursos naturais. Essas e muitas outras medidas, tem gerado a frustração de expectativas e a 

materialização de prejuízos de ordem ambiental, econômica e social. Isso posto, só evidencia a 

necessidade de atestar a necessidade de outros modelos de atuação, inclusive em novas frentes, 

ainda que partam de diferentes pressupostos e concepções (BOSZCZOWSKI, 2009). 

Muitos instrumentos são recomendáveis para gestão do meio ambiente e do 

desenvolvimento regional até. A valoração dos serviços ambientais já se encontra presente no 
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dia a dia da sociedade, ainda que aplicada de forma despercebida. Diversas equações de 

valoração dos bens e serviços ambientais são observadas em diferentes pontos do tempo e do 

espaço (ALHO, 2008).  

Em tempo, valorar é uma atividade intrínseca aos seres humanos que optam por 

determinada ação ou situação, inclusive na seara ambiental. Independentemente da discussão 

ou não de um valor intrínseco do meio ambiente (NOGUEIRA E MEDEIROS, 1997). 

O grande desafio da conservação é o custo de oportunidade. O quanto você deixa de 

ganhar em uma atividade ao optar por outra. Deve-se incluir no custo de uma opção, o sacrifício 

de valor que se obteria se outra opção fosse considerada. Exemplo: hidrelétrica do Madeira ou 

extinção dos bagres? Identificar a melhor alternativa que contrabalance benefícios e custos 

marginais é a melhor forma de equilibrar a formulação de políticas públicas que induzam a 

mudança de comportamento dos agentes econômicos.  

O vício do ambientalismo está na maneira de tentar impor mudanças de comportamento 

à sociedade sem necessariamente obter o necessário apoio social, daí a importância das 

ferramentas econômicas como forma de flexibilizar a introdução dessas mudanças 

(CAVALCANTI,2004).  

Surge assim, a figura do pequeno empreendedor, do comunitário empreendedor e autor 

do protagonismo social que será o indutor da gestão econômica da conservação de seu espaço, 

de sua morada e da floresta explorada de uma forma mais consciente e lucrativa. Exercendo 

autonomia de comercialização e sustento (DORNELAS, 2001). 

Todos os seres humanos são empreendedores. Quando estávamos nas cavernas, éramos 

trabalhadores por conta própria... a encontrar comida, a alimentarmo-nos. Foi aí que começou 

a história humana. Com o advento da civilização suprimimo-lo. Tornamo-nos “trabalhadores” 

porque nos rotularam: “És um trabalhador! ” Esquecemo-nos de que somos empreendedores 

(YUNUS M. CIT IN HOFMMAM & CASNOCHA, 2012).  

O objetivo que o homem econômico persegue ao produzir, e que explica por que existe 

certo tipo de produção, põe claramente o seu selo sobre o método e o volume de produção. 

Todo indivíduo produz diretamente para o consumo, ou seja, para satisfazer suas necessidades. 

É claro que a natureza e a intensidade das necessidades desse produto são decisivas para o 

resultado. O empreendedor é um indivíduo que aplica a inovação no contexto dos negócios, a 

qual pode assumir diferentes formas: a) introdução de novos produtos; b) introdução de novos 

métodos de produção; c) abertura de novos mercados; d) aquisição de novas fontes de matéria-

prima; e e) criação de uma nova empresa (DOLABELA, 2003). 
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2.7 EMPREENDEDORISMO DE RECURSOS NATURAIS  

O empreendedorismo já era evidenciado desde o período da Idade Média. Dornelas 

apud. Hisrish (2005, p. 29) ressalta: “A palavra empreendedor (entrepreneur) tem origem 

francesa e quer dizer aquele que assume riscos e começa algo novo”.  

O empreendedor é motivado pelo desejo de assumir responsabilidades, independência 

e auto-realização. Apesar de não dispensar a satisfação financeira, não consegue resistir a novos 

desafios, estando sempre propondo novas idéias, que logo são seguidas pela ação. Os 

empreendedores para Dornelas “são pessoas diferenciadas, que possuem motivação singular, 

apaixonadas pelo que fazem, não se contentam em ser mais um na multidão, querem ser 

reconhecidas e admiradas, referenciadas e imitadas, querem deixar um legado” (HISRISH, 

2008, p. 5). 

Segundo Schumpeter (CHIAVENATO, 2008, p. 8): “O empreendedor é a pessoa que 

destrói a ordem econômica existente graças a introdução no mercado de novos 

produtos/serviços, pela criação de novas formas de gestão ou pela exploração de novos 

recursos, materiais e tecnologias”. 

Os dois autores, Dornelas e Schumpeter, consideram o empreendedor um 

Grande identificador de oportunidades. Mas, Kirzner (DORNELAS, 2008, p. 22) tem uma 

abordagem diferente: “O empreendedor é aquele que cria um equilíbrio, encontrando uma 

posição clara e objetiva em um ambiente de caos e turbulência, ou seja, identifica oportunidades 

na ordem presente”. 

A criação de uma cultura empreendedora passa, entre outros fatores, pela necessidade 

de disseminar em diferentes espaços a ideia de que o empreendedorismo é uma atitude perante 

a vida e existe potencial em cada indivíduo para desenvolver. Como em todas as disciplinas, o 

empreendedorismo ensina-se (HISRISH, 2008). 

Há enormes desafios a serem enfrentados para manter a floresta em pé e uma das 

principais articulações para consolidar um espaço mais ativo é o incentivo da cultura do 

empreendedorismo, consolidado na premissa de que o pequeno produtor será o criador de 

negócios da sustentabilidade (CAVALCANTI,2004). 

Schumpeter (1982) define o empreendedor como aquele que destrói a ordem econômica 

existente pela produção de novos produtos e serviços, pela criação de novas forças de 

organização ou pela exploração de novos recursos e materiais. Para Degen (1989, p.10) “ser 

empreendedor significa ter, acima de tudo, a necessidade de realizar coisas novas, pôr em 

prática ideias próprias, característica de personalidade e comportamento que nem sempre é fácil 
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de se encontrar”. Dornelas (2001, p.37) define o empreendedor como “aquele que detecta uma 

oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos calculados”.  

Para Drucker (1987, p.36) o empreendedor “é aquele que sempre está buscando a 

mudança, reage a ela, e a explora como sendo uma oportunidade”. Dolabela (2003, p. 38) 

propõe o conceito de que “é empreendedor, em qualquer área, alguém que sonha e busca 

transformar seu sonho em realidade”, enquanto Filion (1999, p.19) define o empreendedor 

como “uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões”.  

Para Bacic (2003, p.1) “o empreendedor é fruto de um processo de desenvolvimento 

social.” 

Para Lumpkin & Dess (1996), a origem do termo espírito empreendedor é atribuída ao 

termo Orientação Empreendedora (OE), que busca esclarecer o tema do empreendedorismo 

como sendo um processo associado a métodos, processos, estilos e escolhas estratégicas. 

Conforme salienta Braga (2003), o empreendedor é aquele que toma como base as inovações 

existentes e cria condições para realizá-las. 

  O empreendedor administra a tarefa de produção e constitui o centro de várias relações, 

ele aproveita-se do que os outros sabem e do que ignoram, bem como de todas as vantagens 

acidentais da produção (SAY, 1986, p. 314). 

  De acordo com Dolabela (2003, p.135) “podemos falar do empreendedor funcionário 

público, do empreendedor político, do empreendedor no terceiro setor, do empreendedor 

empregado, do empreendedor pesquisador”. Dornelas (2001, p.37) conclui que “empreendedor 

é aquele que detecta uma oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo 

riscos calculados”. Chiavenato (2006, p.3) o define como “a pessoa que inicia e/ou opera um 

negócio para realizar uma ideia ou projeto pessoal assumindo riscos e responsabilidades e 

inovando continuamente” 

Na observação ainda das proposituras bibliográficas, o estudo tem sua fundamentação 

teórica, baseada, ainda, nos principais indicadores de avaliação de Investimentos, uma vez que 

se propõe o surgimento da concepção empreendedora dos próprios moradores de comunidade 

local, os quais irão ser empreendedores de seus próprios negócios de produtos local (SAY, 

1986). 

Contador (1981) destaca que a análise de viabilidade envolve aspectos restritos ao 

interesse do investidor. Entretanto, a viabilidade pode ser analisada também de modo mais 

amplo, pela ótica da sociedade. No caso em tela, dos pontos de vista ambiental, social e 

econômico. 
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2.8 SUSTENTABILIDADE DO EMPREENDEDORISMO 

Para a maioria dos pesquisadores, a atividade do empreendedor pressupõe a de inovar, 

de criar um novo negócio ou uma nova oportunidade com base em uma inovação. Dentro desta 

perspectiva, segundo DOLABELA (1999b, p.69), não seriam considerados empreendedores as 

pessoas que  compram uma empresa e nela não introduzem quaisquer inovações, e passam 

simplesmente a administrá-la, ou aqueles por exemplo, que iniciam o seu negócio como 

franqueado.     

Assim, a existência de inovação é consenso para os pesquisadores comportamentalistas, 

e uma condição fundamental para os schumpeterianos. Schumpeter  define cinco tipos básicos 

de inovação: 

1) Introdução de um novo bem - ou seja, um bem com que os consumidores ainda não estiverem 

familiarizados - ou de uma nova qualidade de um bem. 2) Introdução de um novo método de 

produção, ou seja, um método que ainda não tenha sido testado pela experiência no ramo 

próprio da indústria de transformação, que de modo algum precisa ser baseada numa descoberta 

cientificamente nova, e pode consistir também em nova maneira de manejar comercialmente 

uma mercadoria. 3) Abertura de um novo mercado, ou seja, de um mercado em que o ramo 

particular da indústria de transformação do país em questão não tenha ainda entrado, quer esse 

mercado tenha existido antes ou não. 4) Conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-

primas ou de bens semimanufaturados, mais uma vez independentemente do fato de que essa 

fonte já existia ou teve que ser criada. 5) Estabelecimento de uma nova organização de qualquer 

indústria, como a criação de uma posição de monopólio (por exemplo, pela trustificação) ou a 

fragmentação de uma posição de monopólio. (SCHUMPETER, 1985, p.48 ). 

Schumpeter entretanto, alerta para a temporalidade do ser empreendedor, para o fato de 

esta não ser uma condição duradoura, não podendo portanto ser configurada como uma 

profissão: ... alguém só é um empresário quando efetivamente “levar a cabo novas 

combinações”, e perde esse caráter assim que tiver montado o seu negócio, quando dedicar-se 

a dirigi-lo, como outras pessoas dirigem os seus negócios. Essa é a regra, certamente, e assim 

é tão raro alguém permanecer sempre como empresário através das décadas de sua vida ativa, 

quanto é raro um homem de negócios nunca passar por um momento em que seja empresário, 

mesmo que seja em menor grau14. (SCHUMPETER, 1985, p. 56). 

A Teoria do Desenvolvimento Econômico de Schumpeter – cujos dois trechos foram 

acima transcritos -, escrito em língua alemã, foi publicado pela primeira vez em 1911. Em 

escritos posteriores, já nos Estados Unidos, ele configurou que o processo de inovação passava 
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a ser realizado por equipes multidisciplinares e multifuncionais, em um processo de 

transposição do individual para o coletivo, e que a própria inovação tendia a transformar-se em 

rotina. 

Dentre as várias definições acerca do que seja sustentabilidade, utilizaremos a seguinte 

definição para a sustentabilidade empresarial: É a característica que permite ao negócio a 

satisfação das atuais necessidades sem comprometer a capacidade das futuras gerações de 

satisfazer as suas necessidades. (DALMORO,2009). 

Essa definição faz com que o empreendedor amplie sua visão, respeitando o meio 

ambiente e a sociedade, considerando os fenômenos que ocorrem atualmente. Como exemplo 

podemos citar: a destruição da camada de ozônio, o aquecimento global, alterações 

biogeoquímicas nos ecossistemas etc. Diante disso, a reformulação do negócio ou 

empreendimento deve ser revista pelo empresário, contribuindo, assim, para o desenvolvimento 

sustentável de sua comunidade, região ou país, uma vez que a empresa é a base para um futuro 

melhor, construindo com isso, uma nova sociedade (CONTADOR,1981). 

O conceito de sustentabilidade no mundo dos negócios fundamenta-se em: atividades 

humanas que não comprometam as futuras gerações, onde os ecossistemas globais sejam 

produtivos e protegidos e que todas as regiões do mundo tenham garantia do alimento e a 

população esteja dentro da capacidade de carga do planeta (CAVALCANTI,2004). 

O empreendimento deve buscar principalmente realizar os objetivos sociais, ambientais 

e econômicos, facilitando o desenvolvimento sustentável da sua comunidade ou região, através 

do bom manejo dos recursos e sistemas naturais. Esse conceito expressa uma preocupação com 

os problemas ambientais causados pelo crescimento econômico dos dois últimos séculos. O 

crescimento passa a ser um fim e não um meio, externalizando livremente seus custos sociais 

e ambientais, ampliando a desigualdade econômica e social entre as nações e dentro delas 

(SACHS, 2007). 

O empreendedorismo, considerado como força motriz da economia por assegurar o 

crescimento econômico e a criação de novos postos de trabalho, tem desempenhado papel 

decisivo na tarefa de contribuir com as inovações tecnológicas e organizacionais que ajudam a 

fazer frente às demandas deste delicado momento histórico. Hoje, a humanidade é forçada a 

enfrentar a escassez dos recursos da Terra e, para que não haja problemas para as gerações 

futuras, precisa alterar seu modo de vida. Se pensarmos no empreendedorismo como um 

impulsionador do desenvolvimento econômico, é importante que seja igualmente repensado 

para atender ao apelo de diminuir os impactos ambiental e social (DALMORO, 2009). 
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É dessa necessidade que surge o empreendedorismo sustentável, que tem foco 

direcionado para a sustentabilidade, permeando não só aspectos econômicos, mas também os 

sociais e ambientais. Nesse sentido, o empreender somente objetivando a lucratividade é 

revisto. Mesmo considerando que o fator econômico é essencial para a perenidade do negócio, 

é preciso ir além e pensar no que as organizações produzirão para a sociedade e o meio ambiente 

(HALL, 2010). 

 

2.9 CADEIA PRODUTIVA DO AÇAÍ 

Açaizeiro (euterpe oleracia Mart) é uma palmeira que ocorre em várias regiões da 

Amazônia, sendo que a procura pela polpa dos frutos para fabricação de sorvetes, licores, 

xaropes, etc. vem sendo alavancada devido ao seu delicioso sabor e alto potencial energético 

(PARÁ, 2007). Segundo Júnior (2010), é um produto de grande relevância socioambiental e 

econômica para a região. De acordo com Mochituri et al (2011) o açaí destaca-se pela grande 

abundância, facilidade de manejo, importância social e mercado promissor. O “vinho do açaí” 

(suco da polpa) constitui-se num dos principais alimentos das populações ribeirinhas e vem 

rapidamente ganhando espaço no mercado de bebidas energéticas do país, por apresentar 

diversos benefícios nutricionais, rico em ferro, fibras, carboidratos, lipídios e proteínas. Por ser 

rico em antioxidantes e aminoácidos, o açaí é tido como uma das frutas mais nutritivas da Bacia 

Amazônica (JÚNIOR, 2010). 

Segundo Pará (2007) estas características já conhecidas pela população local, também 

vêm ganhando espaço nos grandes centros nacionais, causando um aumento significativo na 

procura pelo produto. 

A produção de polpa, bebida ou vinho de açaí é realizada em dois segmentos de 

mercado. O primeiro segmento é dos chamados “batedores de rua” ou manipuladores 

artesanais, esses estabelecimentos são os responsáveis pelo abastecimento do mercado local, 

gerando alimento, emprego e renda para milhares de paraenses. O segundo segmento é o das 

agroindústrias, que possuem como mercado consumidor, outros Estados da Federação, 

principalmente da Região Sudeste e também outros países da América do Norte e da Europa. 

(PARÁ, 2007, p. 6). 

Por ser uma palmeira cespitosa, ou seja, tem capacidade de emitir brotações, que surgem 

na base da planta, crescendo em touceiras característica dá açaizeiro possui uma grande 

capacidade de regeneração, facilitando a sua exploração de forma sustentável (PADILHA, 

2005). Na região Amazônica possui imensas áreas nativas de produção de frutos. Esta produção 
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a princípio provinha somente do extrativismo e a partir da década de 90 passou a ser obtida 

também de açaizais nativos manejados e de cultivos realizados em áreas de várzea e terra firme. 

(PADILHA, 2017). 

Dados do IBGE (2010) indicaram que a Região Norte é responsável por 91% da 

produção nacional de açaí. No Estado do Pará a produção de frutos sustenta uma cadeia 

produtiva que envolve dezenas de milhares de famílias, as quais tiram seu sustento desse 

importante segmento da fruticultura regional (PARÁ, 2007). 

 

2.10 PRINCIPAIS INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

A análise financeira de indicadores de investimentos para Neves (2002) refere-se à 

avaliação ou estudo da viabilidade, estabilidade e lucratividade de um negócio ou projeto. 

Engloba um conjunto de instrumentos e métodos que permitem realizar diagnósticos sobre a 

situação financeira de uma empresa, assim como prognósticos sobre o seu desempenho futuro. 

 Neste estudo, para verificar a situação econômico-financeira de uma empresa extrativa, 

torna-se fundamental o recurso a alguns indicadores, a partir da projeção de fluxo de caixa, os 

principais indicadores de viabilidade econômica são calculados, sendo que os mais utilizados 

serão o Valor Presente Líquido e anualizado, Taxa Interna de Retorno (TIR), Índice de 

lucratividade líquida (ILuc) e Payback.  

A viabilidade econômica, conjugada com essas três variáveis apresentam uma 

vantagem, não só de tornar mais precisa a informação, como também de facilitar comparações, 

quer para a mesma empresa, ao longo de certo período de tempo, quer entre empresas distintas, 

num mesmo referencial de tempo. Contudo, convém salientar que os índices de avaliação de 

investimentos apenas constituem um instrumento de análise, que deve ser complementado por 

outros tantos. Com efeito, a análise de indicadores, fornece apenas alguns indícios que se deverá 

procurar confirmar através do recurso a outras técnicas (MOREIRA, 1997). 

 

2.11 PLANO DE NEGÓCIO – ESTRATÉGIA EMPREENDEDORA DE NEGÓCIOS 

SUSTENTÁVEL  

Outro fator a ser mencionado é o plano de negócio. É um instrumento do empreendedor 

que irá balizar suas metas e objetivos de gerencia de negócios e na aplicabilidade da utilização 

dos recursos naturais de sua área de atuação e utilização. O modelo de negócios deverá ser 

capaz de assegurar a criação, garantia e obtenção de valor de qualquer empresa ou produto 
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associado, assumindo-se como o “esqueleto de uma estratégia destinada a ser implementada 

através de estruturas para estabelecer relações entre uma megaempresa e seus clientes de forma 

que todos possam se desenvolver com autonomia, aumentando seus lucros e impactando o 

ecossistema do qual fazem parte. Todos ganham (DOLABELA, 2014). 

 Então, o Plano de Negócios nada mais é do que um documento que descreve os 

objetivos de um negócio e quais os passos necessários para a sua realização, diminuindo os 

riscos e incertezas. Permitindo identificar e restringir seus erros no papel, ao invés de cometê-

los na prática. É uma espécie de rota de navegação, uma estratégia bem definida para auxiliá-

lo a transformar um desejo em realidade concreta. Uma espécie de roteiro do que é seu negócio 

e para onde você deseja levá-lo. Um plano não garante que a ideia original seja totalmente bem-

sucedida, ele diminui a chance de o empreendedor ser pego de surpresa por imprevistos, 

reduzindo os danos.  

 O plano de negócios teve origem nos Estados Unidos, onde era exigido para atrair 

fundos de financiadores particulares. Hoje vem sendo aplicado como instrumento de analise, 

estruturação e apresentação da viabilidade e atratividade dos negócios de empresas, sejam elas 

consolidadas ou novas.  

Plano de Negócio serve sobretudo para auxiliar o empreendedor a definir objetivos e 

planejar os passos necessários para implementação ou ampliação do seu negócio. 

  As organizações devem sempre se adaptar as mudanças de contexto. Isto pode implicar 

na reorganização de sua forma de atuação a fim de garantir o cumprimento de sua missão. Tais 

mudanças podem significar mudanças na estrutura da organização, na forma como ela é 

financiada e como é administrada. O desenvolvimento do Plano de Negócios permite entender 

como estas mudanças afetarão a organização como um todo e permite testar a viabilidade de 

um novo negócio.   

 Isso posto, procura analisar; Conceito do negócio a ser lançado, Metas de impacto 

socioambiental, Avaliação de mercado e metas de receitas, Estimativas de custo e despesas, 

Objetivos e plano detalhado de implementação e os Recursos necessários para o negócio. 
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3. METODOLOGIA 

 

 A presente pesquisa foi realizada através de um estudo de viabilidade econômica e 

financeira na coleta extrativista de frutos de açaí (Euterpe oleracea Mart.) e o diagnóstico da 

tomada de decisão do extrativista/empreendedor.  

 O diagnóstico foi realizado a partir de uma pesquisa exploratória e qualitativa. De 

acordo com Gil (1999) a pesquisa exploratória caracteriza-se por desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias para que sejam formulados problemas mais precisos ou hipóteses 

para estudos posteriores. Richardson (1999) cita que os estudos que empregam metodologia 

qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de 

certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sejam 

indivíduos ou organizações, resultando também que pode contribuir no processo de mudança 

de determinados grupos, possibilitando o maior nível de profundidade e entendimento das 

particularidades do comportamento. 

 A pesquisa refere-se a elaboração de um estudo de viabilidade econômica visando a 

estabelecer diretrizes para introdução de uma discussão empreendedora que venha promover a 

sustentabilidade e o desenvolvimento.  

Silva e Menezes (2000) estabelecem três maneiras de classificação de uma pesquisa 

cientifica as quais também serviram de base para a classificação da pesquisa desenvolvida neste 

estudo. Esta classificação é baseada nas seguintes proposições: quanto aos objetivos, quanto a 

natureza e quanto aos procedimentos adotados. 

 Quanto aos objetivos, este trabalho coloca-se na categoria de pesquisa exploratória, pois 

apresenta caráter recente e o tema escolhido é pouco explorado. Segundo Chizzotti (1995, 

p.104), a pesquisa exploratória objetiva, em geral, “provocar o esclarecimento de uma situação 

para a tomada de consciência”. Segundo o mesmo autor, “um estudo exploratório ocupa o 

primeiro de cinco níveis diferentes e sucessivos, sendo indicado quando existe pouco 

conhecimento sobre o fenômeno”. 

 De acordo com Gil (1999), a pesquisa exploratória envolve levantamento bibliográfico, 

entrevistas com pessoas que tiveram ou têm experiências práticas com o problema pesquisado, 

e análise de exemplos que estimulem a compreensão. Ainda possui o objetivo básico de 

desenvolver, elucidar e alterar conceitos e ideias para formulação de abordagens vindouras. 

Este tipo de estudo tem por finalidade proporcionar um maior conhecimento para quem 
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pesquisa um determinado assunto, visto que o pesquisador pode formular problemas mais 

precisos ou criar hipóteses que possam ser pesquisadas por estudos futuros.    

 Quanto a sua natureza, representa uma pesquisa qualitativa, pois suas características 

principais coincidem com as recomendações de Godoy (1995, p.58) sobre a pesquisa 

qualitativa: 

1) Considera o ambiente como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento 

chave; 

2) Possui caráter descritivo; 

3) A análise dos dados foi realizada de forma intuitiva e indutivamente pelo pesquisador; 

4) Não requereu o uso de técnicas e métodos estatísticos mais pormenorizados, apesar de 

utilizar o Valor futuro; e por fim,  

5) Teve como preocupação maior a interpretação de fenômenos e a atribuição de 

resultados. 

 A pesquisa qualitativa não aplica instrumental estatístico na análise dos dados, nem 

busca enumerar e/ou medir os acontecimentos estudados. Ela parte de temas ou focos de 

interesses extensos, que vão se definindo à medida que o estudo se desenvolve. 

 De acordo com a classificação sugerida por Demo (1994) e Gil (1999), quanto aos 

procedimentos técnicos adotados para que fosse possível o desenvolvimento deste estudo, e 

com base na premissa de que nada é mais fundamental para uma teoria do que a prática e vice 

versa, fez-se uso de duas modalidades de pesquisa: a pesquisa bibliográfica, caracterizada como 

um estudo teórico, elaborada a partir de material já publicado, composto principalmente por 

livros, artigos de periódicos, teses, dissertações e materiais encontrados na internet. E também 

através de uma pesquisa de campo com gestores de instituições para que fosse permitido o 

amplo conhecimento das atividades praticadas por extrativistas e empreendedores do ramo 

pesquisado. 

 A pesquisa bibliográfica pode ser considerada o primeiro passo de toda pesquisa 

cientifica e apresenta como principal vantagem o fato de permitir ao investigador a cobertura 

de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. 

Não se trata de mera repetição do assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque 

ou abordagem, podendo chegar a conclusões inovadoras (LAKATOS e MARCONI, 1995; GIL, 

1999; FACHIN,2001). 
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3.1 ÁREA DE ESTUDO 

  

A área da pesquisa localiza-se no município de Humaitá, no estado do Amazonas, sob 

as coordenadas geográficas de 7º 30’ 22” S e 63º 01’15” W (Figura 1). De acordo com Brasil 

(1978) as áreas de estudo estão situadas na mesma zona climática, segundo Köppen, 

pertencendo ao grupo A (Clima Tropical Chuvoso) e tipo climático Am (chuvas do tipo 

monção), apresentando um período seco de pequena duração. A pluviosidade está limitada 

pelas isoietas de 2.250 e 2.750 mm, com período chuvoso iniciando em outubro e prolongando-

se até junho. As temperaturas médias anuais variam entre 25ºC e 27ºC e a umidade relativa fica 

entre 85 e 90%. O município de Humaitá-AM, possui área territorial de 33.071,902 km2, e 

população estimada em 51.354 habitantes (IBGE, 2016). 

Entre as principais comunidades destacadas, as que tem maior volume de coleta de açaí 

são as seguintes: Lago do Antonio, Lago do Uruapiara, Buiuçu, Realidade, Lago do Acará, 

Manicoré*, Distrito de Auxiliadora, Lago do Carapanatuba, Pirapitinga, Moanense, São 

Miguel, Namor, Cintra, Paraisinho, Paraíso Grande, Flexal, Ipixuna, BR-230, T. I. Jiahui.  

Figura 01. 

 

Localização da área de pesquisa 
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Figura 02 

 

Calha dos rios do Estado do Amazonas. Rio Madeira. (IBGE, 2017). 
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Figura 03 

 

Posicionamento/Localização das Comunidades Ribeirinhas, (IBGE, 2017). 

 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

 Foram coletados dados secundários do Instituto de desenvolvimento agropecuário e 

florestal sustentável do Estado do Amazonas – IDAM, SUFRAMA, IBGE, IPEA.  

 Os dados foram obtidos de relatório executivo sobre a produção de açaí no Estado do 

Amazonas, bem como a listagem das principais comunidades da várzea de Humaitá com o 

volume de produção mais expressivos. Reuniões com executivos de órgãos governamentais 

foram feitas para a coleta de dados, bem como visitas em sites, uso de jornais e periódicos da 

área pesquisada. 
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 Foi utilizado ainda, dados da estrutura produtiva da cultura do açaí no Estado do 

Amazonas e efetuou-se avaliação técnica da implantação/exploração de 1 (um) hectare (ha), 

com orçamento para espécie considerada nessa pesquisa (Euterpe oleracea Mart.) com as 

técnicas de espaçamento 5,0 m x 4,0 m (20m²) com aproximadamente 500 plantas/ha, cada uma 

produzindo em média 20 Kg de frutos/ano. A análise dos fluxos de caixa das análises foi 

submetida a uma taxa de 10% a.a. para a unidade (SUFRAMA, 2003). Dados esses, extraídos 

do trabalhos intitulado “Estudos de potencialidades regionais, Açaí” da realizado pela 

Superintendência da zona franca de Manaus – SUFRAMA. 

 Entre as principais comunidades pesquisadas no município foram destacadas em 

volume pre produção, apresentadas em Ton, as seguintes comunidades:  

Tabela 01 

Comunidades Volume de Produção (Ton) 

Lago do Antonio 420 

Lago do Uruapeara 257,60 

Buiuçú 217,17 

Realidade 280 

Lago do Acará 131,6 

Distrito de Auxiliadora 120,12 

T.I. Diahui 100,8 

 

Comunidades destacadas pelo Volume de produção. Adaptado do Relatório IDAM 

 

 

4. ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA 

  

A análise de viabilidade econômica é uma avaliação com a finalidade de apurar os 

resultados da aplicação dos investimentos, portanto, uma avaliação da rentabilidade dos 

investimentos em um projeto ou negócio/empreendimento. 

 De maneira geral, o projeto ou empreendimento cria valor financeiro se o custo de 

estruturá-lo e fazê-lo funcionar for menor que a receita gerada no horizonte de tempo analisado. 

Quanto maiores forem os fluxos de caixa, maior será o valor do projeto, pois mais riqueza ele 

estará gerando. Portanto, a avaliação de um projeto é realizada em relação às expectativas de 

geração de fluxo de caixa. Os fluxos de caixa são analisados por meio de indicadores de 
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viabilidade. Um indicador de viabilidade é um dado que mostra se os investimentos realizados 

inicialmente são rentáveis ou não.  

 Os principais indicadores são os destacados mais abaixo e ainda, para o cálculo desses 

indicadores é necessário estabelecer o rendimento esperado com o empreendimento.  

 

4.1 VALOR PRESENTE LIQUIDO – VPL 

 

 Na visão de Martins (2002) é considerada uma sofisticada técnica de análise de 

orçamento de capital, exatamente por considerar o valor do dinheiro no tempo. Utilizando-se 

essa técnica tanto as entradas quanto as saídas de caixa são traduzidas para valores monetários 

atuais. Dessa forma, podem ser comparadas ao investimento inicial, que está automaticamente 

expresso em termos monetários atuais. 

 Valor Presente Líquido é a relação de todos os investimentos realizados e retornos 

obtidos, calculados em cima de uma taxa de juros e somando-os algebricamente. Este valor é 

considerado em constantes positivas e negativas. Valores negativos indicam um VPL sem 

níveis de atratividade sendo um valor com retorno abaixo do mínimo esperado. Para 

investimentos que obterem um VPL positivo é considerado um projeto com um índice bom de 

atratividade (BATALHA, 2007). 

De acordo com Montevechi (2005) o Valor Presente Líquido de uma proposta de 

investimento é a soma algébrica, na data zero, dos saldos dos fluxos de caixa descontados à 

Taxa Mínima de Atratividade, como representado na figura 4: 

Figura 04. 

 

  

Exemplo de Representação Gráfica de Fluxos de Caixa Descontados. Fonte: Abreu, 1982. 

Onde: 

C0= Valor inicial do investimento 

Ci= Valor dos saldos dos fluxos de caixa descontado; i= 1,2,3,n 
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Motta & Calôba (2002) conceituam o VPL descontado como a soma algébrica de todos 

os fluxos de caixa descontados para o instante presente (t = 0), a uma dada taxa de juros (i). 

 

 Se o VPL é maior ou igual a zero   o investimento é considerado viável; quanto 

maior for o VPL, maior é o benefício gerado pelo projeto; 

 Se o VPL é menor que zero   o investimento é considerado inviável. 

 

 

 

 

4.2 TAXA INTERNA DE RETORNO – TIR 

 

Segundo Graça et al. (2000) a Taxa Interna de Retorno – TIR é o procedimento mais 

popular para análise de rentabilidade de projetos de investimento. A TIR é a taxa de retorno 

onde o VPL se iguala a zero. De outra forma, a TIR é a taxa de desconto que faz o VPL de um 

fluxo de caixa antecipado igualar-se aos custos do projeto e representa o retorno intrínseco do 

projeto, independente das taxas de juros do mercado. 

Casarotto Filho & Kopittke (2000) define a taxa interna de retorno de um fluxo de caixa 

a taxa para a qual o valor presente líquido do fluxo é nulo. De acordo com o mesmo autor a 

TIR pode ser usada para analisar a dimensão de retorno como também para analisar a dimensão 

do risco. Na dimensão de retorno ela pode ser interpretada como um limite superior para a 

rentabilidade de um projeto de investimento. Porém essa informação só é relevante se, para o 

projeto em análise, não se souber qual o valor da TMA. 

Graça et al (2000) explica que ao final dos cálculos se a TIR for maior que a TMA o 

projeto é economicamente viável indicando que há mais ganhos investindo-se no projeto do 

que na TMA. Caso contrário se menor do que a Taxa Mínima de Atratividade o investimento 

não é economicamente atrativo, pois seu retorno é superado pelo retorno de um investimento 

com o mínimo de retorno e se for igual à Taxa Mínima de Atratividade o investimento está 

economicamente numa situação de indiferença. 

A fórmula para calcular a TIR é apresentada abaixo: 
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Onde: 

TIR: Taxa interna de retorno; 

FCj: Fluxo de caixa líquido no momento i; 

n: Duração do projeto; 

 

 Se a TIR é maior ou igual a TMA  o investimento é considerado viável e acima do 

esperado pelos empreendedores; 

 Se a TIR é menor que a TMA  o investimento é considerado inviável, estando 

abaixo do retorno esperado. 

 

 

4.3 RETORNO DO INVESTIMENTO –PAYBACK 

 

  Um dos métodos, que é muito utilizado, e que possui limitações do ponto de vista 

conceitual é o payback ou método do tempo de recuperação do investimento. O método do 

payback consiste simplesmente na determinação do número de períodos necessários para 

recuperar o capital investido, ignorando as consequências além do período de recuperação e o 

valor do dinheiro no tempo. Normalmente é recomendado que este método seja usado como 

critério de desempate, se for necessário após o emprego de um dos métodos exatos 

(PAMPLONA, 1999). 

      Considerado por Casarotto Filho & Kopittke (2008) o principal método não exato, mede 

o tempo necessário para que o somatório das parcelas anuais seja igual ao investimento inicial. 

Genericamente pode-se dizer que registra o tempo médio para os fluxos de caixa se equiparar 

ao valor do investimento. E pode ser representado de acordo com a sentença abaixo: 

 

    

 

Segundo Souza (2004) esse indicador em contextos dinâmicos, como o de economias 

globalizadas, assume importância no processo de decisões de investimentos, e já que a 

tendência é de mudanças contínuas e acentuadas no cenário atual da economia, não se pode 

esperar muito para recuperar o capital investido sob pena de se alijar das próximas 

oportunidades de investimentos.  



53 

 

Resumindo o payback pode ser analisado em vários padrões de tempo em dias meses 

ou anos, e nesse período todo lucro será subtraído do investimento, visualizando em quanto 

tempo o investimento será pago (KASSAI et al., 2000). 

Souza (2004) ressalta que um detalhe muito importante dessa metodologia é que ela utiliza os 

fluxos de caixa nominais do projeto, de forma que o valor que o dinheiro possui no tempo não 

é levado em conta na análise. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Segundo dados pesquisados, para implantação da investigação proposta, foi necessária 

a realização de investimentos na ordem de R$ 7.425,25 em recursos (Figura__). Deve-se notar 

que não foi levada em consideração a aquisição da terra, visto que o futuro empreendedor já 

tem a posse da terra para o plantio. 

Tabela 02 

Capital Fixo Ano 0 

Especificação Unid.Referência Custo 

Unitário(R$) 

Quant. Valor 

Total (R$) 

                        Capital Fixo                                                                                   

5.358,00             

Instalações     

Máq. e Equip.     

Carro de Mão Unidade 190,00 2 360,00 

Enxada Unidade 60,00 2 120,00 

Tesoura de Poda Unidade 70,00 2 140,00 

Foice Unidade 40,00 5 200,00 

Boca de Lobo Unidade 80,00 7 560,00 

Terçado Unidade 60,00 7 420,00 

Lima p/Amolar Unidade 20,00 2 40,00 

Ancinho Unidade 30,00 2 60,00 

Mesa Unidade 200,00 2 400,00 

Armário Unidade 150,00 2 300,00 

Kit Informática 

(Comp+Imp.Nobreak) 

Conjunto 2.758,00 1 2.758,00 

Custos de Implantação 2.094,25 

Preparo da área manual Pessoa/dia 10,00 24 240,00 

Marcação/adubação,etc Pessoa/dia 10,00 3 30,00 

Aração/gradagem Pessoa/dia 40,00 2 80,00 

Plantio Hora/trat. 50,00  50,00 

Mudas+transporte Unidade 2,00 488,85 977,70 
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Fertilizantes Kg 50,00 2 100,00 

Formicidas Kg 40,00 2 80,00 

Inceticidas Litro 67,28 2 134,55 

Outros     

Adubo Orgânico Kg 3,00 2 6,00 

Mão de Obra 

Plantio/tratos 

Pessoa/dia 10,00 6 60,00 

Supervisão/Implantação h/Consultor 8,00 42 336,00 

Total anual 5.358,00 

Investimento Total    7.452,25 

Investimentos Totais de Implantação. Adaptado de SUFRAMA(2003) 

 

 

 

5.1 CUSTOS OPERACIONAIS 

 A figura abaixo descreve os itens necessários à manutenção do plantio, como a mão-de-

obra tanto direta quanto indireta necessária para plantio e tratos culturais, este incluído no item 

diversos por falta de maiores informações da fonte, onde foram coletadas as mesmas. 

 Os cálculos para dia homem (DH), com um turno de trabalho de 8 horas diárias, foram 

estipulados em base ao rendimento operacional do trabalhador rural. 

 

Especificação UN Valor 

unit 

(R$) 

Valores totais 

Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 

Qt VL Qt VL Qt VL Qt VL Qt VL 

Custo Totais                                                                                                                           

1.626,84 

                     

1.765,07 

                     

1.781,23 

                      

1.700,23 

                     

1.700,23 

Mão de Obra 

Indireta 

   1029,64  1029,44  1029,23  1029,44  1029,44 

MÂo de Obra 

Direta 

   333,56  336,78  405,89  405,80  405,89 

Despesas 

Adm 

   58,75  94  141  60  60 
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Seguros    13,79  13,79  13,79  13,7  13,79 

Depreciação    63,60  63,60  63,6  63,60  63,60 

Manutenção/

Conservação 

   68,75  68,75  68,75  68,75  68,75 

Tributos e 

Encargos 

R$ 1,00 0  0  0  0  0  

Diversos R$ 0,05 1174,90 58,75 1174,90 58,75 1174,90 58,75 1174,90 58,75 1174,90 58,75 

 

Figura 03 - Custos de Manutenção(ano a ano). Adaptado de SUFRAMA (2003) 

 

5.2 FLUXO DE CAIXA DESCONTADO 

 O Fluxo de Caixa Descontado foi gerado a partir da fixação das despesas e das 

estimativas de receitas como representado abaixo na tabela: 

Tabela 04 

Ano Custo 

Total(Hs/ha) 

Renda 

Bruta(Rs/ha) 

Renda Liquida 

0 7452,25 - -7452,25 

1 1626,84 - -1626,85 

2 1665,07 - -1665,08 

3 1781,23 2500 718,77 

4 1700,23 4000 2299,77 

5 1700,23 6000 4299,77 

6 1700,23 7500 5799,77 

7 1700,23 10000 8299,77 

8 1700,23 10000 8299,77 

9 1700,23 10000 8299,77 

10 1700,23 10000 8299,77 

Representação dos Fluxos de Caixa Descontados do Projeto do Plantio do Açaí em uma área de 

1 ha no Estado do Amazonas. Fonte: Estudo Suframa 

 Para estimativa das receitas, projetou-se uma produção de 2500 kg/ha no quarto ano 

(onde se inicia a colheita do fruto), 4000 kg/ha no 5°ano, 6000 kg/ha no ano 6°, 7500 kg/ha no 

ano 7° e a partir do ano 8° uma constante de 10000 kg/ha, estimando uma receita líquida na 

ordem de R$ 8.300,00, quando é atingido o pico da produção (8° ano), até o fim do projeto, 
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estipulado em 10 anos. O preço do kg do açaí foi estimado em R$ 1,00, considerando uma 

média na venda no período de safra das chamadas “latas”, contendo cada uma 15 kg, por R$ 

15,00. A estabilização das despesas se dará a partir 5° ano. 

 Ao optar pelo investimento no empreendimento no ramo da fruticultura, mais 

especificamente na plantação de açaí, as expectativas são que o pequeno empreendedor 

recupere os investimentos efetuados, ou seja, o VPL, que mede a riqueza gerada por um 

determinado ativo a valores atuais, foi positivo, e acima do que teria recebido se esse capital 

tivesse sido aplicado no mercado financeiro a 10% ao ano, em valores monetários o Valor 

Presente Líquido calculado foi a importância de R$ 12.597,97 (doze mil e quinhentos noventa 

e sete e noventa reais). É importante destacar que esse é um retorno para 1 ha de terra e para 

um horizonte de 10 anos, isto é, a terra ficará imobilizada por 10 anos e, só depois desse período, 

poder-se-á pensar em outro uso alternativo para a mesma. 

 A TIR define um limite para a variação da TMA. Enquanto a TMA (estimada em 10% 

ao ano) permanecer inferior à TIR (24 % a.a), as expectativas são que haja mais ganho em se 

investir no projeto do que deixar o dinheiro aplicado recebendo a TMA aplicado no mercado a 

10% ao ano do que investi-lo no cultivo de 1 hectare do açaí. O resultado sinaliza para um risco 

financeiro baixo para esse empreendimento. 

 Com relação à atualização dos fluxos de caixa futuro e a sua relação com o investimento 

inicial, de acordo com os cálculos o Índice de Lucratividade Líquida retornou um valor de 1,69, 

isso significa que para cada 1 unidade monetária investida, houve uma adição de R$ 0,69 um 

dos critérios que torna o projeto economicamente viável já que o ILL é maior que 1(um), desse 

modo multiplica o valor do investimento e a riqueza advinda do plantio do açaí. 

 Outro indicador é o VPLa que representa a expectativa de ganho do projeto distribuído 

em valores equivalentes anuais, para o empreendimento estudado os rendimentos anuais 

durante a vida útil do projeto foi de R$ 2050,26 descontados a taxa vigente de 10 % a.a. Este 

resultado evidencia que a rentabilidade funcione como estímulo à busca de novos 

posicionamentos competitivos e/ou novos arranjos produtivos. 

 Para o estudo que está sendo analisado a expectativa é a recuperação do investimento já 

a partir do 8° ano, como demonstrado na figura: 
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Gráfico 01 - Tempo de Retorno do Investimento- Payback – Para um Empreendimento de 1 

ha da Cultura de Açaí no Estado do Amazonas. Fonte: Estudo SUFRAMA, 2003 

 

O valor encontrado para o empreendimento açaí sinaliza para um risco considerado um 

pouco elevado de não recuperação do capital investido, haja vista o período do empreendimento 

de 10 anos, e o payback após consumir 80% do tempo total. A produção em 1 ha leva muito 

tempo para cobrir custos iniciais e dificulta a multiplicação da riqueza. 

 De acordo com os dados e as informações levantadas no presente trabalho observou-se 

que é de grande importância a análise da viabilidade econômica, no que diz respeito a produção 

de produtos locais, como o caso do açaí apresentado, pois as informações levantadas contribuem 

para um posicionamento diante de que tipo de investimento seria viável ou não realizar. 

 O interesse pela implantação da produção de frutos tem se dado pelo fato do açaí, antes 

destinado totalmente ao consumo local, ter conquistado novos mercados e se tornado em 

importante fonte de renda e de emprego. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento a venda da polpa congelada, para outros Estados brasileiros, vem aumentando 

significativamente com taxas anuais superiores a 30%, podendo chegar à cerca de 12 mil 

toneladas. As exportações de polpa ou na forma de mix, para outros países, ultrapassam a mil 

toneladas por ano. 

 Dessa forma, analisou-se o valor presente líquido (VPL) que gerou uma riqueza de R$ 

12.597,97 durante a vigência do estudo (10 anos), mostrando por sua vez viabilidade na 

execução do projeto para cada unidade de produção de um hectare, em relação a Taxa Interna 

de Retorno(TIR) atingida de 24% a.a., demonstra que cobriu os custos  de oportunidade, ou 

Taxa Mínima de Atratividade(TMA) de 10% a.a. assim reforçando agora na forma de um valor 
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percentual, não mais em um índice monetário, a viabilidade do projeto indicando que a 

rentabilidade, por período, é maior do que a rentabilidade mínima exigida para o produtor rural. 

 O incentivo a produção da cultura do açaí para 1 ha é desaconselhável porque produz 

uma renda de R$ 2050,26 por ano na média de cada unidade de produção de 1 ha, ou seja, uma 

renda média mensal de apenas R$ 170,86 garantindo apenas a subsistência dos produtores rurais 

envolvidos na produção, além de outros indicadores que dificultariam a sustentabilidade da 

produção, entre os quais o Payback em aproximadamente 8 anos, comprometendo parte dos 

rendimentos e consumido quase 80% da vida útil do projeto , que é de 10 anos, para liquidar o 

investimento inicial, ainda que este não seja considerado elevado, mas para a condição de 

produtor a renda é significativa. 

 O estudo comprovou que o projeto é viável em uma estrutura de produção de um 

hectare, porém no período de 10 anos estipulado pelo projeto, mostrou uma demora para que o 

valor do investimento inicial seja ressarcido, além do baixo retorno mensal médio gerado, o que 

dificultaria a sustentabilidade da produção. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa procurou demonstrar que o empreendedorismo atrelado as técnicas de 

análise econômicas antecipadas podem assegurar um aumento de renda dos produtores e 

coletores que já praticam o extrativismo de produtos florestais não madeireiros no Estado do 

Amazonas. 

 A conservação da melhor utilização dos recursos naturais, através do fortalecimento de 

determinada cadeia produtiva, aqui destacado o açaí, deverá promover o desenvolvimento 

sustentável e produtivo também da agricultura familiar na região, contribuindo para o aumento 

do valor agregado do produto e para a geração de renda, melhorando a qualidade de vida e 

promovendo o empreendedorismo de negócios sustentáveis. 

 Destarte, a sugestão da estrutura de um plano de negócio completo, passando por uma 

breve análise de viabilidade econômica e financeira, constitui-se em um potencial instrumento 

para o desenvolvimento econômico e social. O Planejamento, como ficou destacado é essencial 

para os empreendedores extrativistas pois os prepara, entre outras sugestões, para um olhar de 

futuro de melhores práticas de sustentabilidade ambiental. 

 A exploração sustentável dos recursos naturais, obriga ao envolvimento das instituições 

públicas, privadas, organizações não-governamentais, associações e população em geral na 

criação de novas dinâmicas estratégicas na ótica da valorização dos recursos. Estas estão 

relacionadas com a paisagem, o rio, a terra, os geossítios, os recursos hídricos, entre outros 

recursos, e obrigam a regras de planejamento e conservação, acompanhadas de mudanças de 

comportamentos e atitudes, acrescidas de uma participação mais ativa da população, baseada 

no modelo dos objetivos do milênio formulado pela ONU.  

 É necessário identificar qual a gestão adequada para as diferentes áreas já classificadas, 

de modo a que a ação do homem se traduza na sua gestão sustentável. Deste modo as 

comunidades e residentes em áreas de florestas devem apostar em sinergias que potenciem a 

sustentabilidade dos Recursos naturais para o que será relevante a conjugação da investigação 

científica, fornecedora do conhecimento necessário à identificação da melhor estratégia para 

conservar o património natural e a biodiversidade, bem como estabelecer projetos que 

estimulam a geração de renda. 

 A estratégia de se motivar a explorar o empreendedorismo versa na necessidade das 

instituições locais em conciliar interesse, recursos e estrutura organizacional capazes de 

desenvolver a sua implementação, e de nela envolver a população, levando-a a participar nos 
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processos, potenciando o exercício de uma cidadania ativa através do correto acolhimento de 

contributos e sugestões e da facilitação de espaços de debate. Desta forma, evidenciam-se as 

características singulares de uma cadeia produtiva que gere renda e cidadania, que se 

transmitam um forte potencial de desenvolvimento econômico, tendo em conta os pilares do 

desenvolvimento sustentável. Para que tal movimento empreendedor aconteça com eficácia, é 

absolutamente necessário unir esforços para a integração de todos os cidadãos no 

desenvolvimento de uma cidadania ativa e responsável, rumo ao desenvolvimento sustentável 

dos recursos naturais. 
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